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INDHOLD
SIDE 4
Elbiler er fremtiden - måske. 
Uanset hvad, kræver køb af 
en elbil helt nye overvejelser 
før beslutningen tages. 

SIDE 7
Overvejer du at købe en elbil? 
Vi har testet syv elbiler og gi-
ver dig fordelene og ulemper-
ne her.
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4 ELBIL ELLER EJ?

ELBIL ELLER IKKE ELBIL?
Tekst: Morten Kjeldsen, morten@bilen.dk 
Fotos: Henrik Dreboldt

En konventionel bil er nem at gå til, når 
beslutningen om en ny skal tages. Stort 
set alle faktorer er velkendte, og man kan 
opstille rimeligt præcise scenarier for ud-
gifter og udfordringer i den periode, man 
påtænker at køre i bilen.

Men synes man, at tiden er til en elektrisk 
drevet bil, skal man gennem helt nye og an-
derledes overvejelser. I flæng kan nævnes: 
Hvor stort er mit kørselsbehov? Kan jeg 
klare mig med min hjemmelader (ofte kaldet 
wallbox) eventuelt suppleret af de oplademu-
ligheder, der er i det område, jeg kører i til 
daglig? Hvad koster det at få en elektriker til 
at installere opladeren i hjemmet? Hvordan 
fungerer opladningen ved offentlige lade-
standere? 

Og hvad nu, hvis jeg skal køre længere, 
end én opladning kan klare, kan jeg så lade 
op undervejs? Hvor på ruten kan jeg lade op, 
og hvor hurtigt kan jeg lade op? Eller kræver 
en weekendtur til den anden ende af landet, 
at jeg lejer en »almindelig« bil med benzin-/
dieselmotor?

Endelig: Hvad er bilen værd, når jeg vil 
sælge den igen? Svaret på dét spørgsmål 
blæser i vinden, hvilket svarene fra Bilpriser.
dk tydeligt illustrerer (se »Som at købe en lot-
teriseddel«).

Derudover har den potentielle elbilsejer ga-
ranteret flere relevante spørgsmål, som hun/
han bør søge svar på, inden beslutningen 
tages.

Færre kilometer end opgivet
Elbilerne kører klart færre kilometer på en 
opladning, end de umiddelbart opgives til. At 
sætte sig bag rattet af en opladet elbil sva-
rer - populært sagt - til, at man sætter sig 

bag rattet af en benzin- eller dieselbil, hvor 
brændstoflampen lyser. Altså skal den snart 
tankes op. I en elbil skal du med andre ord 
være 100 procent klar over, hvor langt og ad 
hvilke veje, du skal køre, inden du skal lade 
op, og du skal være lige så klar over, hvor du 
har mulighed for at lade op.

Forudsætningen for »rækkevidde på en 
opladning« er, at elbilen bliver kørt med helt 
let speederfod, at man stort set holder sig i 
byen, at man ikke tænder for varmen og ikke 
har gang i noget, der bruger strøm. Lidt sæde-
varme, 21 grader på klimaanlægget og gang 
i elbagruden til afdugning koster på række-
vidden, og kører man på lande- eller især 
motorvej reduceres rækkevidden dramatisk. 

En anden lavpraktisk udfordring, som test-
holdet oplevede, da vi testede i det indre 
København, var, at parkeringspladserne 
med ladestandere ofte var optaget af ikke-
elbiler, af cykler eller af varebiler i færd med 
at læsse varer af til den forretning, som til-
fældigvis var placeret lige ud for p-pladserne 
reserveret til elbiler. Hvad nytter det hele, 
hvis man ikke kan få ladet sin elbil op til tu-
ren hjem? Og hvor er parkeringsvagterne, 
der ellers er emsige nok til at gribe ind?  

En tredje lavpraktisk udfordring er, om den 
ladestander, man finder, rent faktisk virker til 
elbilen. Der er sammenfaldende standarder, 
men der er forskellige udbydere af ladestan-
dere, nogle biler kan lades op hos flere udby-
dere, men der er forskellige registreringskort, 
der skal bruges, når man sætter stikket i. Af-
hængigt af udbyder. Hvorfor i alverden kan 
man ikke betale med sit kreditkort/dankort 
ved ladestanderen - hvorfor skal det være et 
kort, udstedt af udbyderen?

Bortset fra de mange overvejelser og ud-
fordringer er der selvfølgelig meget godt at 
sige om elbiler. Deres miljøvenlighed er som 
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5ELBIL ELLER EJ?
et udgangspunkt enestående, da de gør sær-
ligt storbyernes miljø langt mere tåleligt end 
osende benzin- og dieselbiler. 

Hér er dog også nogle ubekendte i det 
samlede miljøeregnestykke - hvor kommer 
f.eks. den strøm fra, som bilen oplades med 
(fra et kulfyret kraftvarmeværk, fra vindmøl-
ler?), og hvor meget belaster elbilen miljøet 
i dens samlede levetid. Altså fra tilblivelsen 
af komponenter til hvert enkelt komponent er 
nedbrudt igen. Lige netop det spørgsmål er 
der forskellige bud på, som det vil føre meget 
vidt at komme ind på. Nogle forskere og vi-
denskabsmænd har ét svar på spørgsmålet, 
andre et andet. 

På tur i syv elbiler
Som køretøj betragtet er elbilerne bestemt 
behagelige at køre i. Stort set støjfri, letkørte 
og nemme at komme frem med i byen.

Med det udgangspunkt tester vi her seks 
elbiler og en opladningshybrid: Den helt nye 
Mercedes-Benz B-Klasse Eletric Drive, der 
reelt er billigste vej til en B-Klasse, luksus- 
og prestigeelbilen Tesla S 85, den praktiske 
VW e-Golf og den fikse mikrobybil e-Up, 
den erfarne Nissan Leaf samt den lidt aparte 
Renault Zoe. Plus »outsideren« - det er lidt 
snyd, ved det godt - BMW i3 Plug-in Hybrid, 
der ikke er en 100 procents elbil, da den har 
en lille benzinmotor, der oplader batteriet, 
når det er ved at være afladet. Fidusen ved 
i3 Plug-in Hybrid er, at dens rækkevidde og 
fleksibilitet er langt større end den 100 pro-
cent elektriske i3. På minussiden noteres i3 
Plug-in Hybrid for en lidt højere pris og en 
årlig ejerafgift (620 kr.), som de rene elbiler 
er fritaget for.

Køb af en elbil vil som regel kræve enten 
køb eller leje af en hjemme-
lader, ofte kaldet »wallbox«. Den in-
stalleres i hjemmet af en elektriker og 
gør opladningen 100 pct. sikker og 
gør opladning i forhold til opladning 
med et almindeligt 230V-stik hurtigere. 

Af udbyderen Clevers hjemmeside frem-
går det, at køb af en hjemme-
lader/wallbox koster fra 7.195 kr. 
plus udgifter til installation. 
Leje hos Clever koster fra 4.995 kr. 
inklusive installation plus et måned-
ligt abonnement på 299 kr. Ved et må-
nedligt abonnement får man en kro-
nes rabat pr. kilowatt-time (kWh). 

Jo større hjemmelader - altså jo mere den 
er i stand til at lade pr. time - 
desto dyrere er den. Leje af en 22 kWh-
oplader til f.eks. Tesla S koster hos Cle-
ver et etableringsbeløb på 13.995 kr. (inkl. 
installation), det månedlige abonnement 
koster 369 kr. Også hér får man en krone 
i rabat pr. kWh.
Hos Renault er batteriet ikke inklude-
ret i Zoes købspris, så der skal man be-
tale en månedlig leje afstemt efter antal 
kørte kilometer. Til gengæld er hjemme-
lader/wallbox inkluderet i bilens pris. 

Antal offentlige ladestandere i Danmark 
udbygges til stadighed - pr. 1. marts har 
udbyderen E.ON cirka 800 med forskelli-
ge kapacitet, og Clever har knap 300 med 
forskellig kapacitet.

DET SKAL OGSÅ MED 
I REGNESTYKKET
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6 ELBIL ELLER EJ?

BT har bedt Bilpriser.dk vurdere, hvor me-
get de syv biler i testen formodes at tabe 
i værdi over fire år og 40.000 kilometer. 

Som Bilpriser.dk’s salgsdirektør Morten 
Holmsten udtrykker det, er erfaringen med 
brugte elbiler i sagens natur begrænset, 
og derfor er det vanskeligt skue tre-fem år 
ud i fremtiden. Mange forudsætninger kan 
ændre sig, især hvis det lykkes at opfinde 
et batteri, der øger rækkevidden og 
dermed elbilernes anvendelighed 
betragteligt. 

»Men grundlæggende sammenligner vi 
køb af en elbil med det at købe en lot-
teriseddel,« siger Morten Holmsten 
om bilens forventede værdi som brugt. 

Her det værditab som de syv 
biler ifølge Bilpriser.dk forventes at præ-
stere over fire år og 40.000 kilometer. 

BMW i3 Plug-in Hybrid: 
39 procent. 

Mercedes-Benz B-Klasse Electric Drive: 
55 pct. 

Nissan Leaf Tekna: 60 pct. 

Renault Zoe Life: 57 pct. 

Tesla S P85: 45 pct. 

VW e-Golf: 55 pct.

VW e-Up: 55 pct.

VÆRDITAB? JA,
»SOM AT KØBE EN  
LOTTERISEDDEL«
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8 ELBIL ELLER EJ?

God ergonomi bag BMW-
rattet. Man sidder højt 
med stort overblik, og i3 
er meget letkørt.

I3 KAN DET MESTE
Følelsen er ægte BMW-premium med god kvalitet i kabinen, hvor man sidder højt og godt. 
Bagsædet er acceptabelt, man skal bare vænne sig til, at fordørene skal åbnes, før de bag-
ved-hængslede bagdøre kan åbnes. Køreegenskaberne er fine trods store og smalle dæk.

i3 Plug-in Hybrid har en 10 liters benzintank og en lille motor, der går i gang, hvis der er 
behov for at lade batteriet op. Det giver på papiret en rækkevidde op til 340 kilometer, så 
benzinmotoren giver ikke mindst en stor tryghed, da man ikke nødvendigvis behøver tænke 
på, hvor den nærmeste ladestander befinder sig. For en benzintank kan man altid finde. 

Da bilen har en benzinmotor, er den ikke afgiftsfritaget, men da dens gennemsnitsforbrug 
udregnes efter faste regler, opgives gennemsnitsforbruget til 166,7 km/l. Det giver fradrag i 
registreringsafgiften, og derfor kan prisen holdes på 349.000 kr. i3 fås også uden den lille, ef-
fektive benzinmotor, prisen er så 282.000 kr., til gengæld er rækkevidden højst 190 kilometer.

BMW i3 Plug-in Hybrid er testens effektive outsider og en klar vinder 

BMW i3 er avantgardisten med et helt igennem specielt design, bygget af vægtbespa-
rende materialer som aluminium, kulfiber og plastik. Motoren er placeret bagtil, og 
den trækker på baghjulene.
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BMW I3 PLUG-IN HYBRID
Pris ekskl. levering: 349.000 kr.
Mål (l/b/h): 400/178/158 cm
Bagagerum: 260-1.100 liter
Køreklar vægt: 1.315 kilo
Maks. effekt: 170 hk
Maks. moment: 250 Nm
Transmission: Fast reduktionsgear, bag-
hjulstræk
0-100 km/t: 7,9 sek.
Tophastighed: 150 km/t

 
Forbrug/NEDC-beregning * : 166,7 km/l
CO2-udledning: 13 gram/km.
Årlig ejerafgift: 620 kr.
Garanti (bil/batteri): 2/8 år (maks. 
160.000 km)
Batterikapacitet: 22 kWh
Forbrug: 13,5 kWh/100 km
Rækkevidde: Op til 340 km
Opladning 220V/hjemmeoplader  
(wallbox)/lynladning: 6-8 timer/3-6 
timer/30 minutter 
 *New European Driving Cycle

EN ELBILS-EJERS BEKENDELSER
Af Henrik Dreboldt, henrik@bilen.dk

Martin Blædel havde en BMW i3 i knap et halvt år. Her er hans erfaringer med den 
lille BMW 

Martin Blædel bor i Storkøbenhavn i eget hus med carport, og hans profil passer perfekt på 
de købere, som elbilsproducenterne gerne vil have ind i butikkerne. Da han så den ny BMW 
i3, var han da også hurtig til at bestille en. Da konen fik firmabil solgte han den igen, ikke fordi 
han var træt af den, men mere fordi familiens automobilforhold havde ændret sig. Så han er 
ikke bleg for igen at blive elbils-ejer. Men han er blevet klogere af de små seks måneder med 
i3. Her er hans erfaringer som ejer af den lille BMW. 
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10 ELBIL ELLER EJ?

Hvorfor valgte du en elbil?
Kombinationen af lave 
driftsudgifter (ingen forbrændingsmotor der 
skal serviceres og billig strøm) og sjove kø-
reegenskaber.

Hvorfor BMW i3?
Usædvanligt design og 
gode køreegenskaber. 

Hvad var det bedste ved 
at køre el-bil?
Acceleration, støjsvag 
og driftsomkostninger.

Hvad var det værste?
At alle vil have en tur og 
så begrænsningen i rækkevidde.

Hvor længe havde du den?
Knap et halvt år. 
 
 
 

Hvorfor solgte ud den?
Min kone fik firmabil, 
og så tilbød BMW mig stort 
set det samme, som jeg havde givet. 

Ville du vælge en elbil igen?
Ja.

Hvilken? 
En Tesla eller en BMW i3 REX 
(Plug-inHybrid). 

Hvorfor en BMW i3 Plug-in Hybrid?
Med den får man lidt mere 
fleksibilitet og lidt mindre 
planlægning. 

Hvad er i din optik en acceptabel række-
vidde for en elbil, 
hvis man skal ræddevidde-
paranoiaen til livs? 
300 kilometer vil være 
mit umiddelbare bud.

BMW i3 Plug-in Hybrid har et helt specielt 
design. 
Men den er testens letteste, og den lille 
benzinmotor, der ikke driver bilen men op-
lader batteriet efter behov, gør den til en 
fantastisk god løsning
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ERFARNE LEAF
Nissan Leaf er nærmest at betragte som en »foregangs-elbil«, da den 
har været på markedet i snart fem år 

Leaf er tydeligvis fra en tid, hvor producenterne ikke forsøgte at få elbilerne til at ligne 
mærkets øvrige biler, men derimod gjorde, hvad de kunne for at få dem til at skille sig 
kraftigt ud. Leaf er fra 2010 og har ligesom alle andre biler i den alder fået et såkaldt 
facelift. Det skete i 2013. Men dens design blev der ikke ændret på ved den lejlighed, 
slet ikke udvendigt, hvor den stadig ser noget speciel ud med sine markante forlygter. 

Størrelse og rummelighed svarer nogenlunde til en lille mellemklassebil, kabineindretningen 
er funktionel, hvis man lige ser bort fra en meget anderledes gearvælger. Udstyrsniveauet er 
fint, det samme kan man dog ikke sige om køreegenskaberne. Nissans store erfaringsgrund-
lag med elbiler må gøre dem i stand til snart at bygge en ny og meget bedre Leaf, for den 
trænger i den grad til at blive fornyet.

Rækkevidden er op til 199 kilometer, hvilket er gennemsnitligt. 

NISSAN LEAF TEKNA
Pris ekskl. levering: 287.000 kr.
Pris uden batteri: 243.000 kr.
Batterileje (12.500 km/år i syv år): 699 
kr./måned
Mål (l/b/h): 445/177/155 cm
Bagagerum: 370 liter
Køreklar vægt: 1.548 kilo
Maks. effekt: 109 hk
Maks. moment: 254 Nm
Transmission: Fast reduktionsgear, for-
hjulstræk
 

 
0-100 km/t: 11,5 sek.
Tophastighed: 144 km/t
Garanti (bil/batteri): 3/5 år (maks. 
100.000 km)
Rækkevidde: Op til 199 km
Batterikapacitet: 24 kWh
Forbrug: 15 kWh/100 km 
Opladning 220V/hjemmelader (wallbox)/
lynladning: 12 timer/8 timer/30 minutter 
(op til 80 pct.)
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12 ELBIL ELLER EJ?

Nissan Leaf er i elbils-sam-
menhæng en gammel kending.  
Og temmeligt speciel at se på.

I den topudstyrede Leaf Tekna er der 
masser af lækkerier. Gearvælgeren 
scorer dog ikke point.



UGENS BEDSTE

10 kr.

10 kr.

10 kr.

C 35
M 0
Y 100
K 0

R 178
G 210
B 53

R 116
G 178
B 59

C 55
M 0
Y 100
K 10

Header 4 X

Rubrik 2 X
FONT: Helvetica Condensed Bold

PLUS logo

PLUS logo med header

PLUS knap

PLUS hjørnemakering til billeder

10 kr.

10 kr.

10 kr.

10 kr.

UGENS BEDSTE

10 kr.

13ELBIL ELLER EJ?

MEGET ELBIL FOR PENGENE
Renault Zoe er testens billigste elbil og overrasker positivt

Zoe er født som elbil, og det er formentlig medvirkende til, at den er en rigtigt god 
løsning. Pladsen i kabinen er udnyttet maksimalt, også på bagsædet, og bagagerum-
met er større end de fleste sammenlignelige minibilers. 

Selvom motoren er relativt svag sammenlignet med de andre, gør den det udmærket, og 
måske er det netop motorens størrelse, der gør, at dens opgivne rækkevidde (210 kilometer) 
i vores test blev oplevet som tæt på dens reelle rækkevidde. En opdateret Zoe er på vej, og 
så stiger den opgivne rækkevidde til 240 kilometer.

Den kan på en halv time lynlades op til 80 pct. af batteriets kapacitet.
Køreegenskaberne er tilforladelige, men entydige og godkendt, udstyrsniveauet er fornemt, 
og hvis man stiller pris, plads og egenskaber i forhold til hinanden, er den klart den elbil, der 
giver mest for pengene og umiddelbart synes som øjeblikkets bedste køb blandt de »rene« 
elbiler. Altså fraset BMW i3 Plug-in Hybrid, som vi anser for at være den mest fornuftige og 
anvendelige.

Renault Zoe ser måske nok lidt  
anderledes ud, men samlet set er 
den en meget stærk pakke.
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RENAULT ZOE LIFE
Pris ekskl. levering: 161.400 kr.
Batterileje (12.500 km/år): 649 kr./måned
Pris hjemmelader/wallbox: Inkluderet i 
prisen
Mål (l/b/h): 408/173/156 cm
Bagagerum: 338-1.225 liter
Køreklar vægt: 1.503 kilo
Maks. effekt: 88 hk
Maks. moment: 250 Nm
Transmission: Fast reduktionsgear, for-
hjulstræk
 

 

0-100 km/t: 13,5 sek.
Tophastighed: 135 km/t
Garanti (bil/batteri): 2/8 år (maks. 
160.000 km)
Rækkevidde: Op til 240 km *
Batterikapacitet: 22 kWh
Opladning 220V/hjemmelader  
(wallbox)/lynladning: 12 timer/1-8 ti-
mer/30 minutter (op til 80 pct.)

* Kommende model. Den nuværendes 
rækkevidde er op til 210 kilometer.

Indvendigt er man tæt på samme 
interiør som i andre Renaulter
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DEN ELEKTRISKE DRØM
Tesla S er lækker og gennemtænkt. Elbilernes svar på et Apple-produkt

Eksklusiv og elegant, stor, hurtig og dejlig. Men dyr. Sådan er Tesla S, der skil-
ler sig markant og flot ud i forhold til markedets øvrige elbiler. Konstrueret i Ca-
lifornien, fra første færd tænkt som elbil, og den er med sit kraftige batteri i 
stand til at køre markant længere på en opladning end testens øvrige elbiler. 

Træerne vokser dog ikke ind i himlen, så man skal ikke forvente over 500 kilometers række-
vidde, men 300 plus er realistisk. 

Prisen er høj, dog ikke urimeligt høj. Med danske afgifter ville prisen være svimlende, men 
netop elbilernes afgiftsfritagelse gør, at man kan få en grøn og af luksus gennemsyret bil med 
masser innovative og gennemtænkte løsninger. For eksempel den klokkeklare store betje-
ningsskærm i midterkonsollen med dens utallige funktioner.

Den kraftige elmotor yder 385 hestekræfter, momentet er 600 massive Nm, og hvis man 
har strøm nok til at muntre sig, er det en fornøjelse at accelerere med ekvipagen - 0-100 km/t 
varer blot 4,4 sekunder, og det er altså kvikt for en bil, der vejer pænt over to ton. Generelt 
modsvarer køreegenskaberne bilens luksus-udstråling.

Med kraftigste oplader kan man lynlade sin Tesla på en time og et kvarter.

TESLA S P85
Pris ekskl. levering: 630.000 kr.
Mål (l/b/h): 495/196/145 cm
Bagagerum: 895 liter
Køreklar vægt: 2.100 kilo
Maks. effekt: 385 hk
Maks. moment: 600 Nm
Transmission: 
Fast reduktionsgear, 
baghjulstræk
0-100 km/t: 4,4 sek.
Tophastighed: 210 km/t
Garanti (mek/lak/motor/batteri): 4/2/8*/8* år (* ubegrænset antal kilometer)
Rækkevidde: Op til 502 km
Batterikapacitet: 85 kWh
Forbrug: 17 kWh/100 km
Opladning 220V/hjemmelader (wallbox)/lynladning: 110 km rækkevidde på en time /6 
timer/75 minutter (op til 100 pct.)
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Få meget mere indhold på
PLUS for 29 kr. per måned

Vi publicerer nye guider hver eneste 
dag året rundt om:

Sundhed

MotionPrivatøkonomi

Rejser

Slank

Se mere 
på bt.dk/plus 

eller 
b.dk/plus


