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< 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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• BMW i3S 
• HYUNDAI 

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

PROVKÖRD! VW TIGUAN LADDHYBRID

VOLKSWAGEN ID.3
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LADDHYBRID

LYXDUELL

V12SISTA
CHANSEN?
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KÖRD!

MER LÄSNING!

PROVKÖRD: KARMA REVERO 

VOLVO S90 EXCELLENCE

LYXDUELL

LEXUS LC CAB
Gran turismo-glidaren tappar taket!

NYA KIA SORENTO
Sju sittplatser och fullpackad med säkerhet
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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)

0100 km/h (s) 0100 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

Nissan Leaf e+ N-Connecta 62 kWh

Kia e-Niro Advanced

Volkswagen ID.3 Pro Performance

Mazda MX-30 First Edition

BETYG

74667279 TOTALBETYG Max: 100TOTALBETYG Max: 100TOTALBETYG Max: 100TOTALBETYG Max: 100
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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: TVspelskänsla 
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: MX30 får riktigt låg 
milkostnad, främst tack vare den 
begränsade värdeminskningen.

Att äga: eNiro 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 MX30 köps för under 300 
000 kr. Det är bra.

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

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

Körsmidighet: Dubbla Astolpar 
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 MX30 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: eNiro 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)

0100 km/h (s) 0100 km/h (s) 0100 km/h (s) 0100 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

Kia e-Niro – testvinnare i elbilstestet


