Framtidsbilen är här:
100 procent el – och
lite biogas och annat

Elbilsladdare på STF hotell, vandrarhem och konferens Hudiksvall Kungsgården Långvind
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Bra för elbilar i Gävleborg
Snabbladdstationer i Gävleborg: 50 kilowatt (kW), 100/120/175 kW*,
HPC på 300/350 kW**. Alla HPC har flera laddpunkter.
• Bollnäs: McDonalds, Stadshusvägen 2, Bollnäs (Recharge)
• Delsbo: Storgatan 16 A, Delsbo (Recharge)
• Gnarp: Circle K-macken, Kyrkvägen 2, Gnarp (Bee)
• Gävle:
- Bilmetro*, Geodetgatan 5, Gävle (Eon, Virta)
- Circle K-macken, Johanneslötsvägen 25, Hagaström, Gävle
- Gavlevallen, Gavlehovsvägen 15, Gävle (Gävle Energi)
- Max södra infarten, Geodetgatan 2/4, Gävle (Incharge)
- McDonalds, Södra Kungsvägen 28, Gävle (Eon, Virta)
- Willys Hemsta*, Södra Kungsvägen 14, Gävle (Incharge)
• Hofors: Skolgatan 8 B, Hofors
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… många laddstationer
• Hudiksvall:
- Bilmetro, Södra vägen 13, Hudiksvall (Eon, Virta)
- Circle K-macken, Utängsvägen 3, Hudiksvall (Bee)
- Circle K-macken**, Utängsvägen 1, Hudiksvall (Ionity)
- OKQ8-macken, Medskog norra 2, Hälsingtuna (Eon, Virta)
• Kårböle: före detta macken, Härjedalsvägen 642, Färila (Ljusdal Energi)
• Ljusdal: OKQ8-macken, Norra Järnvägsgatan 60, Ljusdal (Ljusdal E)
• Noppikoski*: bensinmacken på E 45, Orsa finnmark, Noppikoski (Bee)
• Ockelbo: kommunhuset, Perslundavägen 18, Ockelbo (Recharge)
• Sandviken: McDonalds, Gävlevägen 84, Sandviken (Fortum)
• Söderhamn:
- Circle K-macken, Brädgårdsgatan 2, Söderhamn (Bee)
- McDonalds, Pinassvägen 1, Söderhamn (Charge & Drive)
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… och ännu fler blir det
• Tönnebro:
- OKQ8-macken, Tönnebro 125, Skog (Eon, Virta)
- Tönnebro rastplats**, Tönnebro 115, Skog (Bee, Easy Park, Eon, Virta)
• Ängebo: Svågagården/Ängebo folkets hus, Bjuråker (Recharge)
Tesla har ett eget laddnät för sina bilar, där Hudiksvall (Medskog) i
december 2019 fick en laddstation. Gävle har sedan gammalt en
laddstation för Tesla på Gävlebro. Under året kommer ytterligare en
laddstation i Söderhamn.
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Facebook om elbilar
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Elbilen har lång historia
Populär i slutet av artonhundratalet:
• vanligaste bilen i Europa och USA sekelskiftet 1800–1900
• lätta att köra – ingen vev, växling eller besvärlig motor
• inga skakningar, oväsen eller lukt – hade tillräcklig räckvidd
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… liksom mobiltelefonen
Första kom redan på 1950-talet:
• började bli mindre och mer tillgängliga under 1980-talet
• tillverkare var traditionella telefontillverkare som Ericsson
• var stora men gick ända att ta med sig
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Sedan kom revolutionen
Revolutionen kom samtidigt för elbilen och mobilen
• Tesla S, första elbilen med stor räckvidd, kom 2008
• Iphone 1, första mobilen med stor funktionalitet, kom 2007
… och resten är historia
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Nackdelar med elbilar
Om vi räknar bort Teslas elbilar i miljonklassen, så hade mer
normalt prissatta elbilar många nackdelar för några år
sedan:
• pris: för dyra
• snabbladdning: för långsam
• batterier: för små (vanlig räckvidd cirka 15 mil)
• taklast: ingen typgodkänd bil för takräcke/takbox
• dragkrok: ingen
• fyrhjulsdrift: ingen
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Vändpunkten 2020–2021
Åren 2020–2021 är vändpunkten för elbilen, 120 år efter att
elbilen förlorade slaget mot fossilbilen:
• billiga som vanliga fossilbilar i kategorin välutrustade bilar
• både SUV och billiga småbilar
• klimat- och miljömedvetenhet med utsläppsfria elbilar
• rimligt stort utbud av rena elbilar och inte bara laddhybrider
• laddinfrastrukturen byggs ut i snabb takt i olika kedjor
• supersnabbladdare/HPC 150–350 kW växer
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Elbilssverige i siffror
• 200 000 elbilar, varav knappt en tredjedel rena elbilar
• 4 procent av personbilsflottan är elbilar
• 78 procent tillväxt av elbilar senaste tolv månaderna
• 2 385 publika laddstationer (motsvarande mackar)
• 12 210 laddpunkter, varav 1 396 med snabbladdning
• 8 platser där publika laddstationer är vanliga: fastighetsbolag, arbetsplatser, kommuner, parkeringsbolag, energibolag, affärscentrum, restauranger och mackar
• 70 procent av privatbilar laddar hemma
• 98 procent av företagsbilar laddar på företaget
• Elbilserfarenheter: 94 procent är nöjda, räckviddsångesten
går över, förarna kör mjuk/snålt, bilen är tyst
Källor: Elbilsstatistik.se (210320) och Miljöförvaltningen i Stockholms stad (möte 190320)
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Elbilar har få nackdelar
Nu finns fler normalt prissatta elbilar, som egentligen bara
har två nackdelar
• supersnabbladdning: 50 kW är för långsamt, behövs flera
med 150 kW eller mer
• dragkrok med rejäl dragvikt: behövs flera med drag på
1 500 kg eller mer
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… men många fördelar
Fördelarna med elbilar är många:
• Räckvidd – cirka 42 mil sommartid och 35 mil vintertid
• Dragkrok och taklast – finns på allt flera modeller
• Rena – inga kväve-, svavel- eller andra föroreningsutsläpp
• Tysta – bara däckfriktionen mot vägen och fartvinden hörs
• Miljövänliga – inga utsläpp, överlägsna i livscykelanalys
• Effektiva – verkningsgrad 83 procent mot fossilbilens 18
• Billiga – under 3 kr per mil vid hälften snabbladdning
• Hållbara – femtedel av fossilbilens rörliga delar, livslängd
• Servicesnåla – kostar betydligt mindre än fossilbilen
• Kraftfulla – lika snabba i acceleration vid alla hastigheter
• Växellådslösa – exakt gas, bättre antispinn, lite mekanik
• Bromseffektiva – mindre slitage, laddar vid bromsning
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Mycket snack om elbilar
Nästan alla biltillverkare är nu med i elbilsracet, men …
• för få levererar elbilar till rimligt pris
• många lovar mycket – för leverans om flera år
• räckvidd är en sak – laddtid något annat och nog så viktigt

23 april 2021

14

… men nu även verkstad
Personbilar
• Audi: Audi e-Tron Sportsback 55/50 Quattro, Audi e-Tron GT
• BMW: BMW i3/i3S och BMW iX3
• D: DS3 Crossback e-Tense
• Dacia: Dacia Spring Electric
• DFSK (Dongfeng): DFSK Seres 3 Electric
• Fiat: Fiat 500
• Ford: Ford Mustang Mach-E
• Honda: Honda e
• Hyundai: Hyundai Ioniq Electric och Hyundai Kona Electric
• Jaguar: Jaguar i-Pace
• Kia: Kia e-Niro EV och Kia e-Soul
• Lexus: Lexus UX 300e
• Mazda: Mazda MX-30
• Mercedes-Benz: Mercedes EQA och EQV standard/lång
• MG: MG ZS EV
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… och ännu mer verkstad
• Mini Cooper: Mini Cooper SE
• Nissan: Nissan Leaf 40 Kwh/E+ 62 kWh
• Opel: Opel Astra, Opel Corsa-e, Opel Mokka, Opel Zafira e-Life
• Peugeot: Peugeot e-208 och Peugeot e-2008
• Porsche: Porsche Taycan Turbo S/Turbo/4S
• Renault: Renault Zoe Z.E.50 och R110/R135
• Seat: Cupra el-Born, Seat MII Electric
• Skoda: Skoda Citigo E IV, Skoda Enyaq iV 60 och iV 80
• Tesla: Tesla Model S och Tesla Model 3
• Toyota: Toyota Proace Verso Electric Compact/Medium/Long
• Volkswagen: VW e-Golf, VW e-Up!, VW ID.3 och VW ID.4
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… och även många SUV
Personbilar SUV med fyrhjulsdrift och rejäl dragkrog (1 500 kg)
• Audi: Audi e-Tron 55/50 Quattro, Audi Q4 e-Tron
• Hyundai: Ioniq 5
• Mercedes-Benz: Mercedes EQC 400 4M, Mercedes EQC
• Nissan: Nissan Ariya
• Polestar: Polestar 2
• Skoda: Skoda Enyaq iV 80 (drag 1 200 kg)
• Tesla: Tesla Model X, Tesla Model Y
• Volvo: Volvo XC40 Recharge, Volvo C40
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… och även transportbilar
Transportbilar
• Citroën: Citroën ë-Jumpy
• MAN: MAN e-TGE L3H3
• Maxus: Maxus E-Deliver och Maxus EV80/EV80 och H2/EV80 H3
• Mercedes-Benz: Mercedes e-Vito Lång/Extralång och e-Sprinter
• Nissan: Nissan e-NV200
• Renault: Renault Kangoo ZE/Maxi/Maxi+ och Renault Master ZE
• Toyota: Toyota Proace Electric
• Volkswagen: Volkswagen ABT e-Caddy, Volkswagen e-Crafter och
Volkswagen ABT e-Transporter
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… och nya begrepp
• Räckvidd: sträckan man kan köra med aktuell laddning, varierar med
kyla, vind, väglag, körstil och framför allt hastighet
• WLTP: Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test
Procedure, nytt räckvidsmått närmare verkligheten för el- och
fossilbilar, ersätter NEDC (New European Driving Cycle)
• DC: Direct Current, likström, används för snabbladdning
• AC: Alternating Current, växelström, för ombordladdning
• CCS: global standard för DC-snabbladdning upp till 350 kW
• Typ 2: global standard för AC-laddning, har ersatt Typ 1
• Chademo: koreansk och japansk standard för DC-laddning
• EV: Eletric Vehicle, elbil, ofta förkortat med ”e-” före bilnamn
• BEV: Battery Eletric Vehicle, elbil driven av enbart batteri, ofta EV
• PHEV: Plugin Hybrid Electric Vehicle, laddhybridelbil
• HEV: Hybrid Electric Vehicle, hybridbil utan laddmöjlighet
• FCEB: Fuel Cell Hybrid Vehicle, elbil driven av bränsleceller
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Fortfarande många myter
Myterna om elbilarna är många – inget av nedan är sant
• batterierna håller kort tid, är dyra och förbättras inte
• kort räckvidd för elbilar
• lång laddtid för elbilar (delvis sant)
• elnätet tål inte belastningen av många elbilar
• miljöförstörande batteritillverkning via kolkraft
• import av smutsig kolkraftsel för att ladda elbilar
• resurskrävande tillverkning av elbilar
• för få laddställen för elbilar
• liten energimängd i batterier – några liter bensin
• går inte att ladda vid naturkatastrofer
• litium som behövs i bilbatterier kommer att ta slut
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Spännande utveckling
• flera modeller från fler leverantörer, alltså större utbud
• batterier som är större, effektivare, billigare och ny teknik
• supersnabbladdare på 150–350 kW som laddar snabbare
• solcellsladdning av elbil i bostaden och solceller på bilen
• nya batterier – uppgradering eller utbytbara moduler
• laddningskonkurens: många kedjor, Ionity spännande
• vätgas- och bränslecelldrivna fordon kommer med bredd
– bilar, bussar, långtradare, båtar, flygplan börjar komma
• dynamisk laddning under färd – framtid eller inte?
• laddhybrider – parentes?
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Att tänka på i elbilsval
Elbilen har fördelar och nackdelar. Tänk
• vanlig bil: med bensin/dieselpump i garage eller på p-plats
• räckvidd: följd av batteristorlek och snabbladdningförmåga
• renodlad enbilsplattform: fördelar jämfört med bilar utan
• användning: förstabil eller andrabil?
• geografi: finns snabbladdning eller inte?
• batteriräckvidd: dagresor på 15–20 mil eller långresor?
• snabbladdning: skillnad på 50, 100, 150 och 250 kW?
• restid: längre på större avstånd, men är det problem?
• behov av dragkrok: nödvändigt eller inte?
• behov av tillbehör: takbox, takräcke, cykelställskrok?

23 april 2021

22

Mina val inför elbil tre
Vi har haft två rena elbilar, Huyndai Ioniq och Kia e-Niro. Vi
står inför valet av en tredje elbil. Jag värderar följande:
• lång räckvidd – helst 500 km eller mer (WLTP)
• supersnabbladdning – minst 150 kW, gärna mer
• snabbladdningsnät – Tesla stort övertag, Ionity god tvåa
• renodlad elbilsplattform – stora fördelar i bilutnyttjande
• OTA – uppdatering av bilens mjukvara över nätet
• fyrhjulsdrift – gärna, bor på landsbygd med dåliga vägar
• dragkrok – gärna, behov av släp (1 500 kg) och cykelställ
• takräcke – minst 75 kg för takbox eller annan taktransport
• appstyrning – möjligt följa laddning, sätta på värme etc
• eluttag – minst 230 volts eluttag i bilen för dator, verktyg etc
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Egna solceller ger fördel
Den som investerar i egna solceller, får billig el till egen elbil.
Här är Norrlands första integrerade solcellstak, Österhuset på STF hotell,
vandrarhem och konferens Hudiksvall Kungsgården Långvind, Enånger
• Paneler: 72 stycken
• Solcellsarea: 124,2 kvm
• Orientering: väst och öst
• Typ: flerkristalin kisel
• Beräknad årsproduktion:16 000 kW
• Pris: 312 630 kr ex moms
• Statligt stöd: 30 procent
• Leverantör: Solitek och
montagesystem från Solrif
• Garanti: 30 år (produktion, effekt)
• Installatör: Hälsinge solceller
• Byggherre: Kungsgården Långvind
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För dig som vill veta mer
Flera webbplatser, appar, FB-grupper och tidskrifter har mycket om elbilar:
• www.elbilsverige.se – förening
• www.alltomelbil.se – privat sajt
• www.recharge.se – elbilar
• www.elbilen.se – webbtidning
• www.elbilsnytt.se – spindlar nyheter • www.gronabilister.se – förening
• www.insideevs.com – USA-sajt
• www.electrek.co – USA-sajt
• www.powercircle.org – intresseorg • www.miljofordon.se – kommun
• www.energiradgivningen.se/fixa-laddplats – om laddning mm
• www.abetterrouteplanner.com – reseplanering
• Appar: A Better Routeplaner, PlugShare, enskilda laddnätverk
• Nyhetsbrev: motor@dagensps.se, info@alltomelbil.se,
newsletters@greencarreports.com
• FB-grupper: Elbil Hälsingland (hela Sverige), Elbil Sverige, Elbil Sverige
Forum, Allt om Elbil, Elbilen i Sverige, Recharge och märkesspecifika som
Tesla 3/S, Renault Zoe/Kangoo, Nissan Leaf, VW ID.3/Golf, Kia e-Niro,
BMW i3, Audi e-tron, Hyundai Ioniq/Kona, Mercedes
• Elbilen i Sverige – mycket matnyttig månadstidskrift i tryck
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