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TESLA MODEL 3
FELIX BJÖRKLUND

Teslas Model 3 går att ha riktigt kul med på slingriga vägar.

Ny Teknik provkör Tesla
Model 3: ”Som ett spjut”
Enorm prestanda, utsläppsfri och
med flera wow-faktorer. Tesla Model
3 erbjuder mycket och har många
åtråvärda finesser. Men hur prisvärd
är en folkelbil för 850 000 kronor? Ny
Tekniks reporter Felix Björklund har
provkört Model 3.
Det är bara lite över en månad sedan som Tesla började
skicka ut sina Model 3 till kunder i Europa. Och det märks
att man har öppnat dammarna efter sin rekordartade
för-försäljning som pågått sedan 2016. Modellen slog sig
inte bara in på försäljningslistan – den toppar hela segmentet av premiumbilar i mellanklassen i Europa. Men
hur bra är den som bil egentligen? Ny Teknik har provkört en Model 3 Performance för att se om Tesla kan leva
upp till hajtpen.
De som är obekanta med Tesla och inställda på att Model 3 bara är en vanlig bil, med lite ovanlig drivlina, kommer att bli rejält överraskade. Den amerikanska tillver-

karen har inte alls haft några tankar på att försöka inordna sig i ledet och erbjuda en traditionell premiumbil. Det
här avspeglas när man sätter sig bakom ratten. Det första
man lägger märke till är den enorma skärm som dominerar mittkonsolen – och varifrån man sköter det mesta av
inställningarna.
Väl efter att man smält det intrycket och låter blicken
vandra runt så märker man att sikten framåt är väldigt
bra (dock är A-stolparna väldigt tjocka), och att något
saknas. Jo, Elon Musk och hans medarbetare har bestämt sig för att instrumentering är onödigt och överflödigt – och tjong så rationaliserade man bort det. Förvisso
ovant, men å andra sidan finns det inget större behov av
att titta på oljetemperatur …
Kupén är även väldigt luftig tack vare det stora panoramaglastaket. Baksätet är rymligt och lyxigt nog utrustat
med sätesvärmare på alla tre platser. Det finns dock ett
aber. Med tanke på att batteriet höjer golvet, innebär det
att folk av normallängd och över får en ganska jobbig vinkel på benen och helt saknar sätesstöd.
Bagagemässigt är bilen inte trängre än övriga i klassen
– om man räknar med stuvutrymme och annat under golvet. Dock innebär sedan-utformningen att
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TESLA MODEL 3
det är lite krångligt att lasta. Men som en konkurrent sa: ”Tur för oss”. Efter att åter ha intagit förarsätet och justerat ratt och sidobackspeglar, självklart efter lite petande på skärmen, är vi redo att bege oss iväg.
■ På vägen

Första etappen går på motorväg och att tackla trafiken
går att göra på två sätt. Antingen sätter man på Teslas förarassistans Autopilot och lutar sig tillbaka. Eller så exercerar man de dubbla elmotorerna och ägnar tiden åt att
virka sig fram mellan sega fossiler. Att man ständigt har
enorm kraft och acceleration under gaspedalen gör att
man utan större åthävor hinner med en omkörning där
det behövs.
Men en sak som måste tas upp är ljudkomforten, och
för en bil i den här prisklassen lämnar den en hel del att
önska. Vägljudet blir väldigt tydligt när man inte har en
förbränningsmotor som för en massa oväsen. Visst,
mycket kan skyllas på att det sitter 20-tumsfälgar på bilen. Men utöver det tränger även vindbrus och annat
oljud in i kupén. Som exempel levererar den betydligt
billigare Kia E-niro en mer ljudkvalitativ upplevelse i det
här avseendet. Självklart kan man överrösta en del genom att höja ljudet på disco-dunket från stereon. Och
när vi ändå är inne på det negativa så kan man därtill
lägga att 3:an kanske inte har den byggkvalitet i detaljer
som andra rivaliserande märkens bilar.
Efter att ha svängt av motorvägen är det dags att inventera hur bilen beter sig i vanlig vardagskörning. Till exempel på vägarna till och från jobb, affärer och dagis. Just
den här bilen har som sagt stora fälgar och lite styvare
fjädring, vilket inverkar negativt när lite sämre förortsvägar beträds. Men det är absolut inte sämre än vad man
kan förvänta sig av tysk-trions motsvarande alternativ.
Och för dem som i stället väljer standardmodellen, med
mjukare fjädring och mindre fälg – lär resan vara komfortabel. Med vardagskörningen avklarad styrs kosan mot
mer utmanande vägpartier. Vi måste ju ändå vittja vad
Performance och Dual-motorn kan leverera till dem som
är på jakt efter körglädje.
Accelerationsmässigt går bilen, likt övriga elbilar i allmänhet och Teslor i synnerhet – som ett spjut. Man har

valt att tona ner det något från toppmodellen S, men det
är fortfarande med råge mer än vad vanliga dödliga behöver. Men även om man har mindre tryck i rak linje,
tycker jag att den nättare Model 3 är det roligare alternativet när det börjar svänga. Under vår körning var det vinterdäck på bilen, vilket inte gjorde under för greppet när
det var 10 plusgrader. I kombination med ojämnt väglag
som gav en hel del greppsläpp, vågade undertecknad
inte utmana ödet alltför mycket. Med det sagt ska tvivlare veta att det går utmärkt att ha riktigt kul på slingriga
vägar.
■ Pris och ägande

Men även om punkterna för eldrift, teknik och körglädje
kan bockas av är det inte detta som är Teslas trumfkort.
Nej, man kan argumentera för att det ligger i programvaran. Att bilarna är uppkopplade samt den digitaliserade
ägarupplevelsen gör att man befinner sig ett par steg före
sina rivaler. Det är allt från små saker som att telefonen
är nyckel och att samtal hoppar snudd på sömlöst mellan
bil och lur, till att 3:an går att fjärrköra. Men även det faktum att Tesla hela tiden skjuter ut uppdateringar som finslipar produkten efter att de lämnat över nycklarna. Det
här gör, tillsammans med eldrivlinan, att Teslas bilar har
ett enormt bra andrahandsvärde.
Tittar man på prisbilden är Model 3 Performance inte
den billiga produkt som många kanske hade tänkt när
man pratade om Teslas folkelbil. Detta då den har ett
startpris på 750 200 kronor – och runt 850 000 kronor efter att man valt till den mer avancerade autopiloten samt
en metalliclack. En prisbild som gör att man hamnar
långt från både 7,5 basbelopp och vad vanliga svenssons
har plånboksutrymme för.
Därför är det kanske svårt att säga att en Model 3, i den
här tappningen, är prisvärd. Men för dem som är på jakt
efter en elbil och har råd med det här så är det inget dumt
köp. Och med tanke på att mjukvaruppdateringarna håller bilen fräsch på ett helt annat sätt än konkurrenterna –
tycker jag att den absolut är värd att beakta.
FELIX BJÖRKLUND
redaktionen@nyteknik.se

FELIX BJÖRKLUND

Här är Tesla Model 3
Performance Dual-motor
■ Pris: Från 750 300 kr.
■ Drivlina: Två elmotorer.
■ Effekt: 147 respektive 211 kW.
■ Batterikapacitet: 75 kWh.
■ Räckvidd: 530 km WLTP.
■ Topphastighet: 261 km/h.
■ Acceleration 0–100 km/h: 3,4 sekunder.
Dimensioner:
■ Längd: 4 690 mm.
■ Bredd: 1 930 mm.
■ Höjd: 1 440 mm.
■ Vikt: 1 847 kg.
■ Bagageutrymme: 542 liter.
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AUDI E-TRON
FELIX BJÖRKLUND

Tysklands första elbil är här.

”E-tron ett dyrt
men tryggt alternativ”
En njutningsfull bekantskap och en
normal vardagskamrat. Audi E-tron är
ett tryggt alternativ för de på jakt efter en elsuv … men det kostar på att få
ratta tyskarnas första elbil.
När jag testade E-tron för första gången så skedde det på
vägarna i Abu Dhabi. Audi hade flugit ned oss för att vi
skulle få bekanta oss med bilen, och de tyckte att förhållandena var perfekta. Men i ökenlandet där temperatu-

ren låg på optimala 25 grader, vägarna var släta och raka
och rutten var lagd – fanns det inte mycket utrymme för
att testa vardagen.
För hur ofta har vi de förhållandena här i Sverige?
Lite komiskt var det även att det i hela det rika oljelandet inte fanns en enda offentlig snabbladdare.
Men det var då. Nu har jag återigen fått stifta bekantskap med Audis elbil – och den här gången har det varit i
mer vardagsnära förhållanden. Och på nått sätt passar
det bättre. Sverige räknas numera som en suvmarknad
och alla blickar lystet mot elektrifiering. Nu äntrar
E-tron scenen.
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AUDI E-TRON
FELIX BJÖRKLUND

Bakom ratten på Audi E-tron.

Utseendemässigt är det en klassisk Audi-suv
med raka linjer och en stor grill. En bil som skiljer
sig ganska lite från övriga modeller i tillverkarens Q-familj. Men för den som tar ett par steg närmare framträder skillnaderna. Linjemässigt påminner den mer om Q8
än Q7/Q5, men med andra strålkastare och lyktor. Men
istället för backspeglar har bilen kameror (tillval) som alternativ. Och skärmen som visar vad kamerorna ser sitter i dörren.
■ Audi E-tron i kupén

En Audi, är en Audi, är en Audi, det är mantrat bakom
bilbyggandet i Ingolstadt. Man har designat E-tron för att
vara som vilken annan Audi som helst – vilket syns. Ratt,
infotainment och linjespel känns hemtamt och det är
mycket lite som skvallrar om att det skulle vara något
speciellt. Visst har man kunnat göra mittkonsolen annorlunda och fixat lite här och där – men på det stora hela är
det väldigt Audi-klassiskt som gäller.
Baktill sitter man väldigt bra och det är inga större problem att få in en bakvänd stol. Även tre får plats och trevligt nog slipper personen som sitter i mitten behöva bråka med en kardantunnel. Nej, den har man fått bort.
Bagaget är även det rejält och totalt ska det rymmas 600
liter plus ytterligare 60 liter där fram. Dock ska det nämnas att det främre utrymmet troligtvis kommer att innehålla laddkablar och dylikt.
Och så kommer vi till batteriet. Audi förmedlar siffran
95 kWh, något som ligger i registret över Mercedes EQC
(80 kWh) och I-Pace (90 kWh). Men det är bruttokapacitet, i verkligheten är det mindre då 12 procent är säkerhetsmarginal för att batteriet inte ska slitas ut för snabbt.

Med lite huvudräkning är det lätt att se att skillnaden mot
exempelvis Mercedes EQC:s 80 kWh netto inte är särskilt stor.
Officiellt ska den maximala räckvidden vara 417 kilometer. Något man enligt tillverkarens hemsida klarar av
om man rullar stadskörning utan luftkonditionering …
i 30 grader. Låter det som ett troligt scenario? Nej, inte
nog med att vi sällan har den temperaturen – det skulle
vara plågeri att köra runt sin familj utan ac. Mer rimligt är
de 362 km som anges för landsvägskörning i autoläget.
Men eftersom vi i vår vardag sällan kör mer än fem mil,
klaras pendling, barnhämtning, matinhandling och aktiviteter utan problem – och att ladda över natten gör att
man kan återupprepa den cykeln år ut och år in. Utan att
behöva släpa runt på ett jättebatteri.
Men så kommer sportlov, sommarlov eller bara helgen
då man ska resa till landet – och det är för dessa tillfällen
95 kWh-kolossen finns. Och att resa längre fungerar bra,
men kräver eftertanke. Man får sikta in sig på 20–25 milastöter, detta för att vara säker på att inte drabbas av batteritorsk. Det innebär att det kan bli många stopp för dem
som ska lite längre. Men då drar Audi fram ett trumfkort:
E-tron ska gå att ladda med upp till 150 kW – något som
innebär att man ska få upp till 80 procent i batteriet på en
halvtimme.
En liten brasklapp är att det ännu så länge är tunt med
laddstationer som kan leverera det – vilket gör att verkligheten innehåller lite mer väntan än så.
■ Audi E-tron bakom ratten

Som förare är det lätt att ta sig an E-tron. Komfortabla säten, välkänd instrumentering och lättanvänd
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infotainment gör att steget från förbränningsmotor
till el är minimal. Så jag trycker i gång bilen och rul�lar iväg ackompanjerad av ett artificiellt motorljud.
Ljudkomforten är riktigt bra, kanske inte lika fin som
i Mercedes EQC, men mycket bättre än vad andra kan
erbjuda. Vilket gör att det är en harmonisk upplevelse att
köra bilen. Och även om det finns en hel del sprutt under
huven känner man sig inte särskilt nödgad att använda
den.
Vill man så klarar dock de dubbla elmotorerna av att
skicka iväg bilen snabbt. Men det är mycket vikt, över 2,5
ton som ska förflyttas. Och all den här massan märks av i
kurvorna. Det i kombination med att styrkänslan inte är
alltför kommunikativ gör att man snabbt tröttnar på att
vara för hetsig.
På vardagsvägarna utmärker sig E-tron genom att vara
lugn och behärskad. Gasresponsen är i normalläget väl
avvägd för att passa karaktären av en hållbar glidare – och
när man kör är det lätt att finna sig i det.
En sak som kanske inte är negativ, men som ändå ska
tas upp, är att det krävs tillvänjning för de digitala backspeglarna. De sitter lägre än de traditionella speglarna,
vilket gör att jag gång efter annan märker av att jag skymmer bilden med armen.
Något som jag däremot gillar är Audis inställning till
bromskraftsåtervinning. Självfallet är detta en viktig del
av paketet (som med alla elbilar), men man har tänkt till
rejält här. Som grund är systemet inställt på ”auto” och
i stället för att gå in och börja bromsa så fort man kliver av
gasen, är det mycket mjukare och systemet lyssnar på föraren. Tanken är att man ska använda bromspedalen –
men i stället för att använda bromsklossar så startar
bromskraftsregenerering. Detta kan ske i upp till 0,3 g –
därefter kliver de hydrauliska bromsarna in. Men det är
inte det enda. Via sensorerna övervakar bilen området
framför och om den anser att det kan behöva bromsas för
att hålla avstånd till bilen framför – så gör systemet det.
Resultatet är en mjukare och framför allt effektivare färd.
Vill man vara mer aktiv i sina ingrepp så går det att använda rattpaddlarna i tre steg. Från en nära noll bromsinverkan till en ganska markant sådan.
Det hela är bra och mer komfortabelt än vad exempelvis Tesla gör i sina bilar, däremot är det inte lika distinkt
som Mercedes gör i EQC. Självklart handlar det om
tycke, vana och smak – men jag skulle nog önska att man
kunde bromsa ner lite mer utan att behöva använda
bromspedalen.

Men systemet gör under för förbrukningen. Officiellt
ska E-tron dra 2,37 kWh per mil – och under tiden jag testade landade den på 2,44 kWh. Intressant nog en bra bit
lägre än vad jag åstadkom då jag körde den i Abu Dhabi
tidigare.
■ Summerat – så är Audi E-tron

Det är alltid svårt att argumentera kring hur prisvärd en
elbil är. Särskilt en i premiumklassen med en prislapp
som startar på 885 000 kronor – och som slutar på över 1,1
miljoner när tillvalen är kryssade. Men vi lämnar den debatten därhän. Det E-tron levererar är hög kvalitet och
ett attraktivt helhetspaket. Den är rymlig, väldisponerad, erbjuder vardagspraktikalitet samt kvalitet parat
med en attraktiv drivlina.
Bilen är även den mest traditionella av premiumalternativen. Om det är nackdel eller styrka låter jag vara
osagt – det får försäljningssiffrorna utröna.
FELIX BJÖRKLUND
redaktionen@nyteknik.se

Audi E-tron 55 quattro
■ Pris: Från 885 000 kr.
■ Längd: 490 cm.
■ Bredd: 194 cm.
■ Höjd: 162 cm.
■ Vikt: 2 560 kg.
■ Bagageutrymme: 600 liter + 60 liter stuvutrymme.
■ Maximal dragvikt: 1 800 kg.
■ Motorer: Två stycken asynkrona.
■ Systemeffekt: 300 kW – 408 hästkrafter.
■ Vridmoment: 660 Nm.
■ Toppfart: 200 km/h.
■ Acceleration 0-100 km/h: 5,7 sekunder med boostfunktion .

■ Officiell förbrukning: 2,37 kW/mil.
■ Förbrukning under testet: 2,44 kW/mil.
■ Batteri: 95 kWh.
■ Räckvidd: 417 km WLTP.
■ Snabbladdningskapacitet: 150 kW/400 v i 30 minuter.

Detta i spannet 5–70 procent. 10 mil tar 10 minuter under
dessa förhållanden.
■ Ombordladdare: 11 kW, någon gång under 2019 kommer
tillvalet att lägga till ytterligare en så att man kan ladda i
22 kW.
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”Genomtänkt och balanserad” är testpilotens betyg på el-Mercan.

”EQC är bättre än vad
jag förväntade mig”
Knappast nydanande, men rejält genomtänkt. När Mercedes gör elbil har
man balanserat traditionella värden
med den senaste tekniken. Och resultat är mycket bättre än vad jag på förhand trodde, skriver Ny Tekniks Felix
Björklund.
Jag stod där på Artipelag i september 2018 och hade skyhöga förväntningar. Mercedes skulle visa elbil och jag
väntade på att bli överväldigad. Äntligen skulle elbilssegmentet berikas med en Mercedes, som man beskrev det.
Men i stället för imponerad… blev jag besviken.

Nu får jag återigen betrakta bilen, ett halvår senare, i
garaget vid Gardemoen. Mercedes har bestämt att om
man ska lansera elbil så ska man göra det i Norge. Bland
parkeringens Teslas, BMW i3:or och Nissan Leaf har de
tryckt in en laddning EQC. Det första som slår mig är att
det jag tidigare beskrev som generisk suvdesign nu ser
rätt trevlig ut i kontrast till Model X svullenhet och i3:ans
avantgardistiska former.
På insidan, vilken jag redan i fjol såg som styrkan, har
man lyckats bra. Interiören känns klassisk Mercedes,
men med ett nytt linjespel. Instrumenteringen, med den
stora skateboard-skärmen, har tryckts ned vilket ger en
väldigt bra sikt framåt.
De avlånga kopparfärgade luftutblåsen är elbilsspecifika och accentuerar övriga färger bra. Den
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Mercedes har lyckats med ljudnivåerna i kupén.

lilla ljusramp som löper i överkant av instrumenteringen
och avslutas i mittkonsolen ger ett visuellt intryck av att
man sitter i en förarorienterad cockpit. På det stora hela
är förarmiljön riktigt, riktigt bra.
Övriga kupén är traditionellt tysk och densamma som
i vanliga GLC, något som innebär att man har bra utrymme i baksätet. Men allt är inte frid och fröjd. Det märks
att Mercedes har fått kompromissa med EQC. Det är ett
insteg i elbilssegmentet, men premiären sker på en lånad
plattform. Och att man anpassat plattformen för eldrift
gör att man får dras med nackdelar en modell som från
grunden byggts som elbil inte har – som att man har kvar
kardantunneln.
I EQC har Mercedes petat ner två elmotorer, och även
om de i just det här fallet är motorer som byggs av ZF är
teknikchef Michael Kelz noga med att poängtera att man
tittar på att producera helt egna framöver. Systemeffekten ligger på 408 hästkrafter, vilket kan översättas till accelerationsprestanda som räcker och blir över. Eller
översatt till en vardagssituation: Det är inte några som
helst problem att klara av omkörningar.
Batterimässigt har EQC 80 kWh. Detta gör att ”Mercan” ligger klart under vad rivalerna har… eller? Nja, är
svaret. Mercedes är transparenta och anger netto-kapacitet, alltså vad du som förare kan använda. Audi E-tron
anger 95 kWh och Jaguar 90 kWh, men det är bruttokapacitet. Med säkerhetsmarginaler minskar användbart
utrymme – och då är skillnaden inte alls särskilt stor.
Och räckvidden då? 400 kilometer utlovas enligt den
nya körcykeln WLTP. En siffra som i verkligheten lär vara

något kortare. Och just det menar Michael Kelz är ett pedagogiskt problem.
– Vi måste undervisa våra kunder om vad räckvidd är.
Att den varierar enormt beroende på körstil och miljö. Vi
vinner inget på att påstå att man alltid kommer 400 kilometer, för det gör man inte. Nej, är det väder som i dag,
med någon plusgrad, då är det 250–300 km som gäller. I
vissa fall kortare, säger han.
Ett ärligt svar, och egentligen det svar som bilköpare är
mest intresserade av. Nej, för oss här i Norden blir räckviddsprognosen på den nedre skalan. Snabbladdning
kan ske i upp till 110 kW, något som innebär att det tar 40
minuter att ladda upp batteriet till 80 procent. Vid normalladdning är det ombordladddaren på 7,4 kW som
sätter begränsningen – vilket innebär att det tar lite över
tolv timmar att uppnå motsvarande procent.
När vi rullar iväg i EQC märks det direkt att bilen känns
riktigt nätt. Eldrivlinans pigghet i kombination med god
sikt och bra styrkänsla följer oss ut då vi rullar ur garaget
och in i Oslo-trafiken. Batterivikten och kanske något
hårdare satt fjädring gör bilen mindre svajig än GLC och
även om det här inte är modellen för de som är på jakt
efter något sportigt är den rolig att ratta runt i.
I stadsmiljö gör den sig bra, inte minst på grund av god
sikt. Och även om svängradien inte är så vass håller intrycket att EQC är nättare än rivalen Audi E-tron. Visst,
det är en mindre bil, men Mercedes har satsat på att ge
den en karaktär som maskerar den avsevärda vikten bra.
Även ljudvolymen förtjänar en premiumetikett
– och jämfört med Tesla (konstigt nog vägrar Tesla-
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ägare att erkänna att ljudkomforten är miserabel)
är det många resor bättre. Infotainmentsystemet är
riktigt bra och de båda touchknapparna på ratten i kombination med röstkomandon och pekskärm gör att justeringar enkelt går att få till utan alltför stora uppmärksamhetsintrång.
Något jag älskar är att man har möjlighet att i flera steg
ställa bromskraftsåtervinningen via rattpaddlar. I EQC
finns det fyra alternativ plus ett automatläge som tar in
kartinformation för att på bästa sätt regenerera energi.
Detta gör att man i stor utsträckning kan köra med endast gaspedalen och paddlarna för regenerering. Mycket
bra.
Men åter till körningen. Norska landsvägar är kanske
inte de roligaste man kan testa bilar på, men de bevisar
att för vardagen så är EQC en riktigt bra kompanjon.
Tystnaden i kupén är avslappnande och jag testar på de
olika körlägena. Från sportigt, via komfort och eko till
max range. Den förstnämnda innebär lite aggressivare
pedaler och den senare raka motsatsen. Troligtvis lär
komfortinställningen vara den rådande i över 90 procent av allt resande. Men för dem som vill erbjuds alternativ.
Självklart har EQC även det bästa från Mercedes batteri av körassistenter och finesser. Vilket innebär en riktigt bra autopilot som håller ordning på styrning, hastighet och avstånd till framförvarande. Därtill har elbilen
en, i varje fall enligt Mercedes, intelligent navigation.
Förutom att ta den från punkt A till punkt B tar den
med en hel del elbilsspecifika faktorer i beräkningen.
Laddstatus, väder, topografi, trafikflöden och laddstationer har en inverkan på hur rutter läggs. Modernt nog
kan man sitta och planera detta via en app – så att det bara
är att tuta och köra när man väl sätter sig i bilen.
■ Mercedes EQC summerat

Totalt fullsmetad, med allt från extralång laddkabel och
speciella designsäkerhetsbälten till stora teknikpaketet
och finaste lädret så landar priset precis över miljonen.

Alltså lite drygt 200 000 i extrautrustning. Förvisso
pengar som skulle räcka till en ny A-klass och brutalt
mycket mer än vad gemene man har utrymme för att
lägga på en bil, men ändå inte alls så illa som jag hade
räknat med.
Summerat är det faktiskt bara att erkänna. EQC är
bättre än vad jag trodde.
Inför körningen var jag inställd på att det skulle vara en
något mindre och gubbigare variant av E-tron. Men här
har Mercedes tänkt till. Det är bara att erkänna. Jag får
äta upp min beska kritik från premiären. För trots avsaknad av wow-faktorer levererar Mercedes en riktigt habil
produkt. Och detta till en prislapp som är förvånansvärt
låg.
FELIX BJÖRKLUND
redaktionen@nyteknik.se

Mercedes EQC 400
■ Pris: Från 798 900 kr.
■ Drivlina: Två elmotorer.
■ Max effekt: 408 hästkrafter, 300 kW.
■ Max vridmoment: 760 Nm.
■ Batterikapacitet: 80 kWh.
■ Batterivikt: 652 kg.
■ Räckvidd: 417 km (WLTP).
■ Acceleration 0–100 km/h: 5,1 sekunder.
■ Max hastighet: 180 km/h.
■ Officiell energiförbrukning: 1,97–2,08 kWh/mil.
■ Förbrukning under test: 2,87 kWh/mil.
■ Ombordladdare: 7,4 kW.
■ Snabbladdningskapacitet: 110 kW.
■ Tid snabbladdning 10–80 procent: 40 minuter.
■ Längd: 4 761 mm.
■ Bredd: 1 884 mm.
■ Höjd: 1 623 mm.
■ Bagageutrymme: ca 500 liter.
■ Vikt: 2 495 kg.
■ Max dragvikt: 1 800 kg.
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TOYOTA CAMRY
FELIX BJÖRKLUND

Toyota slutade att sälja Camry i Europa 2004. Nu är modellen tillbaka.

”Toyota Camry levererar
ingen vidare körglädje”
En efterlängtad återkomst eller en
illa tajmad comeback? Efter 15 års
uppehåll kommer Toyota återigen
att börja sälja Camry i Sverige. Men
även om modellen har flera goda
sidor återstår det att se hur rätt
i tiden den japanska sedanen är.
Året var 2004 då Toyota insåg att Europa inte var rätt
spelplan för Camry. Efter att ha försökt, och insett att sedanen inte räckte för en succé (den fanns som kombi
fram till 1996), valde tillverkaren att radera bilen ur modellpaletten. Men även om varken du eller jag visst det,
så finns det de som gått och väntat på att Camry ska komma tillbaka. Eller så säger man i varje fall på Toyota. Det
är kanske inte lätt att smälta, men eftersom den japanska
tillverkaren generellt sett är en oerhört försiktig general,
har man säkerligen haft kulramarna framme – och sett
att ekvationen går ihop.
Men vad erbjuder då Camry anno 2019? Till att börja
med, nej – den kommer inte lanseras som herrgårds-

vagn. Den rollen tycker Toyota att Rav4 fyller. Och eftersom Sverige officiellt nu blivit en suvmarknad i stället för
en kombimarknad, är den punkten svår att argumentera
mot.
Designmässigt är det ganska tydligt att bilen inte är europeisk. Här är det amerikanskt utseende med en rätt
invecklad front och en grill som för tankarna till barderna
hos en val. Inget ont om det, men detta skiljer rätt rejält
från det lite mer sparsmakade som vi européer är vana
vid. Själva beskriver Toyota det med en liknelse till en katamaran med sina dubbla skrov. Sett från sidan är det
mer anonymt och generiska sedanformer, Toyota vill ju
inte vara alltför djärv, Camry är ju trots allt världens bäst
säljande modell i sitt segment. Men oavsett vad man
tycker om designen, så är proportionerna välavvägda.
Inuti har man valt att börja på en ganska hög nivå och
redan i basutförande är det läderklädsel och eljusterbara
framstolar som gäller. Mittkonsolen ser stilig ut, men
den känns inte särskilt modern. Visst finns det en skärm i
mitten, men den är omgärdad av en hel del knappar. Att
bilen har dedikerade knappar för att byta spår på cd:n
känns kanske inte helt fräscht. Och det där med fräschören gäller även infotainmentsystemet. Toyotakoncernen tillhör de som får sämst betyg i kategorin –
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och dessvärre erbjuds varken Googles eller Apples
alternativ ännu (de ska komma någon gång fram
över).

Det första som slår en när man kör iväg är att bilen är
ganska tungstyrd i låga hastigheter. Den känns verkligen
inte nätt. I högre hastighet överensstämmer styrbalansen bättre med hur bilen reagerar, men det är fortfarande
en rätt bortdomnad känsla. Vid ojämnt väglag börjar det
dock bli problematiskt då fjädring och stötdämpare inte
alls hänger med när man har bråttom och Camry levererar inte någon vidare körglädje vid mer utmanande körning. Och detta går stick i stäv med det uttalande vi får
höra vid varje modellansering, ”No more boring Toyotas”. Uttalandet är rejält slitet och känns nästan som en
hånfull lustifikation numera. I Camry är det boring som
gäller, punkt. Det behöver dock inte alls vara fel. I alla fall
för de som gillar bra kupéutrymme, lyssnar på cd och
gubbkör. Förr dessa kunder bockar Toyota i alla rutor.
Och när man kör lugnt är det behagligt och tryggt.
Visst finns möjligheten att ställa in ett sportläge, men det
känns mer som något Toyota petat ner som pliktskyldigast. Och det enda som ändras när man har sport ilagt är

■ Summerat – pris och ägande

Men så kommer man då till frågan. Hur ser den genomsnittlige Camry-köparen ut? Toyota räknar med att sälja
runt 400 exemplar årligen i Sverige. Man nämner tjänstebilister som vill testa på något nytt som en kundkrets
och med en prislapp som startar på 334 900 kronor, under 7,5 basbelopp, ligger den i samma härad som exempelvis Volvo V60. Utöver dessa känns taxibolag även
som en kategori som kan lockas.
Vidare har Camry rejält utrymme, erkänt god hållbarhet och bra standardnivå på pluskontot. Som om konkurrensen från suvar och kombimodeller inte skulle vara
tuff nog – i höst drar det stora elbilsracet igång på allvar
då VW lanserar sin elbil ID. En modell rymlig som en
Passat med 40 mils elräckvidd. Detta till samma peng
som Toyota vill ha för sin Camry. Om Camry får ett kärt
återseende, eller avfärdas som efter sin tid av svenska
köpare återstår att se.
FELIX BJÖRKLUND
redaktionen@nyteknik.se

FELIX BJÖRKLUND

Förarpositionen är god och sikten framåt är bra. Därtill
är utrymmet i baksätet grandiost. Här är det inget problem att sträcka ut sig. För de som kryssar i premiumpaketet blir det än lyxigare att sitta där bak. Säten är då eljusterbara, det ingår solskyddsgardiner och man kan
även styra musik från mittarmstödet. I paketet ingår det
även tre zoners luftkonditionering med speciell nanoteknik. Denna ska se till att luften har en milt fuktgörande effekt på hud och hår samtidigt som den skapar en
fräsch interiörmiljö. Lägg till att skuffen rymmer 524 liter, alltså bara 36 liter mindre än i en Volvo V90. Så det är
lätt att förstå varför Camry är en populär taxibil.
Precis som nya Corolla och nya Rav4 bygger Camry på
Toyotas nya plattform TNGA (Toyota New Global Architecture). När det gäller det maskinella är själva drivlinan
identisk med den som sitter i Rav4 som introducerades
tidigare i år. Det innebär en 2,5-liters bensinmotor med
en verkningsgrad på 41 procent kombinerad med en elmotor samt batteri. Toyota kallar det för självladdande
hybrid – vilket kan sägas vara en omskrivning av att bilen
inte går att ladda externt och således har en mer begränsad räckvidd på el. Den enda skillnaden mellan de båda
är att Rav4 går att få med fyrhjulsdrift – detta är inte möjligt med Camry. I varje fall inte ännu, men om intresset
finns lär det inte vara svårt att få till.
Antalet hästkrafter ligger på 218, vilket inte är att fnysa
åt, men samtidigt är det inte effekten den genomsnittlige
Toyotaköparen är ute efter – utan ekonomin. För den försiktige ska man i vardagsbruk vid stadstrafik kunna tillryggalägga ungefär hälften av sin resa på el, något som
jag efter två dagar inte tycker låter helt orimligt. Officiellt
anges förbrukningen vid blandad körning till 0,43 liter
per mil. Under vår sejour med varierat förarbeteende
landade siffran på 0,6 – vilket innebär att den mer försiktige faktiskt i verkligheten kan närma sig utlovad förbrukning.

gasresponsen i pedalens mellanregister (full gas är alltid
full gas – även om man kör i komfort), i övrigt är det bara
spel för gallerierna.
Ljudvolymen är helt okej, och där både Corolla och
Rav4 drogs med ett rejält oattraktivt ljud då växellådan
försökte hitta rätt vid gaspådrag – är det bättre i Camry.
Visst, det är inte skönsång från motorn, men det är bättre
än i de övriga bilarna.

För den som ”gubbkör” och gillar bra kupéutrymme bockar Toyota i alla rutor.

Toyota Camry
■ Pris: Från 334 900 kronor (under 7,5 basbelopp).
■ Drivlina: Bensinmotor + elmotor.
■ Maximal effekt: 218 hästkrafter.
■ Koldioxidutsläpp: 98 g/km (NEDC), 119 g/km (WLTP).
■ Officiell förbrukning: 0,43 liter/mil.
■ Förbrukning under test: 0,6 liter/mil.
■ Årsskatt: 606 kr.
■ Förmånsvärde: Ej fastställt.
■ Lastutrymme: 524 liter.
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MERCEDES E 300 DE
FELIX BJÖRKLUND

Mercedes gör laddhybrid av sin E-klass.

”Nya hybriden – inte den
fullträff man hoppats på”
Ett förnämligt och på papperet attraktivt äktenskap. När Mercedes gör
laddhybrid av sin E-klass får man
många rätt. Men i ett par avseenden
är resultatet skakigt och lösningen
känns allt annat än premium.

hjälp av en elmotor. Tillsammans ger systemet 302 hästkrafter och 700 Nm, enbart på el är det 121 hästar och
440 Nm. Elmotorn hämtar energi från ett batteripaket
på 13,5 kWh. Drivlinan innebär även att de som kan få till
en tjänstebilsdeal har ett förmånsvärde som är 2 500 kronor mindre i månaden jämfört med vanliga 300 d. Så
långt allt gott.

Vardagspendling på el – och långkörning med en effektiv
diesel. Mercedes E 300 är vad många bilister drömmer
om: en laddhybrid som ska leverera på löftet om utsläppsfri vardag kombinerat med smidig semestertransport utan långa laddtider.
Och när man läser specifikationerna ser det ju lovande
ut. 43 kilometers räckvidd innebär att laddhybrider hamnar någonstans mitt i stimmet, man tar sig inte längst och
inte kortast. Men det fina är att förbränningsmotorn är
en diesel – den drivlinan är ingen dussinlösning på marknaden. Senast det begav sig var i gamla V60 som ett tag
erbjöds både som bensin- och dieselhybrid.
Dieseln är Mercedes välkända tvålitersmaskin som
används i 220d och i den här tappningen får den drag-

Men sedan kommer vi till det stora utropstecknet – och
det är inte ett positivt sådant.
Mercedes har alltid varit stolta över lastkapaciteten i
sin E-klass – och även vid den senaste generationens lansering var man övertydlig med att det fortfarande gick
att köra in en lastpall där bak. En viktig poäng för en storlastare, inte minst med tanke på att Volvo valt rakt motsatt håll – och säger att de stora lassen får man hyra annat
för.
Men öppnar man bakluckan på dieselhybriden så ser
man jordens största valk. I brist på utrymme har tillverkaren tagit en hel del av de mest användbara litrarna av
bagaget i besittning. Lösningen känns verkligen inte premium, snarare som elektrifiering à la förrförra generationen. Så glöm lastpallar, större barnvagnar
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eller mer skrymmande paket. Glöm att officiell volym fortfarande är bättre än en Volvo V90. Lösningen i bagaget förstör användbarheten, och när man
fäller baksätet så sticker batterilådan ut som en vagel i
ögat.
Interiört känns annars allt igen från vanliga E-klass.
Det innebär finfina materialval och påkostad miljö med
träpaneler och dylikt. Dock innebär det även att de som
väljer den elektrifierade drivlinan inte får med den
senaste versionen av Mercedes infotainmentsystem
MBUX. Interaktionen blir därmed mer begränsad – men
det är fortfarande helt okej och touchlösningen på rattknapparna är bra.
■ Mercedes E 300 de på vägen
Precis som med andra elektrifierade bilar är det en fantastisk känsla att kunna tanka hemma. Men även om
Mercedes utlovar 43 kilometers räckvidd på el är det
svårt att nå dessa. Under fyra dagars försökspendling,
med fulladdat batteri och glasfötter är genomsnittsräckvidden dyster. 25, 28, 34, 34 km. Det blir dagligen en kamp
om att komma hela vägen, och i mitt fall blir det även så
att Mercedes dagligen bryter löftet om utsläppsfri pendling.
Innebörden lär bli att många, som inte har väldigt nära
till jobbet, ofta kommer få höra dieselknattret i vardagen.
Med det sagt är körupplevelsen riktigt fin. Man har
lyckats bevara snudd på hela karaktären trots ingreppen
från elektrifieringen. tNär färden går på el blir man av naturliga skäl lite mer varsam på gaspedalen, men faller

andan på så är responsen från drivlinan då dieseln hoppar in rätt kvick. Även övergångarna mellan el- och dieseldrift är snudd på omärkbara. Och att sitta i en E-klass
utan motorljud är förnämligt även i köer.
Efter att ha jobbat med på väg till jobbet-resor testar vi
långfärder. Och det här är ju dieselmotorns paradgren.
Under en nätt 25-milafärd utan hastighetsöverdrifter
klarar sig bilen på låga 0,5 l/mil. Inte illa med tanke på hur
stor och tung bilen är (vanliga E 300, utan elektrifiering
har en officiell förbrukning på 0,51 l/mil). Komfort är ett
av E-klassens adelsmärken och i det här avseendet gör
elektrifieringen ingen skillnad på det. Tyngden av batterierna har gjort att bilen är något hårdare satt, men det är
ytterst sällan som detta kommer att vara ett problem.
Batterierna gör även att det på kurvigare vägar och vid
hårdare inbromsningar kan kännas tungt – men sportighet har ju aldrig riktigt varit E-klasskombins paradgren.
Tittar man på helheten så är det lite synd att det som på
pappret var så bra, i verkligheten varit svårt att få till. Den
praktiska räckvidden på el är lite snål, samtidigt som
batterierna stjäl för mycket utrymme. Det här gör att det
inte riktigt blir den fullträff som många hade hoppats på.
Och när Volkswagen och BMW nu kommer med löfte
om mycket längre räckvidd på el i sina kommande laddhybrider kan det bli tufft att hävda sig i pendelbilsjäm
förelsen. Men för de som har långresor kombinerade
med pendling i sin vardag kommer dock E 300 de till
sin rätt.
FELIX BJÖRKLUND
redaktionen@nyteknik.se

Mercedes E 300 de

Ett stort minus är bagageutrymmet.

■ Pris: Från 606 900 kr. Förmånsvärde från 4 718 kr/mån
(3 538 kr/mån för dem som kör 3 000 mil i tjänst).
■ Pris testbilen: 692 950 kr.
■ Drivlina: 2,0-liters fyrcylindrig dieselmotor, elmotor.
■ Systemeffekt: 306 hästkrafter (194 hk diesel, 122 hk elmotor).
■ Maximalt vridmoment: 700 Nm (400 Nm diesel, 440
Nm elmotor).
■ Batterikapacitet: 13,5 kWh.
■ Räckvidd vid eldrift: 43 kilometer NEDC korr.
■ Officiell förbrukning: 0,17 liter/milKoldioxidutsläpp: 44 g/
km WLTP.
■ Förbrukning under test: 0,31 liter/mil (detta med cirka 50
procents körning på el).
■ Bagageutrymme: 640 liter.
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SUBARU FORESTER E-BOXER
MARTIN PERSSON

Subaru Forester e-Boxer, ett litet steg för Subaruälskaren som vill gå över till hybriddrivlina.

”Första i sitt slag – men
långt ifrån slagkraftig”
E-Boxer är den första av sitt slag, men
långt ifrån slagkraftig. När Subaru
hoppar på elektrifieringståget är det
ett väldigt försiktigt försök. Ny Teknik
har provkört japanernas första hybridbil.
Japanska Subaru tillhör kanske inte storspelarna här i
Sverige, dock har märket i olika studier kunnat stoltsera
med att ha landets nöjdaste bilägare. Men ännu så länge
har dessa ägare fått vara nöjda miljöbovar. För när andra
tillverkare har kunnat erbjuda elektrifierade alternativ,
har det japanska märket suttit stilla i båten.
Men nu börjar en ny dag gry och även på Subaru-ingenjörernas bord har det landat elmotorer och batterier. Den
första modellen man applicerar tekniken i är en elhybrid
som går under beteckningen Forester E-Boxer.
Rent tekniskt handlar det om att man stoppat in en liten
elmotor samt ett litet batteri. Båda är i sammanhanget
små. Motorn har en maxeffekt på motsvarande 17 häst-

krafter (12kW) och batterisystetemet är på 118 volt med
en maximal effektleverans på 13,5 kW.
Dessa ska hjälpa den traditionella boxermotorn på 150
hästkrafter att hålla fart i ekipaget, förbrukningen nere
och i vissa gynnsamma förhållanden även erbjuda utsläppsfri färd.
Vad kapaciteten på batteriet är avslöjar inte Subaru och
räckvidden på el beskrivs som ”halvannan kilometer”.
Så där andra tillverkare börjar få ut laddhybrider, handlar Subarus elektrifiering om ett enklare ”icke laddbart”
alternativ.
■ Viktig kugge i maskineriet

Officiella förbrukningssiffror är det ont om då den europeiska modellen först kommer börja byggas i september
(bilen vi testade var byggd för den kinesiska). Dock säger
Subaru att den ska ligga i häraden av 0,68 liter/mil.
Och faktiskt var det en siffra vi tangerade under en
dags körning i Köpenhamn och runt på den danska
landsbygden. Den icke officiella utsläppssiffran ligger på
181 gram CO2 per km (WLTP) – vilket (om den stämmer)
kan göra att det blir svettigt för Subaru när vi nu närmar oss kravet på 95 gram/km som EU-krav.

PROVKÖRNING: ELBILAR – ETT KOMPENDIUM FRÅN NY TEKNIK 2019
SIDA 14/15

6
SUBARU FORESTER E-BOXER
Men elektrifieringen är inte det enda som Subaru
erbjuder med nya Forester. För tillverkaren har modellen blivit en otroligt viktig kugge i maskineriet och
den nya generationen ska verkligen vara ny.
Det är bara hjulmuttrarna som passar från förra generationen, nämner Subarus presstalesperson vid lanseringen – och det säger en hel del om att det var på tiden att
byta ut modellen.
Så vad har man då gjort utöver att stoppa ner lite batterier under baksätet? Jo, man har nu fått in Forestern på
sin globala plattform vilket har möjliggjort flera saker.
Dels att bilen vuxit på bredden och längden, men framför allt att kupén blivit större. Även vridstyvhet, körbarhet och teknik har uppgraderats för att vara mer anno
2019.
Tekniknivån har höjts och bland annat har man lagt in
ansiktsigenkänning så att bilen tack vare en kamera vet
vem det är som sätter sig i förarstolen – och rättar in ratt/
speglar/stol därefter. Fiffigt. En sak kameran även övervakar är att föraren håller uppmärksamheten på vägen
under färd – annars börjar det plinga och varnas kvickt.
■ På vägen

Subaruköpare är inte som vanliga människor, förklarar
man det hela … men det lär även vara något som nytillkomna köpare lär gilla.
Men åter till körningen. I vardagslunk pinnar bilen på
bra och den fina fyrhjulsdriften löser kraftfördelningen
mellan fram och bakaxel på ett sätt som känns naturligt
och utan överraskningar, men så har man ju hållit på och
finslipat den sedan 1972. Och trots att Subaru inte säljer
mer än en miljon bilar om året är man absolut störst när
det kommer till att sälja fyrhjulsdrivet.
Själva styrkänslan är något domnad och det märks att
fokus inte ligger på att leverera körglädje, men samtidigt

■ Summerat – pris och ägande

Prismässigt startar Forester e-Boxer på 374 900 kronor
och för de här pengarna ingår bland annat backkamera
samt säkerhetssystemet Eyesight. Närmaste konkurrenterna är nationsfränderna Honda CR-V Hybrid och Toyota Rav4, som båda har ett större fokus på elektrifieringen.
På ett sätt blir det lätt att avfärda Subarus hybridsystem
som ett bra försök som inte lämnar ett bestående intryck.
Det är för klent för att egentligen jämföras med vad
Toyota gör, och där Rav4 kan köra långa sträckor på el
blir det endast kortare snålrullande med Forestern.
Men för alla Subaruägare lär det här vara ett välkommet inslag; äntligen kan man byta upp sig mot en elektrifierad bil – även om miljösteget är väldigt litet.
FELIX BJÖRKLUND
redaktionen@nyteknik.se

MARTIN PERSSON

Så hur är då den första elektrifierade Subarun att köra? Ja,
för den som inte vet om att det är en hybriddrivlina lär det
ta ett tag att lägga märke till den. Den gör sig inte särskilt
påmind vid normal körning – utan endast den försiktige
får se hur varvtalsnålen trillar ner då förbränningsmotorn släcks.
Att kalla drivlinan pigg är en överdrift och här märks
det att man valt en mycket klenare form av elektrifiering
än vad exempelvis Toyota gjort. Elmotorn kan inte riktigt väga upp faktumet att en bensinmotor är vridsvag
innan den får upp varvet. Och när man trycker ner gaspedalen är det till en början mer buller och bång än effekt.
Men för den som inte har kraven på snabba accelerationer eller som är lite mer planerande i omkörningarna
torde det inte vara ett alltför stort problem.
Och det här vet man på Subaru, för befriande nog var
man inte ens intresserade av att lämna ut någon accelerationsangivelse. Och handen på hjärtat så räcker 150
hästkrafter plus de extra 17 från elmotorn långt.
En rolig hastighetssiffra man dock valt att presentera i
modellinformationen är öppningstiden på bakluckan.
Tidigare tog det hela 9,2 sekunder – nu är det hela avklarat på fem sekunder blankt. Kanske oviktigt för vissa,
men icke så för Foresters kärntrupp.

är det kanske fel biltyp att köpa om det är det som efterfrågas.
Därtill är svängradien inte den bästa och här kan det
även märkas att det saknas lite raffinemang i bilen då det
är en rejäl klonk som hörs när man vrider till max. Men
det hörs ju på namnet att Forestern är mer äventyrlig än
att rattas mellan betongsuggorna i city. Dessvärre får vi
inte testa bilen i miljöer där den skulle vara mer hemtam,
som sista kilometern med skogsväg, oplogat eller dylikt
kan erbjuda.

Bilen har ansiktsigenkänning för att veta vem som kör.

Subaru Forester E-Boxer
■ Pris: Från 374 900 kr.
■ Drivlina: 2,0 liters fyrcylindrig boxermotor + elmotor.
■ Maximal effekt: 150 hästkrafter (bensinmotorn), 16,7 hk
(elmotor).
■ Maximalt vridmoment: 194 Nm (bensin motorn), 65 Nm
(elmotor).
■ Preliminär förbrukning: ca 0,68 liter/mil.
■ Preliminärt koldioxidutsläpp: Cirka 154 g/km (NEDCkorr),
181 g/km (WLTP).
■ Förbrukning under test: 0,68 liter/mil.
■ Maxmal dragvikt: 1 870 kg.
■ Lastutrymmme: 509–1 775 liter.
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