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• BMW i3S 
• HYUNDAI 

KONA ELECTRIC 
• KIA E-NIRO 
• MAZDA MX-30  
• NISSAN LEAF 

PROVKÖRD! VW TIGUAN LADDHYBRID

VOLKSWAGEN ID.3

 PROV- 
KÖRD!

 PROV- 
KÖRD!

ELBILS-

LYXDUELL

V12SISTA 
CHANSEN?

LEXUS LC CAB
Gran turismo-glidaren tappar taket!

NYA KIA SORENTO
Sju sittplatser och fullpackad med säkerhet
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BMW i3s Charged 120 ah • Hyundai Kona Electric Long Range Performance Advanced • Kia e-Niro Advance • Mazda MX-30 e-Skyactiv First Edition• Nissan Leaf e+ N-Connecta 62 kWh • Volkswagen ID.3 Pro Performance Family

Välkommen till den nya världen! Den nya bilvärlden i alla fall. Volkswagens nya, 
eldrivna folkbil ID.3 är här och vi ger oss genast ut på vägarna för att undersöka 
om den är bättre än några av de mest sålda och populäraste elbilskonkurrenterna.
TEXT: ERIK WEDBERG OCH TEKNIKENS VÄRLDS TESTLAG • FOTO: GLENN LINDBERG



NYA IDENTITETER

< Volkswagen ID.3 har hittat 
fram till den svenska huvudsta-
den. Konkurrenterna står redo.
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I detta 
nummer 
kör vi i 
Stockholm!



D
et är nu det ska hända. 
Försäljningen av helt eldrivna 
bilar har ökat i stadig  takt 
under de senaste åren, med 
Tesla som drag lok. Men det 
är nu det ska ta fart på rik-
tigt. Alla har väntat på att 
Volkswagen ska lansera sin 
första helt elektriska bil, då 
kommer omställningen till el 
att skyndas på! Nu är den här. 
I redaktionsgaraget står det en 
svenskregistrerad Volkswagen 
ID.3 och vi får göra vad vi vill 

med den. Nästan i alla fall.
Bredvid ID.3 står några av Sveriges mest 

sålda elbilar. De närmaste konkurrenterna 
både sett till pris och egenskaper. I det för-
sta testet på svenska vägar kommer ID.3 att 
ställas mot BMW i3s, Hyundai Kona Electric, 
Kia e-Niro, Nissan Leaf samt den lite udda 
och pinfärska utmanaren Mazda MX-30. Vi 
kan direkt adressera elefanten i rummet – nej, 
Tesla Model 3 är inte med i det här testet. Den 
är för dyr. Instegsmodellen Model 3 Standard 
Range kostar från 559 900 kronor, vilket för-
visso inte är någon avgrundsdjup skillnad mot 
den testade ID.3 som kostar 484 000 kronor. 
Men någon Model 3 Standard Range finns inte 
att tillgå. Tesla Sverige har bara den 100 000 
kronor dyrare Long Range att låna ut och att 
leta upp en Standard Range på annat håll visar 
sig vara en svår uppgift. Nästan alla Model 
3-köpare köper bilen med längre räckvidd.

Nej, Volkswagen ID.3 är inte här för att 
konkurrera med de lyxiga elbilarna med 
rekordlång räckvidd. Volkswagen har under 
hela lanseringsperioden pratat om hur folklig 
och tillgänglig ID.3 ska bli. Det har pratats om 
låga priser, 35 000 euro. Till och med 25 000 
euro. Vi kan redan nu konstatera att den inte 
alls är så billig, men hur bra är den? Det tar vi 
reda på nu.

VOLKSWAGEN ID.3
Vi har sett det förut. 1974 lanserade 
Volkswagen den första Golfen och även om 
Bubblan, Typ 1, skulle komma att fortsätta till-
verkas under många år framöver förstod alla 
att dess dagar var räknade. Framtiden till-
hörde Golf.

År 2020 händer samma sak. Volkswagen 
Golf finns alltjämt och kommer säkerligen att 
vara Volkswagens bästsäljare under de när-
maste åren, men alla har nog på känn att 
framtiden tillhör ID.3. För Volkswagen har 
verksamheten ända sedan andra världskriget 
grundats i en modell. Först Typ 1, sedan Golf 
och nu tycks allt handla om ID.3. Det här är 
modellen som ska utmejsla Volkswagens nya 
identitet.

Det är dock ingen färgsprakande identitet 

som utstrålas här nere i redaktionsgaraget. 
Den alldeles fabriksnya ID.3-bilen är grå så det 
förslår och den som tittar slarvigt på baken 
kan missta den för att vara en Golf. I fronten 
är identiteten starkare. LED-strålkastare med 
vänligt uttryck och avsaknaden av grill gör att 
ID.3 avviker från resten av familjen.

NÄR VI öppnar förardörren är det en air av 
budget som slår emot oss. Det beror inte 
på att Volkswagen har valt enkla och bil-
liga material (bortsett från i dörrsidorna) 
utan på att det inte finns någonting onödigt. 
Interiören är nästan lika avskalad som i Tesla 
Model 3 och första prioritet tycks ha varit 
att allt som inte är absolut nödvändigt ska 
bort. Framstolarna är nästan lika platta och 
enkla som baksätessoffan och framför ratten 
finns en minimal skärm som visar endast det 
basala; hastighet, återstående räckvidd och 
farthållarinformation.

Visst fungerar det, men skärmen fram-
för ratten är möjligtvis för enkel. För att få se 
mätarställning och trippmätare måste man till 
exempel trycka sig fram på pekskärmen och 
hitta rätt bland menyerna. 

Och det är inte det enklaste. Vår främsta 
kritik mot interiören i ID.3 gäller just info-
tainmentsystemet. Volkswagen borde ha gjort 
som Volvo och Polestar och tagit in Android 
Automotive, eller bara utvecklat ett bättre 
menysystem. Det är för långa väntetider och 
det kan krävas irriterande många tryck för att 
till exempel flytta sig från kartbilden till att 
byta radiokanal.

När höstmörkret lägger sig blir det ännu 
värre. Då blir nämligen touchlisterna för 
volym och värme osynliga. De sitter i skär-
mens underkant och eftersom de inte är 
bakgrundsbelysta blir de osynliga i mörker. Ett 
försök att höja kupétemperaturen resulterar 
gärna i att ljudet på stereon sänks.

På rattstångens högra sida finns en start-
knapp, som inte behöver användas. När man 
har nyckeln med sig, sätter sig i förarstolen 
och sätter foten på bromsen, eller paus-peda-
len, är bilen igång. När man gör det omvända 
stängs den av. För att kunna köra framåt eller 
bakåt måste man använda den extremt BMW 
i3-influerade växelväljaren som sitter ihop 
med skärmen framför ratten.

BILEN VI kör är en så kallad ID.3 1st Plus. De 
första bilarna i produktion ingick i en 1st-serie 
som inte längre går att köpa. Grundversionen 
1st var billigast med ett pris på 419 900 kronor. 
1st Max var dyrast på 541 900 kronor och där-
emellan hamnade 1st Plus på 479 900 kronor.

I Plus-utrustningen ingår inte den omta-
lade head up-displayen med AR-teknik som 
Volkswagen fortfarande inte har fått att fung-
era. Vår testbil har ingen head up-display alls. 
Den har heller inte Apple CarPlay eller 

< Karossen är maximalt 
utdragen åt alla håll med 
ett hjul i varje hörn.

< ID.3-interiören är avskalad, 
nästan till överdrift. Mellan fram-
stolarna finns stora förvaringsfack.
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< Genomlastningsluckan är så pass stor att baksätet 
lika gärna kunnat vara tredelat.

< En pekskärm och värme- och ljudreglage som är 
svåra att tycka om.

< Instrumenteringen framför ratten är liten och inne-
håller bara den allra nödvändigaste informationen.

< Ljusreglagen till vänster om ratten är av touchtyp. 
I dyrare VW-bilar är panelen högblank.
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MARCUS ENGSTRÖM
Upp som en pannkaka eller vad det 
heter. När Tesla känns som en helt ny 
slags telefon som man kan förflytta 
sig med så kan man…byta färg på 
kupébelysningen i ID.3. Det här är 
dock den perfekta bilen för folk som 

inte på nåt sätt är intresserade av bilar, och kommer 
förmodligen att säljas i stora mängder tack vare privat-
leasingpriset. Jag hoppas ID.4 blir roligare.

RUBEN BÖRJESSON
VW byggde upp höga förväntningar 
och efter lång väntan så kom den, 
äntligen. Liten utvändigt och för-
vånansvärt stor invändigt. Mycket 
snygg och futuristisk. Men jag har 
bekymmer med pekskärmen. Den är 

svår att få att göra som jag vill. Så känslig att den ibland 
reagerar flera gånger på samma tryck. Vill ha? Ja varför 
inte, men inte mer.

GLENN LINDBERG
Blev inte framtiden mer spännande 
än så här? ”Anakin, du var den 
utvalde!”, som Obi-Wan Kenobi 
skriker i slutet på Star Wars i ren 
desperation och besvikelse. Okej, 
riktigt så illa är det inte, men nu när 

hajpen lagt sig frågar jag mig själv: hur kunde jag vara så 
dum? Självklart satsar Volkswagen på det säkra kortet. 
Det är lätt att summera ID.3: Som en Golf, fast på el. En 
helt vanlig bil som anonymt smälter in i trafikbilden, på 
var mans uppfart, på rad i köerna som ringlar sig ut från 
storstaden.

ANDRA ÅSIKTER OM VOLKSWAGEN ID.3
trådlös laddning av mobiltelefonen (Carplay 
kommer vid uppdatering nästa år). 

Trots att framstolarna är av enklaste sort 
sitter vi bra. Alla testförare, såväl långa som 
korta, hittar en bra körställning. Tack och 
lov! ID.3 bygger ju på den så kallade MEB-
plattformen och den kommer vi att få leva 
med många år framöver. I plattformsarki-
tekturen fastställs många saker som blir 
minsta gemensamma nämnare i alla bilar 
den byggs på, till exempel avståndsförhål-
lande mellan ratt, pedalställ och stol. Det 
verkar som att Volkswagen har träffat rätt. 
Den som så vill kan sitta lågt med ratten 
nära sig.

I MEB-arkitekturen sätts batteripake-
tet i golvet, mellan hjulaxlarna. Det ger 
en något förhöjd sittposition men fram-
för allt bra innerutrymmen. Riktigt så bra 
som Volkswagen vill påstå är det dock inte. 
ID.3 är inte lika rymlig som Passat. ID.3 är 
två centimeter kortare än Golf och har mer 
svängrum mellan framstolarna, men bagage-
utrymmet är ungefär lika stort och rymmer 
lika många läskbackar som Golf. Den stora 
skillnaden finns i baksätet. I ID.3 sitter man 
nästan lika rymligt som i Passat. Men bara 
nästan.

RUBEN BÖRJESSON kommer inte riktigt 
ihåg, men han borde ha varit med senast 
Teknikens Värld testade en bakhjulsdriven 
Volkswagen. Bilen borde ha varit en Typ 1 
och det borde ha ha gjorts någon gång under 
mitten av 1970-talet. Nu händer det igen. 
ID.3 har motorn mellan bakhjulen som är de 
enda som driver bilen framåt. Den som vill 
ha en fyrhjulsdriven elbil från Volkswagen 
får vänta på ID.4. Den låga tyngdpunkten, 
den lätta framvagnen och bakhjulsdriften ger 
köregenskaper som är ovanliga för att vara i 
Volkswagens värld.

ID.3 har inte riktigt lika smala hjul som 
BMW i3, men körkänslan är inte helt olik. 
Det finns en härlig lätthet och precision i 
styrningen och vändcirkeln är snäv. ID.3 är 
smidig och lättkörd i stadstrafik samtidigt 
som den hittar ett lugn på motorväg.

Den kvicka känslan vi upplever i stadstra-
fik falnar tyvärr på kurviga landsvägar. ID.3 
lever inte upp så som vi trodde att den skulle 
göra. Framhjulen tappar snabbt fäste och ger 
rejäl understyrning och vi tvingas konstatera 
att ID.3 inte är den härliga svansmotorise-
rade körmaskin vi hade hoppats på.

Älgtestet visar sig bli ett delmoment 
den klarar med nöd och näppe. Visst, 

När vi sammanställer alla testresultat och 
intryck kan vi inte se att ID.3 gör något som 
inte Kia e-Niro redan gör. 

< ID.3 är den första bilen på 
många år från Volkswagen som 
driver enbart på bakhjulen.
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< Maxlasten på 424 kg är hög för att vara en elbil. 
Men ID.3 klarar att bära sitt lass genom älgtestet.

< ”Mannen som kunde tala med laddstationer”, Erik 
Wedbergs debutbok, i butik till våren!

< Under fronthuven finns inget extra förvaringsut-
rymme. Pinne till huven känns inte 2020.

< Paus-pedalen behöver inte alltid användas. Play-
pedalen kan släppas upp för motorbroms.

< Framstolarna och övre delen 
av dörrsidorna gör att ID.3 
känns billigare än vad den är.

< Knoppen vrids framåt för 
att lägga i D-läget. Vrid den 
framåt igen och det brom-
sande B-läget aktiveras.

tyngdpunkten är låg och viktfördelningen 
bra, men fjädringen är så mjuk i sidled att ID.3 
häver sig tungt åt sidorna och börjar studsa 
när ingångshastigheten höjs till 70 km/h. 
Någon känsla eller precision i styrningen finns 
inte. Älgtestmäster Ruben försöker ett otal 
gånger, med olika resultat varje gång. Till slut 
klaras 72 km/h som ingångshastighet och ID.3 
får ett godkänt betyg. Men det är helt utan 
extra beröm.

Vi klockar maxaccelerationen från 0 till 
100 km/h till 7,6 sekunder. Det är snabbare 
än Mazda och Nissan, men långsammare än 
BMW och de två framhjulsdrivna koreanerna. 
Någon Tesla-lik fartexplosion finns abso-
lut inte, ID.3 accelererar snarare som en stark 
bensinturbo-bil.

De stora mjukvaruproblem som det har 
rapporterats om märker vi inte i vår testbil. 
Allting fungerar, som det förstås ska göra i en 
alldeles ny bil. Den adaptiva farthållaren läm-
nar dock en del övrigt att önska. Precis som 
i flera andra bilar från VW-gruppen märker 

vi flera gånger att den läser av fel hastighets-
skylt, vilket några gånger får bilen att försöka 
bromsa ner från 120 till 50 km/h på motor-
väg. Då gäller det att vara med på noterna! 
Styrhjälpen vill heller inte hålla bilen i mitten 
av sin fil, utan reagerar först när filmarke-
ringen är på väg att passeras och då med ett 
rejält ryck i ratten.

HAR ID.3 potential att bli den nya folkbilen? 
Kommer den att ta eldriften till de stora mas-
sorna? Förmodligen, men inte för att den tillför 
någonting nytt. Den kommer att lyckas, bli en 
försäljningsframgång, tack vare att den är till-
räckligt bra och har ett VW-märke i fronten.

När vi sammanställer alla testresultat och 
intryck kan vi inte se att iD.3 gör något som 
inte Kia e-Niro redan gör. Och har gjort i snart 
två år. ID.3 har inte längre räckvidd, den är 
inte rymligare, inte roligare att köra och den 
är framför allt inte billigare. Den är däremot, 
precis som sin avgasutsläppande föregångare 
Golf, tillräckligt bra.
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Man får tycka att BMW i3s är ful, men man 
måste också erkänna att den har något speci-
ellt. Det finns inte många andra drygt sju år 
gamla bilmodeller som har behållit samma 
fräschör som BMW i3s. Kanske beror det 
på att den är helt egen, ser inte ut som något 
annat?

Vi har ju kört den förut, flera gånger, men 
även den här gången häpnar vi över BMW:ns 
insida. Att öppna den långa förardörren och 
sätta sig i den tunna stolen är som att lämna 
bilvärlden och kliva in i en annorlunda fram-
tid. BMW har verkligen lyckats skapa något 
udda. Runt hela passagerarcellen finns en ram 

byggd av kolfiberarmerad plast och i dörr-
trösklarna ligger den synligt naken.

Än en gång häpnar vi också över kör-
ställningen. Den är ju perfekt! Inte olik en 
WRC-bil. Man sitter långt bak i bilen, lågt 
och det finns troligtvis ingen annan ratt med 
så stor justermån som den här. Här kan inte 
ens Linus ”sitta-med-ratten-i-bröstet” Pröjtz 
klaga. Körställningen är precis raka motsatsen 
till den i Nissan Leaf.

Den fantastiska körställningen, och sväng-
rummet för passageraren i stolen bredvid 
har tyvärr en baksida. Och ja, du gissade rätt. 
Det är baksätespassagerarna som får lida. 

Benutrymmet bak är kort, utrymmet för föt-
terna under framstolarna nästan obefintligt 
och takhöjden lite för knapp för vuxna.

Men det kanske inte spelar så stor roll, bak-
sätet i i3s är inte alldeles enkelt att komma in 
i eftersom bakdörrarna är bakhängda. För att 
öppna en bakdörr krävs det att framdörren 
öppnas först. Lösningen är lika opraktisk som 
den är läcker.

BMW I3 såg världens ljus 2013 och blev då värl-
dens första massproducerade bil vars bärande 
struktur utgjordes av kolfiber. Räckvidden var 
inte lika revolutionerande. Den som inte köpte 

BMW i3S

< Många klagar på att framstolarna känns tunna och 
hårda. Och det är de också.

< Bagageutrymmet blir nästan helt plant när baksä-
tet fälls. Men utrymmet är alltjämt litet.

< BMW:s iDrive-system fungerar bra. Högra delen 
av träplankan är locket till handskfacket.

< Förvaringsutrymmet fram har inte plats för så 
mycket mer än en laddkabel.

KALLE GRUNDEL OM 
BMW i3S
Man sitter väldigt bra och 
den är ju som en gokart 
att köra, känns framförallt 
lätt som sjutton. Men 
chassit är lite för hårt, på 
ojämnheter är den rentav 
obekväm att åka i. Det är 
lite ballt att man ser kolfi-
bern på vissa ställen och 
jag imponeras av att den 
känns så rymlig inuti. Jag 
skulle gärna ha en i3, men 
den räcker inte till som 
endabil. Bakdörrarna, ja de 
är häftiga men jag höll på 
att låsa fast mig själv på en 
trång parkeringsplats. 

EN ANDRA ÅSIKT

< i3 bjuder på en 
sällsynt bra körställ-
ning, nästan oavsett 
kroppstyp.
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BMW i3S
i3 REX (med räckviddsförlängande bensinmo-
tor) fick nöja sig med ett batteri på 22,6 kWh 
och en NEDC-uppmätt räckvidd på 19 mil. 
I verkligheten kom man 12-13 mil på en ladd-
ning. År 2017 utökades batterikapaciteten till 
33 kWh och hösten 2018 kom det nuvarande 
batteriet på 42,2 kWh. För att krångla till det 
lite anger BMW själva batterikapaciteten i 
amperetimmar, vilket blir 60, 90 och 120 Ah.

I3 finns i dag att köpa i två utföranden: Med 
och utan tillägget s. Vi kör i3s som är ett slags 
mild sportversion med 184 i stället för 170 
hästkrafter. S-modellen rullar också på något 
bredare och större hjul.

Precis som ID.3 driver i3s på bakhjulen, 
men skillnaden är att BMW:s elbil är tokrolig 
att köra. Här finns körglädje i kubik oav-
sett hastighet men på långfärdsetapperna på 
motorväg räcker komforten inte till. I3s är i 
första hand en stadsbil. 

BMW I3S må fortfarande kännas supermodern, 
men tiden har delvis sprungit ifrån den när det 
gäller räckvidd och laddning. 120 Ah-batteriet 
ger en teoretisk räckvidd upp till 27,9 mil. 
Räkna snarare med 25 mil, säger vi. Och det är 
ingen idé att sikta på Ionitys snabbladdnings-
stationer som kan ge 350 kW laddeffekt, i3s kan 

ta emot maximalt 50 kW likströmsladdning 
men hemmavid, med växelströmsladdning, tar 
den upp till 11 kW – lika mycket som ID.3.

I3s får fortfarande många förare att spontant 
utbrista ”den här vill jag ha!”, men när allt kom-
mer omkring inser de flesta att det inte skulle 
gå att leva med den som enda bil i ett hushåll.

Dagens i3 kommer inte att få någon uppföl-
jare. BMW:s framtida elbilsstrategi fokuserar 
på mindre komplicerade konstruktioner. Det 
hindrar dock inte modellen från att fortsätta 
byggas. Under andra halvan av 2020 har efter-
frågan på i3 ökat så pass att fabriken i Leipzig 
har tvingats höja produktionstakten.

< Testbilen är i det iögonfallande 
Edition Roadstyle-utförandet 
som ger svarta fälgar och kop-
parfärgade inslag.
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Kona Electric kliver in i det här testet med en 
alldeles färsk testseger i bagaget. Men det ska 
sägas att konkurrenterna i sensommarens test-
batalj inte var någon större match. Honda e 
och Mini Cooper SE är två småformatselbilar 
som är mer måna om sitt utseende än prak-
tiska egenskaper. Det blev en storskräll för 
Hyundai, helt enkelt eftersom den till skillnad 
från Hondan och Minin går att använda som en 
vanlig bil.

Den här gången är motståndet tuffare, kon-
kurrenterna i det här testet har inga problem 
att matcha de egenskaper som i det förra tes-
tet gav Konan segern. Allra värst utmanas Kona 
Electric av släktingen Kia e-Niro. De använder 
likadana elmotorer och likadana batteripaket 
och på papperet är den här duon två av Sveriges 
just nu vettigaste elbilsköp. Skillnaden är att 
e-Niro är en något större och dyrare bil.

Men vi märker andra skillnader. Kona 
Electric är framför allt en mycket mindre 
bekväm bil. Nästan alla testförare anmärker 
på att det är väldigt svårt att hitta en bra kör-
ställning eftersom stolen är för högt monterad 
och ratten har för kort justermån. Men värst är 

fjädringen. Kona går stumt över vägen och till-
sammans med det korta axelavståndet gör det 
att man snabbt tröttnar på Kona. ”Är det bilbyte 
snart?”

MEN KONA har också fördelar och en av dem är 
körbarheten i den elektriska drivlinan. Gasen 
är lättmodererad och det tycks alltid finnas mer 
kraft att hämta. Kona är helt enkelt snabb. Men 
pass på! Om greppet inte är hundra vill framhju-
len gärna spinna loss.

Medan ID.3 kan motorbromsa i två lägen och 
i3s endast i ett är Kona Electric riktigt avance-
rad. Regenereringen vid gasuppsläpp ställs med 
paddlar ¬ som på en vanlig bil i stället skulle 
byta växlar. Tre lägen finns, men hålls vänster-
paddeln in motorbromsar den så mycket det går 
tills paddeln släpps, då återgår regenereringen 
till tidigare valda nivå. Det finns också ett auto-
läge som bromsar mer eller mindre beroende 
på om det finns någon bil framför eller inte. Allt 
det här är funktioner vi uppskattar vid körning.

Vi uppskattar också att Kona är snål. Till och 
med snålast i testet. 1,37 kWh/mil är en ovanligt 
låg förbrukningssiffra.

JONAS BORGLUND 
OM HYUNDAI KONA 
ELECTRIC
Jag gillar Kona! Men 
syster   bilen från Kia är bättre i 
allt väsentligt. Som stolar och 
fjädring till exempel. Kona är 
på tok för hårt fjädrad och 
mitt ryggslut är inte 
kompatibelt med sittdynan. 
Tycker också att Kona släpper 
in mer däckljud. Sorry 
Hyundai, men systern är mer 
sympatisk.

HYUNDAI KONA ELECTRIC  EN ANDRA ÅSIKT

< Bildtext bildtext bildtext bild-
text bildtext bildtext bildtext 
bildtext bildtext bildtext bildtext
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SEDAN INTRODUKTIONEN för snart tre år sedan 
har Kona Electric uppdaterats några gånger. 
Våren 2020 kom trefasladdare och delvis nytt 
infotainmentsystem och nu i somras tillkom 
möjligheten att utrusta bilen med dragkrok 
(max 300 kg) samt möjligheten att köpa ver
sionen med utökad räckvidd. Den kostar 
omkring 15 000 kronor mer och går 3,5 mil 
längre på en laddning tack vare några små 
aerodynamiska förbättringar och mer lättrul
lande däck. 

De nya lättrullande däcken av märket 
Michelin Primacy 4 sitter dock inte på test
bilen, det gjorde de inte i förra testet och 
inte den här gången heller. Den har fortfa
rande de gamla Nexen Feradäcken, och det 
vill vi klaga på igen eftersom de har dålig 
bromsprestanda. Kona bromsar från 100 
km/h till 0 på 38,9 meter. Om du ska köpa en 
Hyundai Kona Electric? Se till att den inte har 
Nexendäck!

Kona Electric är drygt 20 000 kronor bil
ligare än en likvärdigt utrustad Kia eNiro 
som vi håller som en bättre bil och värd 
merkostnaden.

< Bekväma stolar, men justermöjligheterna är för 
dåliga och det ger dålig körställning.

< Ionitys HPC-laddare kan ge 350 kW, men Kona 
kan inte ta emot mer än 100 kW.

< Hyundai (och Kia) bjuder på stolsfläktar. Utrust-
ningsnivån är hög.

< Bagageutrymmet är i minsta laget för att göra job-
bet åt en hel familj.

< Bortsett från växelväljar-
knapparna är förarmiljön 
traditionellt utformad.

< Den eldrivna versionen av 
Hyundai Kona är en tilltäppt typ. 
Slät front sparar energi.

TEKNIKENSVÄRLD.SE 45



< En mörk och stel interiör som 
inte gör den moderna drivlinan 
rättvisa. Betydligt bättre kör-
ställning än i Hyundai.

< Kia Niro är landets tredje mest 
sålda bil hittills i år. Laddhybri-
den står för största delen.

< e-Niro kan räknas som en stor golfklassare och har 
bra innerutrymmen.

< Nej, det är inte en bensinmotor, men av någon 
anledning vill Kia att den ska se ut som en sådan.
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Det finns en anledning till att både Kia e-Niro 
och Hyundai Kona Electric finns med på 
topp-fem över Sveriges mest sålda elbilar. Den 
sydkoreanska bilkoncernen Hyundai-Kia har 
helt enkelt gjort läxan. De har gett sina elbi-
lar de egenskaper man kan förvänta sig av en 
modern elbil. Det vill säga lagom stort batteri, 
tillräckliga innerutrymmen, rimliga prislap-
par och inte minst snåla motorer.

Kona Electric är testets mest energieffek-
tiva bil, men e-Niro är inte långt efter. Trots 
den högresta suv/crossoverkarossen kommer 
Kian undan med en testförbrukning på 1,53 
kWh/mil, vilket är i paritet med den betydligt 
mer strömlinjeformade Nissan Leaf och den 
fjäderlätta BMW i3s.

Den låga förbrukningen blir än mer impo-
nerande när vi mäter accelerationen. Med 7,4 
sekunder från 0 till 100 km/h är e-Niro bara 
en tiondel långsammare än i3s som är testets 
snabbaste bil och upp till 160 km/h är Kian 
snabbast av alla.

ELMOTORN DRIVER på framhjulen med 204 
hästkrafter och hela 395 newtonmeter. 
Volkswagen ID.3 har också 204 hk, men bara 
310 Nm. Däri ligger skillnaden. Full gas i Kia 
e-Niro ger en rejäl knuff som får e-Niro att 
kännas som en sportbil jämförelse med sina 
tröga syskon Niro Hybrid och Niro Plug-in 
Hybrid.

Att ha tillgång till en så kraftfull och 
modern drivlina i en bil som interiört ser så 
gammalmodig ut förvirrar sinnena. Visst finns 
det en digital instrumentering framför rat-
ten och en stor pekskärm, men också ovanligt 

många och ovanligt stora knappar. Det går 
att snabbt trycka igång rattvärme, defroster, 
stolvärme och stolfläkt – nästan vad du vill 
utan att svepa dig fram på pekskärmen. Nej, 
det ser inte modernt ut, men det funkar utan 
inlärningsperiod.

Alla sitter betydligt bättre i e-Niro än i Kona 
Electric, här går det att sitta lägre och få rat-
ten närmare kroppen men kanske bäst av allt 
är att fjädringen är som i en normal bil! Lagom 
mjuk utan att vara svampig.

Det vore fel att kalla e-Niro körglad, men 
helt stentrist är den i alla fall inte. Styrningen 
är snabb och ger en viss aning om vad som 
händer med framhjulen men mest övertygar 
bilen på landsväg och motorväg. Här upp-
levs e-Niro som ett nummer större än i3s, 
Kona och Leaf. Långfärdsegenskaperna är på 
samma höga nivå som MX-30 och ID.3.

KIA E-NIRO kan ta emot upp till 11 kW vid 
växelströmsladdning och 100 kW vid lik-
strömsladdning. Det senare skiljer e-Niro från 
syskonet e-Soul som toppar 50 kW snabbladd-
ning. Om det är värt merkostnaden på nästan 
40 000 kronor får man avgöra själv, men bort-
sett från den lägre laddeffekten framstår 
e-Soul som ett mycket attraktivt alternativ till 
både e-Niro och Kona Electric.

Med 4,38 meter i längd går e-Niro rakt in 
i Golfklassen och jämfört med kusinen från 
Hyundai är e-Niro 20 centimeter längre. Vi 
kan konstatera att det framför allt har gynnat 
lastutrymmet. Taklinjen är upprätt och bak-
luckan rak, och med fällt baksäte kan vi lasta 
1 405 liter, eller 33 läskbackar – bäst i test.

KIA E-NIRO

< Bagageutrymmet är djupt, men blir tyvärr inte 
plant. Baksätet sticker upp ordentligt.

PATRIK LINDGERN OM 
KIA E-NIRO
Med e-Niro får man förhål-
landevis billiga och många 
mil, dessutom med relativt 
bra komfort och skapliga 
innerutrymmen. Den 
är inte så pjåkig bakom 
ratten, men den bjuder 
inte heller på någon riktig 
spänning. En fullgasac-
celeration är väl det som 
skänker mest glädje i 
e-Niro, den är kvick. Den är 
inte bäst på något specifikt 
egentligen, men bra på det 
mesta och det har visat sig 
räcka långt.

EN ANDRA ÅSIKT

< Knappen 
för rattvärme 
har hamnat 
ända borta 
till höger om 
växelväl-
jarsnurran. 
Snurrigt!

< När sex elbilar ska laddas 
på fyra laddstolpar blir det 
gott om tid för Ruben att öva 
på sin stand up-rutin.
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Mazdas första elbil är vid en snabb anblick 
perfekt skräddarsydd för sin tid. En fräckt 
designad suvkaross med elmotor och vegansk 
inredning med korkinslag. Kan det bli mer 
2020? Ändå är det något som inte stämmer.

Med en angiven räckvidd på 20 mil enligt 
mätning i WLTP-körcykeln har MX-30 kor-
tast räckvidd av alla elbilar som säljs i Sverige 
just nu. Hur har Mazda tänkt här? 

När vi proppar i så mycket el det går i batte-
rierna, 100 procent, säger färddatorn att vi kan 
köra lite drygt 18 mil. Men om vi gör som det 
sägs att man ska göra för att skona batterierna, 
det vill säga laddar till bara 80 procent, räcker 
det inte till mer än knappt 16 mils körning.

När vi lyfter på motorhuven ser det ut 
som att MX-30 inte är riktigt färdigbyggd. 

Runt elmotorn finns oceaner av outnytt-
jat utrymme. Det är frestande att stoppa ner 
väskor i de stora hålrummen, men till och 
med vi inser att det förmodligen är en dålig 
idé. Tomrummen kommer sig av att MX-30 
inte bara är en elbil. Hemma i Japan säljs 
den även som mildhybrid med 2,0-liters ben-
sinmotor och om två år kommer den som 
laddhybrid där en wankelmotor arbetar som 
räckviddsförlängare.

Men i dagsläget är det bara elversionen som 
kallas e-Skyactiv vi har att förhålla oss till 
och inte ens de fräcka bakdörrarna kan kom-
pensera för den korta räckvidden. Ja, Mazda 
MX-30 har precis samma sorts bakdörrar som 
i3s, och saliga RX-8 för den delen. Lösningen 
är snygg och rolig, men oerhört opraktisk. 

Att ta sig in i baksätet på en trång parkerings-
plats är lika svårt som att lösa ett sudoku utan 
penna och tänker man sig inte för man kan 
”låsa” sig själv mellan dörrarna som öppnas 
mot varandra.

MEN VAD ska man in där i baksätet och göra 
egentligen? Väl på plats inser vi att Mazda-
baksätet är av nödtyp och knappt dugligt för 
vuxna. Se hellre MX-30 som en tvåsitsig bil 
med ett bagageutrymme som kan bli gan-
ska stort om man fäller ner baksätesryggarna. 
Precis som BMW i3s alltså.

Till skillnad från i3s är MX-30 riktigt 
bekväm. Här finns det långfärdspotential så 
det förslår (ironiskt nog) tack vare låg ljudnivå 
i kupén, sköna framstolar och mjuk fjädring. 

MAZDA MX-30

< MX-30 är Mazdas första elbil, 
men inte den första med bak-
hängda bakdörrar.

RUBEN BÖRJESSON 
OM MAZDA MX-30
Det fattas något. Annars 
skulle det inte finnas plats 
i motorrummet så att 
jag själv skulle krypa in 
under huven och den kan 
stängas. En elbil i den här 
storleken som bara går 
15-18 mil är för dåligt. Men 
en laddhybrid som går så 
långt och sen har en fossil 
maskin för längre resor är 
bra. Det är en helt ny klass. 
MX-30 kommer snart i en 
version med en wankelmo-
tor som griper in när elen 
är slut. Vänta till dess är 
mitt råd.

EN ANDRA ÅSIKT
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MAZDA MX-30
Samtidigt har Mazdan en känslig och direkt 
styrning som underhåller på kurviga vägar. 
Men lika smidig som i3s och ID.3 är den inte. 
Vändradien är inte alls lika snäv och karossen 
upplevs bullig och svåröverskådlig.

FÖRARMILJÖN ÄR traditionellt utformad med, 
hör och häpna, två analoga mätare fram-
för ratten. Mellan dem finns visserligen en 
skärm, men lösningen ser klassisk ut och fung-
erar bra. Ovanpå instrumentpanelen finns en 
skärm man sköter med snurrvredet bakom 
växelväljaren. Menysystemet är så snorenkelt 
det kan bli och Mazda har fått till en ovanligt 
bra integrering av Apple Carplay. Med CarPlay 
igång kan man trycka på snabbknapparna 
vid sidan av snurrvredet för att växla mellan 

Spotify och Google Maps. Det är vi inte bort-
skämda med!

Dessvärre är växelväljaren mindre smart. 
Man måste skjuta den åt sidan och bakåt för 
att lägga i Drive, och innan man stannar och 
kliver ur måste man komma ihåg att skjuta 
den uppåt och till vänster och lägga i P. Annars 
går det inte att starta bilen igen. Onödigt 
tillkrånglat.

NÄR VI gör vårt bästa för att bortse från 
Mazdans stilsäkra utförande och trevliga 
köregenskaper kvarstår tyvärr bara en elbil 
med alltför kort räckvidd, för dåliga ladd-
egenskaper (max 50 kW snabbladdning) och 
begränsade utrymmen. Men wankelhybriden 
– den ser vi fram emot!

När man bortser från 
Mazdans stilsäkra 
utförande och trevliga 
köregenskaper 
kvarstår tyvärr bara en 
elbil med alltför kort 
räckvidd…

< Växelväljaren ställer till det för oss när vi stänger 
av bilen och glömmer att föra den tillbaka till P.

< Bunkerlika fönstergluggar gillas 
inte av baksätespassagerarna.

< Analoga mätare för 
kraftutveckling och batteri-
laddning. Ovanligt i en elbil.

< Insidan är koncept-
bilslikt snyggt. Tyvärr är 
baksätet trångt.

< Äkta kork är ett roligt 
inslag i inredningen. Men hur 
väl åldras materialet? < Bakhängda dörrar är roligt. Det kan 

man inte säga något annat om.

TEKNIKENSVÄRLD.SE 49



Nissan vill gärna påtala att Leaf under flera 
år har varit världens mest sålda elbil, men vi 
vill sticka hål på det och förklara varför. Den 
har funnits. Så enkelt är det. Att Leaf i janu-
ari i år passerade 450 000 sålda exemplar kan 
bara förklaras med att den har varit tillgäng-
lig, billig och och erbjudit förhållandevis bra 
räckvidd när ingen annan tillverkare har gjort 
detsamma. För någon bra bil, det är den inte.

För det första så kan vi inte begripa hur man 
har mage att bygga en modern bil utan en ratt 
som är ställbar i längd. Det handlar inte om 
komfort, utan om säkerhet. De flesta av oss får 
en så dålig körställning i Leaf att det snabbt 
blir tröttande att köra den. Än värre blir det 
av den dåliga förarstolen. Även i lägstaläget 
upplever vissa testförare att dynan näst intill 
lutar framåt. Det går att justera dynan upp och 
ner men det gör dessvärre inte sittställningen 
bättre, hur man än gör känns det som att man 
ska glida av den hala läderklädseln.

Där de andra bilarna har växelväljare 

av varierande funktionalitet har Nissan en 
joystickliknande lösning där framåt är snett 
bakåt/vänster och bakåt är framåt enligt en 
logik som bara en japansk origamimästare kan 
förstå. Knapp för ECO-läge samt för e-pedal 
sitter framför växelväljaren. Med e-pedallä-
get aktiverat går det i princip att köra Leaf 
bara med gaspedalen och här slår faktiskt Leaf 
alla konkurrenter på fingrarna. Funktionen är 
lättanvänd och vill man inte ha den så är det 
enkelt att stänga av den. Tack för det!

NÄR VI rullar ut på vägarna märks direkt ett 
lugnare chassi än i Kona och i3s. Nissan Leaf 
lyckas trimma bort de små ojämnheter som 
märks tydligt i framför allt Hyundai Kona och 
ljudnivån är klart lägre. Komforten skulle där-
med kunna vara klart bättre i Leaf, men de 
obekväma stolarna och den dåliga körställ-
ningen drar ner betyget och döljer det faktum 
att Leaf har ett inte alls oävet chassi.

Utrymmesmässigt står sig Leaf relativt bra 

NISSAN LEAF

OSKAR KRÜGER OM NISSAN LEAF
Leaf må ge skapligt prisvärda mil på el. Men det är bilens enda styrka. Komforten 
hade fått rosor, om man inte satt så dåligt. Leaf är heller inte kul att köra, vid 
fullgas drar det kraftigt i ratten, det i kombination med en oprecis styrning ger en 
obehaglig upplevelse. Men sämst med Leaf är den gammalmodiga förarmiljön och 
pekskärmen i synnerhet.

EN ANDRA ÅSIKT

i konkurrensen. Och det ska den göra. Leaf är 
med tio centimeters marginal testets längsta 
bil och har baksätes- och bagageutrymme 
som är i paritet med ID.3. Men Kia e-Niro rår 
den inte på. Lastegenskaperna i Leaf häm-
mas främst av det oformliga bagageutrymmet. 
Vinklar, vrår och höjdskillnader gör last-
ningen svår.

Trots att Leaf har högst effekt är den lång-
sammast till 100 km/h. 9,7 sekunder i uppmätt 
acceleration är inget att skryta med för en 
elbil, men den känns snabb. Vid fullt gaspå-
drag rycker det till i ratten och bilen sätter sig 
över baken. 

STÖRST PROBLEM har Leaf dock i älgtestet. 
Redan i 68 km/h sladdar den så brett och vilt 
att det inte går att styra den genom konbanan. 
Sänker vi till 67 km/h så tar den sig igenom. 
Ingenstans märks något arbetande anti-
sladdsystem, bilens fyra hjul får på egen hand 
göra det bästa av situationen och det går inte 
bra alls. Nissan Leaf får med emfas underkänt 
i älgtestet!

Problem blir det också i laddmomentet. 
Eftersom Leaf har den asiatiska Chademo-
kontakten kan den inte laddas vid Ionitys 
supersnabbladdare. Men det spelar egentli-
gen inte så stor roll eftersom Leaf inte kan ta 
emot mer än 50 kW laddeffekt och dessutom 
är ju batterierna luftkylda, vilket ger problem 
vid återkommande motorvägspass i hastighet 
runt 110-120 km/h med efterföljande snabb-
laddning då kylningen inte räcker till.

< Exteriört ser Leaf fortfarande 
modern ut, men insidan ger 
helt andra intryck.
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< Mätt i lådliter är bagageutrymmet nästan lika 
stort som i Kia e-Niro.

< Med den här bollen väljer man om 
man ska åka framåt eller bakåt.

< Förlåt Nissan, men här vill vi inte 
sitta. Leaf bryr sig inte om sin föra-
res komfort och välmående.

< Leaf bjuder på en hyfsat 
låg ljudnivå i kupén och 
låg takhöjd i baksätet.

< Nissans snabbladd-
ningskontakt (till vänster) 
kallas Chademo.

< ID.3 får vänta på sin tur när 
de andra laddar. Leaf kan inte 
laddas hos Ionity och får stå 
och skämmas.
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EXTRA TESTMOMENT: BAKSÄTESKOMFORT

BMW i3s
Godkänt benutrymme och fot-
utrymme under framstolarna. 
Baksidorna på framstolarna är hårda 
och obekväma för knäna. Bara två 
platser, i mitten är det mugghållare. 
Mycket luftigare än i Mazda. De djupa 
sidorutorna släpper in ljus men går 
inte att sänka.

Hyundai Kona
Man sitter lägre, mer ihopsjunken än 
i ID.3 och e-Niro. Inget lårstöd alls. 
Lite sämre benutrymme och ingen 
plats för fötterna under framstolarna. 
Högre karossidor ger sämre utåtsikt. 
Bra takhöjd. En liten, nästan obetydlig 
kardantunnel, som i e-Niro.

Mazda MX-30
Nästan acceptabelt benutrymme 
men fötterna får inte plats under 
stolen framför. Mjuka baksidor på 
framstolarna är bra. För lågt i tak 
för en lång vuxen. Väldigt smalt och 
trångt för tre passagerare. Känns 
instängt och det går inte att hissa 
sidorutorna.

Kia e-Niro
Inte lika luftig känsla som i ID.3. Men 
bra benutrymme. Fötterna får inte 
plats under framstolarna. Framstolar-
nas baksidor är hårda, men urgröpta 
för att ge mer plats åt knäna. Bara 
en liten kardantunnel som inte stör 
direkt. Bra takhöjd.

< Bagageutrymme är inte 
elbilarnas starkaste sida. 
Kia e-Niro är minst dålig.
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EXTRA TESTMOMENT: BAKSÄTESKOMFORT

Nissan Leaf
Benutrymmet är fullt tillräckligt, men 
inte lika bra som i ID.3 och e-Niro. 
Värre är det med utrymmet för föt-
terna under stolen framför. Även 
takhöjden är klart begränsad. Både 
sittdynan och ryggstödet har hård 
stoppning och ger begränsad kom-
fort. Stora sidorutor ger bra sikt. 

Volkswagen ID.3
Snudd på Passat-generöst benut-
rymme. Bra plats för fötterna under 
framstolarna och någon kardantunnel 
finns inte att anmärka på. Bra takhöjd 
och stora sidorutor ger ett luftigt bak-
säte. Sittdynan är platt och tråkig att 
sitta på, men ger hyfsat lårstöd och är 
bred nog för tre.

BÄST!

ID.3, MJUKVARAN OCH FIRST MOVERS CLUB

Alla tidiga köpare av de så kallade 1st Edition-bilarna har fått tillgång till en internationell Facebook-grupp där 
de kan utbyta erfarenheter. Där har mycket av diskussionerna kommit att handla om omfattande mjukvaru-
problem. Bilar har fått olika felmeddelande, bland annat gällande krockkuddarna och fel i drivlinan.

Vi ska understryka att den testbil vi har haft tillgång till inte har drabbats av några liknande fel. Men visst 
kan man tycka att Volkswagen borde ha kunnat få in Apple CarPlay och Android Auto direkt från produktions-
start. Senaste beskedet är att det kommer i en uppdatering vid årsskiftet.
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SAMMANFATTNING
Med Typ 1 och Golf har Volkswagen satt stora 
delar av världen på rull. Två bilmodeller som 
har satt stor prägel på världens trafikbild och 
inte minst format bilden av Volkswagen.

ID.3 har format bilden av det nya 
Volkswagen. Post dieselgate. Ingen annan bil-
modell har marknadsförts så hårt och byggt 
upp så stora förväntningar. När Volkswagen 
kommer med sin första riktiga elbil, då tar 
elbilsboomen fart på riktigt, har många 
spekulerat.

Nu är den här, har gått igenom sitt första 
test och vi kan konstater att ja, det är högst 
troligt att ID.3 går om Tesla Model 3 och blir 
Sveriges mest sålda elbil. Kanske till och med 
Europas om inte det större och mer praktiska 
syskonet ID.4 sprintar förbi.

ID.3 HAR allt man kan förvänta sig av en 
modern elbil och i alla testmoment presterar 
den på en jämn och hög nivå. Det finns ing-
enting uppenbart att störa sig på, ingenting 
som skaver eller kräver omedelbar bättring 
om vi inte räknar med det pinsamma fak-
tum att Volkswagen inte har fått ordning på 
all mjukvara trots att bilen har släppts ut på 
vägarna. Köpare som har betalat maxpris 
för en ID.3 1st Max har fortfarande inte till-
gång till den avancerade head up-displayen 

med AR-funktioner och uppdateringarna över 
nätet (OTA) dröjer också.

Volkswagen kommer säkerligen att trumma 
på med ID.3, trycka ut den på marknaden 
och den kommer i billigare versioner än den 
480 000-kronorsbil vi beräknar milkostnaden 
på. Den kommer att bli en försäljningsfram-
gång, det är den tillräckligt bra för.

MEN, VI kan inte se att den är uppenbart 
bättre på något än Kia e-Niro – en elbil som 
har funnits till försäljning sedan 2018 och 
framstår som en okomplicerad och rätt-
fram konstruktion i förhållande till ID.3 
som har krävt enorma miljardinvesteringar 
från Volkswagen. Kia e-Niro presterar på 
samma nivå som ID.3 och vid vissa testmo-
ment ännu bättre. Att den dessutom blir fem 

kronor billigare per mil fastställer testsegern 
ytterligare.

DE ANDRA då? BMW i3s är en bil vi charmas 
och underhålls av, men inte skulle vilja betala 
för eller leva med till vardags. Den är för dyr 
och opraktisk.

Hyundai Kona Electric är på många sätt lik 
kusinen från Kia. Den har lika bra räckvidd 
och lika bra laddegenskaper men är trängre 
och mindre bekväm. Den är helt enkelt sämre 
på att fungera som ett hushålls enda bil.

Mazda MX-30 är ett roligt tillskott till 
elbilsvärlden. När miljöbonusen är borträknad 
får man en bil för strax under 300 000 kro-
nor och för de pengarna uppfattas MX-30 som 
ovanligt påkostad och exklusiv. Men kom ihåg 
det trånga baksätet och den korta räckvid-
den. MX-30 kommer aldrig att ta sig längre än 
19-20 mil på en laddning.

Nissan Leaf kommer längre än så, rent av 
det dubbla. Men så långt vill vi inte åka i Leaf. 
Sanningen är att tiden har sprungit ifrån Leaf 
som har åtskilliga brister man inte bör accep-
tera i en modern bil med ett pris närmare en 
halv miljon kronor. Leaf har varit en pionjär 
i elbilssfären men är det inte längre. I det här 
testet kammar Leaf hem den inte så åtråvärda 
sistaplatsen. •

< ID.3 är en kompetent bil, 
men den vinner inte testet.

Kia e-Niro presterar 
på samma nivå som 
ID.3 och i vissa test-
moment ännu bättre. 
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BMW i3s Charged 120 ah
Pris: 439 000 kr. • Privatleasing: Från 4 195 kr/mån. • Övriga versioner: i3 424 
500 kr. (angivna priser är exklusive miljöbilspremie på 60 000 kronor).

Hyundai Kona Electric Long Range Performance Advanced
Pris: 459 500 kr. • Privatleasing: Från 3 795 kr/mån. • Övriga versioner: Standard 
Range 379 900 kr. (angivna priser är exklusive miljöbilspremie på 60 000 kronor).

Motor: Drivmedel: El. Max effekt: 184 
hk (125 kW). Max vridmoment: 270 
Nm, batterityp litiumjon, 42,2 kWh 
(brutto), 37,9 kWh (netto). Max ladd
effekt AC/DC 11/50 kW. 
Kraftöverföring: Motor bak, bak
hjulsdrift. 1växlad reduktionslåda. 
Fjädring/hjulställ: Skruvfjädring, 
krängningshämmare fram och bak. 
Fram: Fjäderben med två undre 
tvärlänkar. Bak: Multilänkaxel med 5 
tvärställda länkarmar.
Styrning: Elmotordriven servo. 2,6 
rattvarv. Vändcirkel 10,3 meter.
Bromsar: Skivor fram (ventilerade) 
och bak.
Hjul: Lättmetallfälg. Fälg
bredd 5 tum, däck 155/70 R19. 
Punkteringslagningskit.

Motor: Drivmedel: El. Max effekt: 
204 hk (150 kW). Max vridmoment: 
395 Nm. Batterityp litiumjon, (brutto) 
67 kWh, (netto) 64 kWh. Max laddef
fekt AC/DC 7,2 (11 kW, 6 900 kr)/100 
kW.
Kraftöverföring: Motor fram, fram
hjulsdrift. 1växlad reduktionslåda.
Fjädring/hjulställ: Skruvfjädring, 
krängningshämmare fram och bak. 
Fram: Fjäderben med undre triang
ellänk. Bak: Multilänkaxel med 1 
längsgående länkarm och 3 tvärställda 
länkarmar.
Styrning: Elmotordriven servo. 2,5 
rattvarv. Vändcirkel 10,6 meter.
Bromsar: Skivor fram (ventilerade) 
och bak.
Hjul: Lättmetallfälg. Fälg
bredd 7 tum, däck 215/55 R17.
Punkteringslagningskit.

UTRUSTNINGSPAKET *Driving Assistant Plus 10 000 kr,  
**Parking Assistant Package 9 100 kr.
GARANTIER Nybil: 2 år. • Rostskydd: 12 år. • Vagnskada: 3 år. • Lack: 3 år. • Assis-
tans: 5 år. • Batteri: 8 år/10 000 mil. 

UTRUSTNINGSPAKET ***Essential 10 000 kr. *Komfortpaket 11 900 kr.  
****Teknikpaket 12 900 kr. **Advanced 25 000 kr. Advanced+ 50 000 kr.
GARANTIER Nybil: 5 år. • Rostskydd: 12 år. • Vagnskada: 3 år. • Lack: 5 år. • Assis-
tans: 5 år. • Batteri: 8 år/16 000 mil.

UTRUSTNING UTRUSTNING
Adaptiv stötdämpning O

Aut. helljus o

Aut. parkeringshjälp 9 100**

Automatlåda/antal växlar o/

Backkamera/360° 9 100**

Backstartsassistans o

Bluetooth o

Digitalt mätarkluster o

Dragkrok/nivåreglering O/O

Elbaklucka O

Elfönsterhissar fram/bak o/O

Elmanövrerade stolar O

Elvärmt baksäte O

Farthållare/adaptiv o/10 000*

Fyrhjulsstyrning O

Genomlastningslucka O

Headup display O

Höj/sänkbar passagerarstol o

Adaptiv stötdämpning O

Aut. helljus 11 900*

Aut. parkeringshjälp O

Automatlåda/antal växlar o/

Backkamera/360° o/O

Backstartsassistans o

Bluetooth o

Digitalt mätarkluster o

Dragkrok/nivåreglering 9 151/O

Elbaklucka O

Elfönsterhissar fram/bak o/o

Elmanövrerade stolar 25 000**

Elvärmt baksäte O

Farthållare/adaptiv o/10 000***

Fyrhjulsstyrning O

Genomlastningslucka O

Headup display 6 900

Höj/sänkbar passagerarstol o

Infotainmentskärm, tum 9

Uppdateringar över internet O

Apple CarPlay/Android Auto 3 100

Luftkonditionering O

Klimatanläggning o

LED/adaptiva 6 600/O

Läderklädsel o

Metalliclack 7 700

Nyckellöst system 4 100

Navigation o

Parkerings
sensor

Bak O

Bak och fram 3 600

Parkeringsvärmare o

Regnsensor o

Ratt, uppvärmd O

Ställbar ratt längs/höjdled o/o

Taklucka/panoramatak O/9 900

Trådlös mobilladdning 4 100

Infotainmentskärm, tum 7/10,25****

Uppdateringar över internet O

Apple CarPlay/Android Auto o/o

Luftkonditionering O

Klimatanläggning o

LED/adaptiva o/11 900*

Läderklädsel 11 900*

Metalliclack 4 900

Nyckellöst system o

Navigation o

Parkerings
sensor

Bak o

Bak och fram 10 000***

Parkeringsvärmare o

Regnsensor o

Ratt, uppvärmd o

Ställbar ratt längs/höjdled o

Taklucka/panoramatak 7 900

Trådlös mobilladdning 1 490

Standardutrustning: o Saknas: O Fabriksmonterade tillval: (kr) Standardutrustning: o Saknas: O Fabriksmonterade tillval: (kr)

 53%  Viktfördelning  47%  46%  Viktfördelning  54%

Batterilad-
dare.

Litet 45 Ah 
belysnings-
batteri.

Starkströms-
batteri under 
golvet.

Litiumjonbat-
teri under hela 
bottenplattan.

Skivbromsar 
bak.

Skivbromsar 
bak.

Två nedre 
tvärlänkar.

150 kW syn-
kronmotor.

Kylare för 
batterierna.

Multilänk-
axel med tre 
tvärlänkar 
per sida.
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Kia e-Niro Advance
Pris: 481 900 kr. • Privatleasing: Från 3 995 kr/mån. • Övriga versioner: Advance 
Plus 506 800 kr. (angivna priser är exklusive miljöbilspremie på 60 000 kronor). 

Mazda MX-30 e-Skyactiv First Edition
Pris: 349 500 kr. • Privatleasing: Från 3 995 kr/mån. • Övriga versioner: Sky 347 
900 kr, Cosmo 381 900 kr (angivna priser är exklusive miljöbilspremie på 60 000 kronor).

Motor: Drivmedel: El. Max effekt: 
204 hk (150 kW). Max vridmoment: 
395 Nm. batterityp litiumjon, 67 kWh 
(brutto), 64 (netto). Max laddeffekt 
AC/DC 11/100 kW.
Kraftöverföring: Motor fram, fram - 
hjulsdrift. 1-växlad reduktionslåda.
Fjädring/hjulställ: Skruvfjädring, 
krängningshämmare fram och bak. 
Fram: Fjäderben med undre triangel  
länk. Bak: Multilänkaxel med tre tvär-
ställda länkarmar per sida.
Styrning: Elmotordriven servo. 2,5 
rattvarv. Vändcirkel 10,6 meter.
Bromsar: Skivor fram (ventilerade) 
och bak.
Hjul: Lättmetallfälg. Fälgbredd 7 tum, 
däck 215/55 R17.

Motor: Drivmedel: El. Max effekt: 
145 hk (107 kW). Max vridmoment: 
265, batterityp litiumjon, 35,5 kWh 
(brutto), i.u. (netto). Max laddeffekt 
AC/DC 6,6/50 kW.
Kraftöverföring: Motor fram, fram-
hjulsdrift. 1-växlad reduktionslåda.
Fjädring/hjulställ: Skruvfjädring, 
krängningshämmare fram och bak. 
Fram: Fjäderben med undre triangel-
länk. Bak torsionsaxel.
Styrning: Elmotordriven servo. 2,8 
rattvarv. Vändcirkel 11,4 meter.
Bromsar: Skivor fram (ventilerade) 
och bak. 
Hjul: Lättmetallfälg. Fälgbredd 
7,0 tum, däck 215/55 R18.
Punkteringslagningskit.

UTRUSTNINGSPAKET *Advance Plus 24 900 kr,  
**Tech Paket 14 900 kr (kräver Advance Plus).
GARANTIER Nybil: 7 år/15 000 mil. • Rostskydd: 12 år. • Vagnskada: 3 år. • Lack: 5 
år. • Assistans: 3 år. • Batteri: 7 år/15 000 mil. 

UTRUSTNINGSPAKET Cosmo 34 000 kr.
GARANTIER Nybil: 3 år + 7 års förlängd komponentgaranti. • Rostskydd: 12 år. • Vagn-
skada: 3 år. • Lack: 3 år. • Assistans: Förnyas vid service. • Batteri: 8 år. 

UTRUSTNING UTRUSTNING
Adaptiv stötdämpning O

Aut. helljus o

Aut. parkeringshjälp O

Automatlåda/antal växlar o/-

Backkamera/360° o/O

Backstartsassistans o

Bluetooth o

Digitalt mätarkluster o

Dragkrok/nivåreglering O/O

Elbaklucka O

Elfönsterhissar fram/bak o/o

Elmanövrerade stolar 24 900*

Elvärmt baksäte O

Farthållare/adaptiv o/o

Fyrhjulsstyrning O

Genomlastningslucka O

Head-up display O

Höj/sänkbar passagerarstol o

Adaptiv stötdämpning O

Aut. helljus o

Aut. parkeringshjälp O

Automatlåda/antal växlar o/-

Backkamera/360° o/o

Backstartsassistans o

Bluetooth o

Digitalt mätarkluster o

Dragkrok/nivåreglering O/O

Elbaklucka O

Elfönsterhissar fram/bak o/O

Elmanövrerade stolar o

Elvärmt baksäte O

Farthållare/adaptiv o/o

Fyrhjulsstyrning O

Genomlastningslucka O

Head-up display o

Höj/sänkbar passagerarstol o

Infotainmentskärm, tum 7

Uppdateringar över internet O

Apple CarPlay/Android Auto o/o

Luftkonditionering O

Klimatanläggning o

LED/adaptiva 24 900*/O

Läderklädsel 24 900*

Metalliclack 6 500

Nyckellöst system o

Navigation o

Parkerings-
sensor

Bak o

Bak och fram 24 900*

Parkeringsvärmare o

Regnsensor o

Ratt, uppvärmd o

Ställbar ratt längs/höjdled o/o

Taklucka/panoramatak 14 900**/O

Trådlös mobilladdning 14 900**

Infotainmentskärm, tum 8,8

Uppdateringar över internet O

Apple CarPlay/Android Auto o/o

Luftkonditionering O

Klimatanläggning o

LED/adaptiva o/o

Läderklädsel O

Metalliclack 5 900

Nyckellöst system o

Navigation o

Parkerings-
sensor

Bak O

Bak och fram o

Parkeringsvärmare o

Regnsensor o

Ratt, uppvärmd o

Ställbar ratt längs/höjdled o/o

Taklucka/panoramatak O

Trådlös mobilladdning O

Standardutrustning: o Saknas: O Fabriksmonterade tillval: (kr) Standardutrustning: o Saknas: O Fabriksmonterade tillval: (kr)

 45%  Viktfördelning  55%  45%  Viktfördelning  55%

Litet 45 Ah 
belysnings-
batteri.

45 Ah belys-
ningsbatteri.

Litiumjonbat-
teri under hela 
bottenplattan.

Litiumjon-
batteri under 
golvet.

Skivbromsar 
bak.

Skivor med 
sköldar 
runtom.

150 kW syn-
kronmotor.

Elmotor 
på 107 
kW driver 
framhjulen.

Likadan botten-
platta som Kona, 
men 10 cm längre 
axelavstånd.

Mjukstel 
torsionsaxel 
bak.
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Nissan Leaf e+ N-Connecta 62 kWh
Pris: 461 500 kr. • Privatleasing: Från 4 399 kr/mån. • Övriga versioner: 40 kWh 
397 000 kr. (angivna priser är exklusive miljöbilspremie på 60 000 kronor).

Volkswagen ID.3 Pro Performance Family
Pris: 484 500 kr. • Privatleasing: Från 4 635 kr/mån. • Övriga versioner: Tour 531 
900 kr. (angivna priser är exklusive miljöbilspremie på 60 000 kronor).

Motor: Drivmedel: El. Max effekt: 
218 hk (160 kW). Max vridmoment: 
340 Nm, batterityp litiumjon, 62 kWh 
(brutto), i.u. (netto). Max laddeffekt 
AC/DC 11/50 kW (100 kw e+ Tekna).
Kraftöverföring: Motor fram, fram-
hjulsdrift. 1-växlad reduktionslåda.
Fjädring/hjulställ: Skruvfjädring, 
krängningshämmare fram och bak. 
Fram: Fjäderben med undre triangel-
länk. Bak: torsionsaxel.
Styrning: Elmotordriven servo. 2,6 
rattvarv. Vändcirkel 10,4 meter.
Bromsar: Skivor fram (ventilerade) 
och bak.
Hjul: Lättmetallfälg. Fälg-
bredd 6 tum, däck 215/50 R17. 
Punkteringslagningskit.

Motor: Drivmedel: El. Max effekt: 
204 hk (150 kW). Max vridmoment: 
310 Nm, batterityp litiumjon, 62 kWh 
(brutto), 58 kWh (netto). Max laddef-
fekt AC/DC 11/100 kW.
Kraftöverföring: Motor bak, bak-
hjulsdrift 1-växlad reduktionslåda
Fjädring/hjulställ: Skruvfjädring, 
krängningshämmare fram och bak. 
Fram: Fjäderben med undre triangel-
länk. Bak: Multilänkaxel med fem 
tvärställda länkarmar per sida.
Styrning: Elmotordriven servo. 4,3 
rattvarv. Vändcirkel 10,2 meter.
Bromsar: Ventilerade skivor fram, 
trummor bak.
Hjul: Lättmetallfälg. Fälg-
bredd 7,5 tum, däck 215/50 R19. 
Punkteringslagningskit.

UTRUSTNINGSPAKET *Driver Assist Pack 5 700 kr, **ProPilot Park 11 400.
GARANTIER Nybil: 3 år/10 000 mil. • Rostskydd: 12 år. • Vagnskada: 3 år. • Lack: 3 
år. • Assistans: 3 år/10 000 mil. • Batteri: 8 år/16 000 mil. 
 

UTRUSTNINGSPAKET *Infotainmentpaket Plus (ingår i Tech, Max) 19 000 kr. 
GARANTIER Nybil: 2 år. • Rostskydd: 12 år. • Vagnskada: 3 år. • Lack: 2 år. • Assis-
tans: Förnyas vid service. • Batteri: 8 år/16 000 mil. 

UTRUSTNING UTRUSTNING
Adaptiv stötdämpning O

Aut. helljus o

Aut. parkeringshjälp 11 400**

Automatlåda/antal växlar o/-

Backkamera/360° o/5 700*

Backstartsassistans o

Bluetooth o

Digitalt mätarkluster o

Dragkrok/nivåreglering O/O

Elbaklucka O

Elfönsterhissar fram/bak o/o

Elmanövrerade stolar O

Elvärmt baksäte o

Farthållare/adaptiv o/o

Fyrhjulsstyrning O

Genomlastningslucka O

Head-up display O

Höj/sänkbar passagerarstol O

Adaptiv stötdämpning O

Aut. helljus o

Aut. parkeringshjälp O

Automatlåda/antal växlar o/-

Backkamera/360° o/O

Backstartsassistans o

Bluetooth o

Digitalt mätarkluster o

Dragkrok/nivåreglering O/O

Elbaklucka O

Elfönsterhissar fram/bak o/o

Elmanövrerade stolar o

Elvärmt baksäte O

Farthållare/adaptiv o/o

Fyrhjulsstyrning O

Genomlastningslucka o

Head-up display 19 000*

Höj/sänkbar passagerarstol o

Infotainmentskärm, tum 8

Uppdateringar över internet O

Apple CarPlay/Android Auto o/o

Luftkonditionering O

Klimatanläggning o

LED/adaptiva o/o

Läderklädsel 8 400

Metalliclack 5 900

Nyckellöst system o

Navigation o

Parkerings-
sensor

Bak O

Bak och fram o

Parkeringsvärmare o

Regnsensor o

Ratt, uppvärmd o

Ställbar ratt längs/höjdled o/O

Taklucka/panoramatak O

Trådlös mobilladdning O

Infotainmentskärm, tum 10

Uppdateringar över internet o

Apple CarPlay/Android Auto o(2021)/o

Luftkonditionering O

Klimatanläggning o

LED/adaptiva o/o

Läderklädsel O

Metalliclack 11 400

Nyckellöst system o

Navigation o

Parkerings-
sensor

Bak O

Bak och fram o

Parkeringsvärmare o

Regnsensor o

Ratt, uppvärmd o

Ställbar ratt längs/höjdled o/o

Taklucka/panoramatak -/o(fast)

Trådlös mobilladdning o

Standardutrustning: o Saknas: O Fabriksmonterade tillval: (kr) Standardutrustning: o Saknas: O Fabriksmonterade tillval: (kr)

 44%  Viktfördelning  56%  49%  Viktfördelning  51%

Kylare för 
batterierna. 

Litet 
12V-batteri i 
fronten.

Krängnings-
hämmare inuti 
torsionsaxeln.

Elmotor på 
150 kW driver 
bakhjulen.

Batterilad-
dare.

Trumbrom-
sar bak.

Chademo- och 
Typ 2-kontakt 
i fronten.

Nedre tri-
angellänken 
vänd framåt.

Batterier 
under golvet 
och under 
baksätet.

Litiumjonbat-
teri under 
hela golvet.
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< Kommentar: Att BMW och 
Mazda har baksäten av nödkaraktär 
framgår vid mätningen. Nissans 
baksäte begränsas av den låga 
takhöjden.

< Kommentar: Nissans höjdmått 
sticker iväg eftersom bagageutrym-
met är utformat som en djup balja. 
Kia tar enkelt hem läskbacksmatchen.
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UTRYMMEN OCH VIKT

MÅTT OCH VIKT

Mått

Höjd 67 70 83 71 91 68

Bredd mellan hjulhus 102 102 105 101 99 90

Djup 75 71 78 78 78 68

Djup med nedfällt säte 142 156 161 152 165 147

Lasttröskel 78 68 76 74 74 67

Höjd under baklucka 183 182 184 181 183 178

Antal läskbackar 20 24 33 22 28 28

BMW
MÅTT & VIKT (CM/KG) Axelavstånd: 257. • Längd: 401. • Bredd: 178. • Höjd: 160. • Spår-
vidd fram/bak: 157/158. • Markfrigång: 14. • Tjänstevikt: 1 424. • Maxlast: 306. • 
Verklig vikt: 1 433. • Verklig maxlast: 297. • Taklast: 0. • Släpvikt: 0. • VDA-liter upp-
fällt/fällt baksäte: 260-1 100 liter. 

Kia
MÅTT & VIKT (CM/KG) Axelavstånd: 270. • Längd: 438. • Bredd: 181. • Höjd: 156. • Spår-
vidd fram/bak: 158/158. • Markfrigång: 15,5. • Tjänstevikt: 1 864. • Maxlast: 366. • 
Verklig vikt: 1 860. • Verklig maxlast: 370. • Taklast: 100. • Släpvikt: 0. • VDA-liter 
uppfällt/fällt baksäte: 451/1 405 liter. 

Nissan
MÅTT & VIKT (CM/KG) Axelavstånd: 270. • Längd: 449. • Bredd: 179. • Höjd: 154. • Spår-
vidd fram/bak: 154/156. • Markfrigång: 15. • Tjänstevikt: 1 787. • Maxlast: 353. • 
Verklig vikt: 1 799. • Verklig maxlast: 341. • Taklast: 35. • Släpvikt: 0. • VDA-liter upp-
fällt/fällt baksäte: 435-1 176 liter. 

 Hyundai
MÅTT & VIKT (CM/KG) Axelavstånd: 260. • Längd: 418. • Bredd: 180. • Höjd: 157. • Spår-
vidd fram/bak: 156/158. • Markfrigång: 16. • Tjänstevikt: 1 807. • Maxlast: 363. • 
Verklig vikt: 1 800. • Verklig maxlast: 370. • Taklast: 80. • Släpvikt: 300. • VDA-liter 
uppfällt/fällt baksäte: 332–1 114 liter. 

Mazda
MÅTT & VIKT (CM/KG) Axelavstånd: 266. • Längd: 440. • Bredd: 180. • Höjd: 156. • Spår-
vidd fram/bak: 156/156. • Markfrigång: 14. • Tjänstevikt: 1 750. • Maxlast: 369. • 
Verklig vikt: 1 717. • Verklig maxlast: 402. • Taklast: 0. • Släpvikt: 0. • VDA-liter upp-
fällt/fällt baksäte: 366-1 171 liter. 

Volkswagen
MÅTT & VIKT (CM/KG) Axelavstånd: 277. • Längd: 426. • Bredd: 181. • Höjd: 157. • Spårvidd 
fram/bak: 154/151. • Markfrigång: i.u. • Tjänstevikt: 1 836. • Maxlast: 424. • Verklig 
vikt: 1 842. • Verklig maxlast: 418. • Taklast: 0. • Släpvikt: 0. • VDA-liter uppfällt/fällt 
baksäte: 385-1 267 liter. 

BAGAGEUTRYMME

KUPÉMÅTT

6

5

4

3

2

1

6 7

8 954

321

Mått

Längsta benutrymme fram 62 59 61 72 58 65

Kortaste benutrymme fram 40 44 38 40 35 40

Dynans längd fram 49 46 49 50 50 50

Takhöjd fram 99 96 95 99 103 101

Bredd axelhöjd 135 140 131 132 137 136

Kortaste benutrymme bak 8 15 13 9 16 12

Dynans längd bak 45 48 48 45 47 47

Takhöjd bak 92 94 93 91 91 94

Bredd axelhöjd bak 123 133 133 137 131 136

6

7

8

9

5

4

3

2

1

BMW Hyundai Kia Mazda Nissan Volkswagen

BMW Hyundai Kia Mazda Nissan Volkswagen

Vi lasermäter 

och väger alla 

bilar själva!
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Beräknat på en årlig körsträcka av 2 000 mil. 
Fet stil anger belopp i kronor, inom parentes 

redovisas hur stor del av milkostnaden som just den 
kostnadsposten står för.

Pris i testat utförande 439 000 459 500 481 900 349 500 461 500 484 500
Förmånsvärde per år, brutto 24 505 26 567 25 929 28 583 24 139 26 427

Pris efter ett år 294 200 318 100 350 300 243 100 304 600 341 300

Pris efter två år 247 100 271 700 311 300 213 200 264 700 289 900
Pris efter tre år 205 200 236 600 277 100 186 300 229 900 250 300

Skatt/skatt efter 3 år 360/360 360/360 360/360 360/360 360/360 360/360

Serviceintervaller  
(mil)/kostnader

1:a
Intervall 3 000/2 år 1 500/1 år 1 500/1 år 2 000/1 år 3 000/1 år 3 000

Pris 4 250 1 313 890 845 2 405 1 849

2:a
Intervall 6 000/4 år 3 000/2 år 3 000/2 år 4 000/2 år 6 000/2 år 4 500

Pris 4 250 2 068 2 575 2 120 2 780 2 645

3:e
Intervall 9 000/6 år 4 500/3 år 4 500/3 år 6 000/3 år 9 000/3 år 6 000

Pris 4 250 1 313 4 828 845 2 780 1 849

Bromsklossar 
fram (par)

Pris 1 825 1 489 1 613 1 013 895 i.u.

Arbetskostnad i.u. 625 813 563 938 i.u.

Bromsskivor 
fram/bak

Pris 2 995/2 023 2 804/2 520 2 731/1 795 1 748/1 500 2 443/2 507 2 959/3 230

Arbetskostnad i.u. 937/1 406 1 138/1 138 704/986 940/940 2 100/1 800

Kamremsbyte
Intervall (mil) - - - - - -

Pris - - - - - -

Backspegel (komplett) 12 059 i. u. 5 674 3 847 6 540 4 110

Framskärm (komplett) 5 993 1 545 1 945 1 521 2 805 2 524

Fälgar för vinterdäck (kompl.) 23 470 15 576 6 025 7 901 6 500 6 000

Partikelfilter - - - - - -

Strålkastarinsats LED 16 894 8 306 13 881 13 082 10 685 6 593

Stötdämpare fram (par) 7 258 5 258 5 237 3 225 5 060 2 056

Stötfångare fram 5 534 4 205 4 540 3 628 7 456 4 151

Torkarblad 961 395 369 479 436 503

Beräknat på 3 års ägande, 
6 000 mils körsträcka

Värdeminskning 57 933 (65%) 54 300 (66%) 48 266 (59%) 34 400 (56%) 57 200 (64%) 58 067 (63%)

Kapitalkostnad 13 265 (15%) 13 983 (17%) 14 766 (18%) 10 133 (17%) 14 053 (16%) 14 858 (16%)

Service och underhåll 6 340 (7%) 3 648 (4%) 5 574 (7%) 4 332 (7%) 5 575 (6%) 5 621 (6%)

Fordonsskatt 360 (1%) 360 (1%) 360 (1%) 360 (1%) 360 (1%) 360 (1%)

Försäkring (beräknat på man 40 
år boendes i villa. Folksam)

5 244 (6%) 4 261 (5%) 5 508 (7%) 5 230 (9%) 5 184 (6%) 5 400 (6%)

Bränsle (el 1,20/10 kr/kWh) 6 573 (7%) 5 699 (7%) 6 365 (8%) 6 536 (10%) 6 323 (7%) 7 280 (8%)

Totalkostnad per månad 7 476 6 854 6 736 5 082 7 391 7 632

Milkostnad de  
första tre åren 44,86 41,13 40,42 30,50 44,35 45,79

EKONOMI

SUMMERING: ÄGANDEKOSTNADER PER ÅR

PRISER

RESERVDELAR, ARBETE OCH SERVICE

BMW Hyundai Kia Mazda Nissan Volkswagen

BMW Hyundai Kia Mazda Nissan Volkswagen

BMW Hyundai Kia Mazda Nissan Volkswagen

Reservdelar och arbete BMW Hyundai Kia Mazda Nissan Volkswagen

< Kommentar: Kias tredje service 
drar iväg då en batterikylvätska ska 
bytas. I övrigt är elbilarna relativt 
billiga att serva. BMW har långa ser-
viceintervall, men också höga priser.

< Kommentar: Bränslekostnaden 
för elbilarna bygger på 1 800 mil 
hemmaladdning (90 %) och 200 
mil på stolpe där vi uppskattar ett 
genomsnittligt pris på 10 kr/kWh.

< Kommentar: Elbilar bedöms 
generellt ha bra andrahansvärden. 
Elbilar med delvis daterade egenska-
per, som BMW och Nissan, förväntas 
dock straffas för det med större 
värdetapp.
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SÄKERHET

BMW 
Maxhastighet: 70 km/h.
< Kommentar: Den 
kvickstyrda BMW:n blir en 
besvikelse. Framhjulen har 
inte tillräckligt mycket grepp.

Mazda 
Maxhastighet: 72 km/h.
< Kommentar: MX-30 
beter sig som en tung suv. 
Studsar i sidled men klarar 
godkänd gräns.

Hyundai 
Maxhastighet: 76 km/h.
< Kommentar: Perfekt 
arbetande ESP-system 
hjälper Kona. Tryggt och 
förutsägbart beteende.

Nissan 
Maxhastighet: 67 km/h.
< Kommentar: Har Leaf 
något ESP-system? Det 
verkar inte så. Breda slad-
dar som inte motverkas.

Kia 
Maxhastighet: 74 km/h.
< Kommentar: Lika bra 
ESP-system som Hyundai. I 
högre hastighet räcker inte 
greppet till.

Volkswagen 
Maxhastighet: 72 km/h.
< Kommentar: ESP-syste-
met borde göra mer för att 
motverka understyrningen. 
Dålig precision.

6 m 13,5 m 11 m 13,5 m 6 m

3 m

3 m

1 m

< Kommentar: Hyundai Kona klarar inte 
gränsen för godkänd bromssträcka och vi 
misstänker att det är däcken, Nexen Fera, 
som är skyldiga till den långa bromssträckan.

< Kommentar: Att BMW i3 är en 
äldre konstruktion märks på säker-
hetssidan. Bilen har bara fått fyra 
stjärnor av Euro NCAP och saknar ett 
antal moderna säkerhetsdetaljer.

Bromssträcka från 100 km/h (meter)

0 10 20 30

37,4

35,6

BMW
Hyundai
Kia
Mazda
Nissan
Volkswagen

36,4

Adaptiv farthållare o o o o o o

Aktiv motorhuv O O O O O O

Autobroms
cykel/fordon o/o O/o o/o o/o o/o o/o

fotgängare/vilt o/O o/O o/O o/O o/O o/O

Bältes
försträckare

fram o o o o o o

bak O o o O o o

Bälteskrafts
begränsare

fram o o o o o o

bak o o o O o o

Dödavinkelnvarnare O o 24 900 (Paket) o o o

Filhållnings
assistent

varnande O o o o o o

styrhjälp O o o o 23 000 (Paket) o

Isofixfäste o o o o o o

Höger kudde urkopplingsbar o o o o o o

Kollisionsvarnare och autobroms 
vid utbackning

O o o o o O

Krockgardiner (huvud) o o o o o o

Krockkudde fram vänster/höger o/o o/o o/o o/o o/o o/o

Krockkudde sida fram/bak o/O o/O o/O o/O o/O o/O

Knäkrockkudde O O o o O O

Mörkerkamera O O O O O O

Pre crash o o o O o o

Skyltigenkänning o 50 000 (Paket) O o o o

Trötthetsvarnare O o o o o o

Krocktestresultat
Euro NCAP krockskydd '’’’* ’’’’’ '’’’’ Ej testad '’’’’ Ej testad
Euro NCAP whiplashskydd 2,8 (Max 5,0) 2,2 (Max 5,0) 2,5 (Max 5,0) - 1,5 (Max 2,0) -

Älgtestet är en extrem form av 
undanmanöver och vi hinner köra 

runt 80 bilar per år. 
 På www.teknikensvarld.se/algtest 
hittar du  resultaten för flera hundratals 
bilar!

SÄKERHETSUTRUSTNING

BROMSTEST

TEKNIKENS VÄRLDS ÄLGTEST

UNDERKÄND!

UNDERKÄND!

BMW Hyundai Kia Mazda Nissan Volkswagen

36,5

36,1

40

Godkänt bromsresultat enligt Teknikens Värld

Vi broms- och 

älgtestar alla 

bilar själva!

38 m.

Godkänt resultat

72 km/h.

38,9
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PRESTANDA

< Kommentar: Nissan 
Leaf är den enda bilen som 
avviker rejält från angiven 
accelerationsprestanda.

< Kommentar: WLTP-körcykeln är hård mot elbilar. Merparten av test-
bilarna går snålare under testperioden än i mätning i WLTP-körcykeln.

VERKLIG MOTOREFFEKT

BRÄNSLEFÖRBRUKNING

Acceleration genom  växlarna (sek)

0–50 km/h 3,1 3,2 3,1 3,7 3,6 3,3

0–70 km/h 4,5 4,5 4,5 5,4 5,5 4,6

0–100 km/h 7,3 7,5 7,4 9,5 9,7 7,6

0–100 km/h enligt tillverkaren 6,9 7,6 7,8 9,7 6,9 7,3

0–130 km/h 11,9 11,9 11,2 16,2 16,5 12,3

0–160 km/h - 18,9 18,4 - - 20,8

0–200 km/h - - - - - -

0–201 meter 10,2 10,3 10,2 11,1 11,2 10,4

0–402 meter 15,6 15,6 15,5 17,0 17,2 15,8

Sluthastighet vid 402 m 145 148 149 133 133 146

Omkörning 70–130 km/h 7,41 7,3 7,2 10,8 11,0 7,9

Toppfart enligt tillverkaren 160 167 167 140 157 160

BMW Hyundai Kia Mazda Nissan Volkswagen

Mazda
Nissan
Volkswagen

Kia

Hyundai
BMW

1,59 kWh/mil

1,54 kWh/mil
1,61 kWh/mil

1,90 kWh/mil
1,80 kWh/mil

1,71 kWh/mil

WLTP-körcykeln 
(Tillverkarens 

uppgifter)

-0,06 kWh/mil

-0,17 kWh/mil
-0,03 kWh/mil

-0,18 kWh/mil
-0,28 kWh/mil

+0,04 kWh/mil

Differens mellan
EU-cykeln och 
Sverigecykeln

1,53 kWh/mil

1,37 kWh/mil
1,58 kWh/mil

1,72 kWh/mil
1,52 kWh/mil
1,75 kWh/mil

Testför brukning

Teknikens Värld har sedan 2007 en egen testmetod för att 
mäta bränsleförbrukning, ett test vi kallar för Sverige cykeln 

som utförs på en så kallad rullande landsväg. På www.teknikens-
varld.se/sverigecykeln hittar du allt du vill veta om testmetoden.

< Kommentar: För att mäta 
elförbrukningen använder 
vi Ionitys laddstationer där 
skärmarna ger detaljerad 
information om laddeffekt 
och energiåtgång. Vi börjar 
med att ladda alla bilar till 80 
procent, kör en runda i kolonn 
på cirka 15 mil (här sätter 
Mazdan en begränsning för 
hur långt vi kan köra) och 
kommer tillbaka till samma 
laddstation för att ladda upp 
till 80 procent igen. Då ser vi 
exakt hur många kilowattim-
mar bilarna har dragit under 
körningen.
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< Kommentar: Om det inte vore för den 
stenhårda fjädringen skulle Kona Electric 
vara en elbil vi gärna lever med till vardags. 
Den som inte har några stora krav på last-
egenskaper får i Kona en stark och mångsidig 
elbil med lång räckvidd, till ägandekostnader 
som är svårslagna.

< Kommentar: i3s väcker onekligen habe-
gär hos stora delar av testlaget, men alla 
inser också att den passar bäst för den som 
oftast kör i innerstaden och sällan behöver 
använda baksätet. Batteristorleken i förhål-
lande till priset sätter också käppar i hjulen 
för BMW:s poängsamlande i det här testet.

Köregenskaper: Onödigt hårt 
chassi stör harmonin, direkt styr-
ning. Smidig, men inte rolig.

Köregenskaper: Otroligt kvick i 
reaktionerna. Skoj! Men kan också 
bli ostadig i högfartskurvor.

Utrymmen: Bara snäppet rymli-
gare än BMW och Mazda. Trångt 
baksäte och bagageutrymme.

Utrymmen: Dåligt benutrymme 
i baksätet. Endast två sittplatser. 
Begränsat bagageutrymme.

Att äga: Lockande låg milkostnad. 
Billig i service och underhåll. Låg 
värdeminskning.

Att äga: Höga servicekostnader 
och stor värdeminskning gör i3 
förhållandevis dyr att äga.

Motor/kraftöverföring: Så länge 
framhjulen har grepp är Kona 
snabb. Bra motorbromsfunktion.

Motor/kraftöverföring: Inte alls 
lika stark och snabb som Hyundai. 
Bara ett läge på motorbromsen.

Att köpa: Lite billigare än kusinen 
här till höger. Men också en 
mindre bil.

Att köpa: BMW tar fortfarande 
bra betalt för sin gamla och kom-
pakta elbil.

Körsmidighet: Runtomsikten 
räddas delvis av bra backkamera. 
Känns större än den är.

Körsmidighet: Kompakt kaross 
och bra sikt. Dessutom snäv 
vändradie.

Användarvänlighet: Lättjobbad 
förarmiljö. Bra laddeffekt och lång 
räckvidd.

Användarvänlighet: Bra förar-
miljö, men bakdörrarna är lika 
opraktiska som roliga.

Komfort: Obegripligt hård fjäd-
ring och körställningen passar 
nästan ingen. Hög ljudnivå.

Komfort: Bra ljudkomfort, men 
kort hjulbas och hård fjädring gör 
i3 hoppig på dålig väg.

Säkerhet: Övertygar i älgtestet 
och har högsta krockbetyg. Men 
bromsprestandan duger inte.

Säkerhet: Klarar inte älgtestet 
och saknar en stjärna hos Euro 
NCAP.

Miljö: Kona har ett stort bat-
teri men är ruskigt snål med 
kilowattimmarna.

Miljö: Ett relativt litet batteri 
gillas av miljön. Så även den fullt 
acceptabla förbrukningen.

1,61 kWh/mil 1,54 kWh/mil
27,9 44,9

27,9 44,9

44,86 41,13

184 204

439 000/24 505 459 500/26 567

El, 37,9 kWh.. El, 67 kWh.

0 g/km 0 g/km

1 424 1 807
6,9 7,6

Teknikens Världs testvärde Teknikens Världs testvärde
i.u. i.u.

7,3 7,5
1 433 1 800

1,58 1,37
24,0 46,7
24,0 46,7

Pris/förmånsvärde Pris/förmånsvärde

BMW i3s Charged 120 Ah Hyundai Kona Electric Long Range Adv.

Motor, batteri Motor, batteri

Koldioxidutsläpp Koldioxidutsläpp

Milkostnad (kr) Milkostnad (kr)

Effekt (hk) Effekt (hk)

Tjänstevikt (kg) Tjänstevikt (kg)

0-100 km/h (s) 0-100 km/h (s)

Bränsleförbr. Bränsleförbr. 
Räckvidd (el) Räckvidd (el)

Räckvidd totalt Räckvidd totalt

Tillv. uppgift. Tillv. uppgift.

BETYG

68

79

87

64

55

95

66

87

75

1010

Volkswagen ID.3 Pro Performance

Mazda MX-30 First Edition

Hyundai Kona Electric Long Range Adv.

Nissan Leaf e+ N-Connecta 62 kWh

Kia e-Niro Advanced

BMW i3s Charged 120 Ah
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< Kommentar: ID.3 är ingen revolutione-
rande elbil, för att bli det måste den vara 
billigare. Det kommer billigare versioner, 
men i dagsläget går det inte att köpa en ID.3 
för mindre än 430 000 kronor. I skrivande 
stund är ID.3 inte testad av Euro NCAP, vilket 
gör att den tappar poäng.

< Kommentar: När den ställs mot fem 
kompetenta konkurrenter är det svårt att 
förstå hur Leaf har kunnat bli en sådan för-
säljningsframgång. En gång i tiden var den 
före sin tid, nu känns den bara som en tio år 
gammal bil vars enda existensberättigande 
är den snåla eldrivlinan.

< Kommentar: Mazda har äntligen fått ut 
sin första elbil och som vanligt har de gått 
sin egen väg. Design och köregenskaper har 
uppenbarligen setts som betydligt viktigare 
än räckvidd och användbarhet i utvecklings-
arbetet. MX-30 passar bäst som andrabil i 
ett hushåll.

< Kommentar: Att betala nästan en halv 
miljon kronor för en Kia i golfklasstorlek låter 
förstås halvgalet. Men titta på milkostnaden 
– e-Niro blir näst billigast när totalekonomin 
räknas ihop. VW ID.3 är en ytterst stark 
utmanare, men till syvende och sist gör den 
inget som Kia e-Niro inte kan.

Köregenskaper: Snabb styrning 
och neutralt chassi, men samman-
taget en anonym upplevelse.

Köregenskaper: TV-spelskänsla 
i ratten. Behaglig att åka i, trist 
att köra.

Köregenskaper: Stabil på 
motorväg, men pigg och rolig på 
småvägar.

Köregenskaper: Vuxnare chassi 
än Kona. Kvick och känslig styr-
ning. Bra på motorväg.

Utrymmen: Luftig och rymlig 
kupé fram och bak. Bagageutrym-
met är mindre än i Kia.

Utrymmen: Bra benutrymme 
bak, men takhöjden räcker inte till. 
Dåligt utformat bagageutrymme.

Utrymmen: Samma koncept som 
i3, men aningen större. Bättre 
benutrymme i baksätet.

Utrymmen: Stora yttermått ger 
också bäst innerutrymmen. Rym-
lig och lättlastad!

Att äga: Klarar sig undan med 
hyfsad milkostnad. Men varför 5 
kr dyrare per mil än Kia?

Att äga: Förväntat stort 
värdetapp gör att Leaf blir förhål-
landevis dyr att äga.

Att äga: MX-30 får riktigt låg 
milkostnad, främst tack vare den 
begränsade värdeminskningen.

Att äga: e-Niro förväntas hålla 
sitt värde väldigt bra. Det gör 
mycket för totalekonomin.

Motor/kraftöverföring: Lättkörd 
som få, och lagom snabb. Begrän-
sad motorbromsfunktion.

Motor/kraftöverföring: Borde 
vara snabbare med sin höga 
effekt. Bra motorbromsfunktion.

Motor/kraftöverföring: Näst 
långsammast. Kraftutveckling 
som liknar en bensinbil.

Motor/kraftöverföring: Likadan 
drivlina som i Kona. Stark och 
lättkörd. Bra motorbroms.

Att köpa: Det finns en uppsjö 
varianter att välja mellan. Men 
ingen kostar under 400 000 kr.

Att köpa: Leaf ger mycket räck-
vidd och utrustning för pengarna. 
Men den är också gammalmodig.

Att köpa: En snudd på fullutrus-
tad MX-30 köps för under 300 
000 kr. Det är bra.

Att köpa: Näst dyrast i det här 
testet, men e-Niro har en hög nivå 
på grundutrustningen.

Körsmidighet: Väldigt bra sikt 
åt alla håll. Växelväljaren gillas 
inte av alla.

Körsmidighet: Dubbla A-stolpar 
som stjäl mycket sikt. Begränsad 
sikt bakåt.

Körsmidighet: Låg och omsluten 
körställning. Dålig bakåtsikt. Upp-
levs som stor.

Körsmidighet: Stor kaross, men 
ändå lätt att överblicka. Bra sikt 
åt alla håll.

Användarvänlighet: Godkänd 
räckvidd. Skärmlösningarna och 
växelväljaren funkar ok, inte mer.

Användarvänlighet: Utströss-
lade knappar och lurigt växelvred 
drar ner betyget.

Användarvänlighet: Den korta 
räckvidden och de opraktiska bak-
dörrarna ger dåligt betyg.

Användarvänlighet: Precis lika 
superenkel förarmiljö som Kona. 
Bra räckvidd.

Komfort: Trista framstolar, men 
fjädringen är bra och ljudnivån 
relativt låg.

Komfort: Hyfsad komfort tack 
vare stora däck och väl avvägd 
fjädring. Riktigt dåliga stolar.

Komfort: Riktigt låg ljudnivå och 
bra fjädringskomfort. 

Komfort: Betydligt bättre 
fjädringskomfort än Kona. Högre 
ljudnivå än i Mazda och VW.

Säkerhet: Ej testad av Euro NCAP. 
Klarar älgtestet med minimal 
marginal.

Säkerhet: Klarar inte älgtestet, 
men har bra bromsprestanda och 
fem stjärnor från Euro NCAP.

Säkerhet: Ej testad i Euro NCAP.
Och MX-30 övertygar inte i 
älgtestet.

Säkerhet: Full pott hos Euro 
NCAP. Bromsar bra, älgar bra. Har 
bra hjälpsystem.

Miljö: ID.3 uppmäts för högst 
elförbrukning i testet, men kan inte 
sägas vara ett miljösvin för det.

Miljö: Leaf är hyfsat snål på kilo-
wattimmarna. Näst störst batteri 
i testet.

Miljö: Drar å ena sidan mer el än 
de andra, men har å andra sidan 
ett betydligt mindre batteri.

Miljö: e-Niro har stort batteri, 
men är näst snålast av alla bilarna 
i testet.

1,59 kWh/mil 1,90 kWh/mil 1,80 kWh/mil 1,71 kWh/mil
45,5 20,0 38,5 42,0

45,5 20,0 38,5 42,0

40,42 30,50 44,35 45,79

204 145 218 204

481 900/25 929 349 500/28 583 461 500/24 139 484 500/26 427

El, 67 kWh. El, 35,5 kWh. El, 62 kWh. El, 62 kWh.

0 g/km 0 g/km 0 g/km 0 g/km

1 864 1 750 1 787 1 836
7,8 9,7 6,9 7,3

Teknikens Världs testvärde Teknikens Världs testvärde Teknikens Världs testvärde Teknikens Världs testvärde
i.u. i.u. i.u. i.u.

7,4 9,5 9,7 7,6
1 860 1 717 1 799 1 842

1,53 1,72 1,52 1,75
41,8 20,6 40,7 33,1
41,8 20,6 40,7 33,1

Pris/förmånsvärde Pris/förmånsvärde Pris/förmånsvärde Pris/förmånsvärde

Kia e-Niro Advanced Mazda MX-30 First Edition Nissan Leaf e+ N-Connecta 62 kWh Volkswagen ID.3 Pro Performance

Motor, batteri Motor, batteri Motor, batteri Motor, batteri

Koldioxidutsläpp Koldioxidutsläpp Koldioxidutsläpp Koldioxidutsläpp

Milkostnad (kr) Milkostnad (kr) Milkostnad (kr) Milkostnad (kr)

Effekt (hk) Effekt (hk) Effekt (hk) Effekt (hk)

Tjänstevikt (kg) Tjänstevikt (kg) Tjänstevikt (kg) Tjänstevikt (kg)

0-100 km/h (s) 0-100 km/h (s) 0-100 km/h (s) 0-100 km/h (s)

Bränsleförbr. Bränsleförbr. Bränsleförbr. Bränsleförbr. 
Räckvidd (el) Räckvidd (el) Räckvidd (el) Räckvidd (el)

Räckvidd totalt Räckvidd totalt Räckvidd totalt Räckvidd totalt

Tillv. uppgift. Tillv. uppgift. Tillv. uppgift. Tillv. uppgift.

Du vet väl att äldre tester  
finns att ladda ned på

BETYG

7687

8668

8768

8658

7687

8669

5685

7798

7679

910910
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