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TEST Hyundai  
Ioniq

Kia  
e-Niro

Tesla  
Model 3

Volkswagen  
ID.3

ID.3 är den banbrytande Folkan som ska visa hur det 
här med elbilar egentligen ska gå till – det är i alla fall 
tanken. Hur det fungerar i praktiken får testmatchen 
mot Tesla 3, Hyundai Ioniq och Kia e-Niro visa. 
TEXT: CALLE CARLQUIST   FOTO: SIMON HAMELIUS

ÄR ID.3 NYA 
E-LEDAREN?
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Elbilar och laddbara hybrider sköt ordentlig fart i försäljning under september månad 
2020. Drygt en tredjedel av alla registrerade personbilar, 34,4 procent, hörde till de båda 
kategorierna – en rekordsiffra. Kia e-Niro såldes under årets nio första månader i 3 751 
exemplar, Tesla 3 i 2 700 exemplar, septembers nykomling Volkswagen ID.3 i 460 exemp-
lar och Hyundai Ioniq EV i totalt 339 exemplar.

TEST Hyundai Ioniq  s  Kia e-Niro  s  Tesla Model 3  s  Volkswagen ID.3  

Den är nästan som före och 
efter Kristus, Volks- 
wagens entré på elbils-

marknaden med ID.3. De första 
svenska leveranserna har startat 
och Vi Bilägares testlag har 
nagelfarit el-Folkan mot tre 
modeller från märken som 
knappast stillatigande kommer 
att åse nykomlingens ankomst: 
Hyundai Ioniq Electric, Kia 
e-Niro och Tesla 3. Alla tre är 
väletablerade i Sverige, Ioniq 
Electric ända sedan 2017, 
e-Niro sedan slutet av 2018 och 
Tesla sedan våren 2019. 

Trion utgör tillsammans 
med ett knippe andra modeller 
(BMW i3, Renault Zoe, Nissan 
Leaf, Tesla Model S, Audi e-tron 
och Hyundai Kona till exem-
pel) stommen i den elbilsboom 
som sveper över landet, senast 
manifesterad i säljsiffrorna 
för september 2020. Nästan 
var åttonde ny bil var eldriven 
och inte mindre än var tredje 
var laddbar över huvud taget. 
Mer ska det bli, de flesta andra 
tillverkare har ju nyligen intro-
ducerat elmodeller så att de 
finns i snart sagt varje hörn av 
marknaden. Volkswagens bred-
sida av modeller de närmaste 
åren framstår i detta ljus som 
oöverblickbar, omfattningen på 
investeringar på alla bilindu-
striella nivåer svår att begripa.

Alla ID.3 har vid introduktio-
nen en svansmonterad elmotor 
på 150 kW och ett batteri på 
58 kWh. Starkare och svagare 
varianter kommer. Drivningen 
sker på bakhjulen, som på Tesla 
3 i det här testet. Vi använder 
vår egen långtest-Tesla som är 
av utförandet Standard Range 
(55 kWh-batteri) och har sin 
239 kW-elmotor bak. Den har 
vid det här laget rullat omkring 
3 000 mil. Hyundai och Kia 
har elmotor fram och är fram-
hjulsdrivna, motoreffekt 100 
respektive 150 kW och batterier 
på 38,3 kWh respektive 64 kWh. 

TesTeTs ID.3 är en så kall-
lad 1st Edition av toppversio-
nen ”Max” och betingar ett 
grundpris på knappt 530 000 
kronor, före statens rabatt på 
60 000 kronor (som gäller för 
alla testbilarna). Enklaste ID.3-
versionen heter Life, 435 000 
kronor före rabatten. Det finns 
ytterligare fem utföranden så 
valmöjligheterna är större än 
för någon annan elbil på mark-
naden just nu. Tesla kostade 
625 000 kronor inklusive tillval 
när ViB-redaktionen köpte den 
förra året (för övrigt redaktio-
nens 5:e inköpta laddbara bil 
sedan 2012). Grundpriset för 
samma version nu är 559 900 
kronor. Både Hyundai och Kia 

är av sina respektive toppver-
sioner och kostar 429 900 kro-
nor respektive 521 700, medan 
grundversionerna finns från 
389 900 resp. 481 900 kronor.

ID.3-formen förmedlar en 
modern och tydlig men inte 
överdriven elbilssignal. Hög 
kaross, stort axelavstånd, funkis 
på ett för märket bekant men 
ändå fräscht vis. Bagageutrym-
met är inte huvudprioritet och 
bakluckan av plast har en sär-
egen utformning som omsluter 
de vasst kantade baklampornas 
insatser (hälften av dem är ren 
dekoration). Ryggstöden bak 
kan förstås fällas, 
golvet placeras i 
olika höjdlägen och 
det finns en stor 
genomlastnings-
lucka. Utrymmena 
för de åkande är 
mycket bra, med 
ett baksäte fritt 
från kardantunnel 
(förstås) och som 

är placerat högt. Det ger fri sikt 
även framåt. På förarplats ger 
de generösa glasytorna framåt 
en air av att köra minibuss, för-
stärkt av det nedfällbara arm-
stödet (finns också för passage-
raren). Det är lätt att ställa in en 
bra position, den lilla informa-
tionsskärmen framför föraren 
följer efter rattens inställning 
och på det hela taget finns det 
mycket som egentligen fungerar 
som i vilken ny Golf som helst, 
på gott och ont. 

Men, finishen …
Här hoppas vi att det inte är 

fråga om något före och efter 
för det traditio-
nella Volkswagen, 
ty så illa utförd i 
vissa detaljer som 
testbilen var ska en 
bil av märket helt 
enkelt inte vara. 
Sedan må ID.3 ha 
stressats fram under 
vilka tvingande 
omständigheter som 

»På det hela taget finns det 
mycket som egentligen funge-
rar som i vilken ny Golf som 
helst, på gott och ont.«

1. ID.3 är först ut i VW:s elektriska bredsida. Just efter lanseringen kom crossovern ID.4. 2. Karosspassningen är sämre än på Golf. 3. Fällbara armstöd 
fram på 1st Edition förstärker sittkomforten. 4. Att utveckla batteribilar är dyrt. För att spara har VW tvingats att ge vissa detaljer förbluffande simpel 
finish, dörrpaneler av hårdplast som i koreanska bilar för 20 år sedan till exempel. 5. Mediemaskinfickor finns i massor på stolarnas ryggstöd.

1 2 3

54

28
Andelen laddbara 
bilar har till och 
med september 
svarat för 27,9 
procent av årets 
totala försäljning. 
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TEST Hyundai Ioniq  s  Kia e-Niro  s  Tesla Model 3  s  Volkswagen ID.3 

HYUNDAI 
IONIQ 
PREMIUM +
GRUNDPRIS: 429 900 kr
MILKOSTNAD: 44,90 kr
KÖRKÄNSLA:  rrrrr

EKONOMI: rrrrr

KOMFORT: rrrrr

SÄKERHET: rrrrr

MILJÖ: rrrrr

KIA 
NIRO 
ADVANCE PLUS
GRUNDPRIS: 506 800 kr
MILKOSTNAD: 46,60 kr
KÖRKÄNSLA:  rrrrr

EKONOMI: rrrrr

KOMFORT: rrrrr

SÄKERHET: rrrrr

MILJÖ: rrrrr

TESLA 
MODEL 3 STD. RANGE 
PLUS RWD
GRUNDPRIS: 559 900 kr
MILKOSTNAD: 54,00 kr
KÖRKÄNSLA:  rrrrr

EKONOMI: rrrrr

KOMFORT: rrrrr

SÄKERHET: rrrrr

MILJÖ: rrrrr

1. Kias instrument omfattar sam-
ma information som Hyundais 
men utförandet är lite "äldre". 
2. Växelväljaren är ett lättskött 
vred, omgivet av knappar för 
stolsvärme, start/stopp, ratt-
värme etc.  
3. Skinnklädsel och dekorsöm-
mar i blått röjer att du satsat på 
Advance-paketet. Fasta stolar 
med hög sittposition gör att 
man känner sig lite "ovanpå" 
bilen snarare än "i".
4. Kia håller – åtminstone ännu 
så länge – fast vid tryckknappar 
för de flesta funktionerna. Det är 
nästan modigt numera, framför 
allt fungerar de mycket bättre än 
billiga touchkontroller.

1. Kompakt mätarhus (5,3 tum) 
framför föraren med överlag 
enkel och tydlig information. 
2. Växelväljaren utgörs av en 
uppsättning tydliga knappar 
placerad mellan stolarna. Den 
lilla kudden bakom dem är ett 
utmärkt handstöd, inte bara när 
man väljer växel. Många och väl 
utformade förvaringsfack både 
vid mittkonsolen och i dörrarna. 
3. Ganska fasta stolar med till-
räckligt sidostöd. Skinnklädseln 
är välgjord och sittpositionen 
förhållandevis låg. Bra stols- och 
rattvärme!
4. Strålkastarna fick ny utform-
ning vid senaste förändringen. 
De ger ett mycket bra halvljus. 

1. Teslas instrument är egentli-
gen riktigt bra men visar också 
en massa överflödsinformation 
mest för skojs skull snarare än 
för nyttans. Vad är vitsen med 
att se symboler för mötande?
2. Växelväljarens pinne har drag 
av den man finner i Mercedes-
Benz men innehåller också 
aktivering av den adaptiva fart-
hållaren. 
3. Lågt insteg, låg sittposition 
men sköna (fast ganska smala)
stolar som klätts i smidigt skinn. 
Nackskydden är fasta. 
4. Motorn är placerad bak och 
under locket fram finns ett bra 
och användbart lastutrymme för 
sladdar och annat. 

11 1

22 2

33 3

VOLKSWAGEN 
ID.3 
MAX 1ST EDITION
GRUNDPRIS: 527 900 kr
MILKOSTNAD: 46,10 kr
KÖRKÄNSLA:  rrrrr

EKONOMI: rrrrr

KOMFORT: rrrrr

SÄKERHET: rrrrr

MILJÖ: rrrrr

1. Lill-skärmen är lättavläst men 
innehåller tills vidare begränsad 
information. Mer kommer under 
våren 2021.
2. BMW i3 låter hälsa: Växelväl-
jaren i ID.3 är ett lättskött vred 
till höger om skärmen framför 
föraren. 
3. Mjuka stolar med skön klädsel 
som fått asymmetriskt mönster. 
Utförandet är tyvärr inte på 
den nivå man vant sig vid från 
Volkswagen.  
4. Tjugotumshjulen på 1st Edi-
tion är nästan det dominerande 
visuella inslaget på bilen. De ger 
faktiskt inte alls så stötig gång 
som befarat, fjädringskomforten 
är ett trumfkort. 

1

2

3

444 4

helst. Stolssömmarna löpte inte 
snyggt, stoppningen kändes 
svampig och slapp och förar-
stolen såg sliten ut mot dörren 
redan efter något hundratal mil. 
Klädseln på stolsryggarna var 
av simpel mjukplastkvalitet, 
hårdplasten på dörrarna var 
som hämtad från en 20 år gam-
mal sydkoreansk lågprisbil, det 
fanns öppna och rakbladsvassa 
skarvar i frontluckan, här och 
var hade tätning anbringats fult 
och klumpigt. I dörrfickorna 
låg löst ditslängd ”klädsel” och 
karosspassningen var bitvis av 
allt annat än tysk kvalitet.

Därtill fanns det buggar i 
informationssystemet och 
i bluetooth. Den lilla skär-
men framför föraren saknade 
ännu en del funktioner som 
ska komma efterhand i form 
av uppdateringar via nätet på 
samma sätt som Tesla kört med 
ett tag. Någon vettig färddator 
eller laddstationskarta fanns 
inte heller, men är det något 
man som elbilsbilist vill ha är 
det just sådan information. 

Sammantagna riskerar de 
här bristerna att överskugga 
bilens övriga kvaliteter. ”Svårt 

att recensera en bil som inte är 
färdig” skrev en testförare, ett 
uttalande som underblåstes av 
det faktum att det i bilen för-
utom en instruktionsbok också 
fanns inte mindre än fyra till-
läggshäften betitlade ”Tekniska 
ändringar”. Sällan har vi väl 
känt oss som sådana försöks-
kaniner!

På PlussIDan fann vi förstås 
också en hel del. Stolarna i sig 
är väldigt sköna, helljuset är 
extremt bra, vridreglaget för 
växelväljaren är smidigt och 
ljudnivån lägst i kvartetten, 
oavsett underlag. Snäv vändra-
die, det kan man inte konstatera 
så ofta numera men det har ID.3.

Även fjädringen fick höga 
betyg, men inte genomgående. 
Vi körde som alltid bilarna fram 
och åter på en utvald, särskilt 
krävande sträcka, och bytte 
testare i både fram- och bak-
säte. ID.3 har lång fjädringsväg 
och gör ganska stora rörelser 
upp/ned men följer underlaget 
utmärkt och med rätt dämp-
ning. Någon drivpåverkan i 
ratten märks inte, hela det 
paketet finns ju baktill, och 

under normala körförhållanden 
är styrningen välbalanserad 
och förmedlar mer känsla för 
underlaget än de andra tre. 
Bilen rör sig nätt och känns lätt. 

När ID.3 pressas aldrig så lite 
blir bilden tyvärr en annan. Då 
är uppträdandet svårt att för-
utsäga och styrningen arbetar 
med en lynnig fördröjning som 
ofta slutar i överreaktion – bilen 
tar styrning alldeles för mycket 
när man minst anar det.

Det blir särskilt tydligt när 
vi kör undanmanövertestet. I 
vanliga fall är Volkswagens bilar 
helt ”linjära”, de svarar exakt 
och direkt på förarens rattrö-

relser och rör sig dit föraren 
vill. I ID.3 väjer vi för konerna 
precis som vanligt men det tar 
någon bråkdel av en sekund 
innan styrningen hänger med på 
noterna och när kursändringen 
väl kommer är det i ett läge då 
bilen redan befinner sig ovanligt 
långt ute i fel körfält. Det känns 
som om styrservon tappar ork, 
följt av ett mycket större ratt-
motstånd. Med nöd och näppe 
klarar vi 70 km/tim som mest – 
ett mediokert resultat.  

”VW-gruppens bilar har all-
tid utmärkt sig genom att vem 
som helst kan köra riktigt fort 
utan att få handsvett, att vara 

»I dörrfickorna låg löst ditslängd 'klädsel' och kaross- 
passningen var bitvis av allt annat än tysk kvalitet.« 

Modern känsla, bra sikt, låg ljudnivå 
och en för elbilar fin känslighet i styr-
ningen gör ID.3 trivsam att hantera – 
för det mesta. Förstautgåvans pedaler 
med bekanta symboler för "paus" för 
broms och "play" för fart skymtar.

›

ÄGARNA TYCKER

I årets AutoIndex 
placerar sig 
Hyundai på 10:e, 
Kia på 11:e och 
VW på 15:e plats av 23 märken 
när svenska bilägare tycker till 
om sitt bilinnehav. Tesla är inte 
representerat i AutoIndex 2020 
då bilförsäljningen ej uppnår två 
procent av totalmarknaden.

I tyngsta kategorin ”Bilen”, där 
köregenskaper, kvalitet och 

kostnader är avgörande, slutade 
Hyundai på 10:e, Kia på 12:e och 
VW på 16:e plats. Här gör Hyundai 
en imponerande förbättring och 
klättrar åtta placeringar jämfört 
med 2019. Ägarna ger högt betyg 
på delfrågan; kvalitet i förhållande 
till pris. När vi jämför märkesverk-
städer placerar sig Hyundai på 4:e, 
Kia på 12:e och VW på 20:e plats. 
Framförallt är det en topprankad 
servicerådgivning som särskiljer 
Hyundai från övriga märken.
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TEST Hyundai Ioniq  s  Kia e-Niro  s  Tesla Model 3  s  Volkswagen ID.3 

som en fyrdörrars sportbil av 
högsta kaliber. Karossen är låg 
och knepig att kliva i och ur, 
redan de yttre dörrhandtagen 
är aviga. Den bitvis skraltiga 
finishen har vi skrivit om tidi-
gare. Kupén är avskalad men 
rymligare än man anar, i alla 
fall för dem där framme och 
för bagaget. Det höga golvet 
och den låga soffan bak skapar 
en obekväm sittställning för 
vuxna, men det standardmon-
terade panoramataket förhöjer 
rumskänslan. 

Framtill finns så den stora 
altartavl … informationsskär-
men att titta och trycka på, 
samt två spakar och två rattrul-
lar. Det är i stort sett allt. Den 
som bemödar sig kommer snart 
att finna att det hela sköts näs-
tan helt genomtänkt. Grafiken 
är dessutom knivskarp och även 
om det finns mängder av under-
menyer är de man använder ofta 
lätta att begripa och att ”nå”. 
Att reglaget för vindrutetorkar-
nas kontinuerliga gång är pla-
cerat på skärmen är undantaget, 
men man lär sig det också.

Köregenskaperna är ytterst 
direkta, rattutslaget extremt 
litet, reaktionerna sylvassa 
och blixtsnabba i alla lägen. En 
förarens bil, i kvadrat. Oavsett 
underlag hänger alla kom-
ponenter med och förmedlar 
starka och säkra körintryck 
i varje situation. Visst, fjäd-
ringen är rätt hård men ger 
också riklig feedback. Vi körde 

lättkörda och logiska under 
press och utan negativa över-
raskningar. ID.3 är inte alls så. 
Här frågar sig föraren ”vad ska 
du göra och när”. Elbilar med 
batteriet i golvet brukar ge säkra 
och fina köregenskaper, jag för-
står inte varför inte VW lyck-
ats”, noterade en testförare.

I HyunDaI ocH KIa finns in- 
genting av vare sig dålig finish 
eller märkliga köregenskaper. 
Båda sydkoreanerna framstår 
vid jämförelse som precisions-
byggen med noggrant detalj-
utförande. I synnerhet Ioniqs 
lagom moderna stil och fing-
ertoppskänsla väckte anklang 
hos alla testförare, medan Kia 
upplevdes som mer konven-
tionell, lite gammaldags i utfö-
rande och skötsel utan att för 
den skull vara ett dugg mindre 
funktionell. Kias långa räckvidd 
är dessutom ett trumfkort. ”En 
modern Volvo 240 fast eldri-
ven”, löd ett omdöme och det 
behöver ju inte vara negativt, 
tvärt om; man ser massor av 
e-Niro i trafiken just nu så nog 
slår modellen an en ton många 
gillar.

Båda lanserades utan buller 
och bång, de bara fanns där en 
dag. Hyundai hade först ett 28 
kW-batteri men efter uppda-

tering förra året är det 38,3 kW 
som gäller. Batteripaketet har 
fått vätskekylning, det finns en 
delvis förnyad inredning, lite 
nya utseendedetaljer och nya 
strålkastare. Halvkombikaros-
sen är hyfsat rymlig, inte mer, 
med ganska skral takhöjd bak 
men med goda utrymmen fram. 
Bagageutrymmet räcker till 
men golvet är ganska högt. 

Ljudnivån skiljer sig inte 
mycket från Kias och Teslas i 
mätaren men uppfattas sub-
jektivt som lägre. Fjädringen är 
mjukare än i dem, vår knölväg 
klaras utan att Ioniq visar spe-
ciella brister men lika följsam 
som VW under normal körning 
är bilen inte. På flygfältet gjorde 
Ioniq en blekare figur. Mjuka 
16-tumsdäck gav dåligt grepp 
i undanmanövern, vi klarade 
som bäst bara 67 km/tim innan 
sladdarna blev alltför yviga – 
det klart sämsta resultatet på 
länge för våra testbilar. Brom-
sarna får godkänt, men drygt 37 
meter till stopp från 100 km/
tim blev sämst i detta test. 

Kias form är en blandning av 
vanlig halvkombi och det som i 
brist på bättre kallas crossover. 
Bra utrymmen men de är lite 
knepigt disponerade. I bak-
sätet, som förvisso är rymligt 
för ben och fötter, känns det 

ganska instängt (ingen av syd-
koreanerna kan utrustas med 
panoramatak) och stolarna fram 
kan inte sänkas tillräckligt. Den 
som är över 175 centimeter lång 
sitter alltför högt, vindrutans 
överkant hamnar lågt och sitt-
positionen blir ”hukig”. Resten 
av interiören är användarvän-
lig om än inte inbjudande. Vi 
uppskattade växelväljarens 
vred och de tydliga, välplace-
rade knapparna för nästan alla 
funktioner. I ärlighetens namn 
känns dock inredningen inte alls 
som i en bil för en halv miljon, 
en notering som ju också delas 
med den radikalt annorlunda 
Tesla som är ännu dyrare.

Kias fjädring är hårdast och 
har smalast register. Bilen rör 
sig lite ”plankigt” över de värsta 
ojämnheterna och den starka 
elmotorn gör att de drivande 
framhjulen gärna far fram och 
tillbaka under gaspådrag på 
ojämnt underlag. I undanma-
növern är den totalt intrycks-
befriade styrningen ett minus; 
man vet inte riktigt var man har 
framvagnen. Bilen rör sig i alla 
fall konsekvent, med låg kräng-
ning och visst släpp i fästet 
innan antisladdsystemet griper 
in ganska påtagligt. Vi klarade 
70 km/tim upprepade gånger, 
men aldrig 75.

Inför Tesla går DeT inte att 
förhålla sig likgiltig. Bilen är 
väsensskild i allt från de övriga 
tre och känns i många stycken 

Generösa dörröpppningsvinklar är en av 
fördelarna med ID.3-karossen. I baksätet 
ges gott om plats och den höga sittposi-
tionen betyder fin överblick framåt. Det 
galonartade materialet på framstolarnas 
ryggstöd känns billigt och stoppningen 
håller inte sedvanlig VW-klass. 

Två olika filosofier att formge elbil. Hyundai 
Ioniq skyltar knappast med sin drivkälla 
medan Volkswagen ID.3 formligen ropar 
"Titta så modern och eldriven jag är!"  

»Inför Tesla går det inte att 
förhålla sig likgiltig.«

›

›››

LADDNING

Laddhastighet, kW.  Uppmätt på Ionity, Enköping. Väder: 17°, sol.

Batteri, %

VW ID.3

Hyundai 
Ioniq

Kia e-Niro

Tesla 
Model 3
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Den kraftfulla Ionitystationens ström, upp till 350 kW utlovas, tas omhand med olika effektivitet av testbilarna. Tesla drar ifrån direkt från tio procents 
laddning men vid ca 35 procent sker påfyllningen i stort sett lika snabbt i ID.3. 
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TEST Hyundai Ioniq  s  Kia e-Niro  s  Tesla Model 3  s  Volkswagen ID.3 

BARN I BIL
 Hyundai Kia Tesla VW
Bakåtvänd barnstol fram ja ja  ja ja
Bakåtvänd barnstol bak ytterplatser ytterpl.  ytterpl. ytterpl.
Barnstolsöglor fr/b nej/nej nej/nej  nej/nej nej/nej
Bältespåminnare bak ja ja  ja ja
Bältessträckare bak ja ja  ja ja
Bälteskraftbegränsare bak ja ja  ja ja
Elektriska barnsäkerhetslås nej nej  ja nej
Får liggvagn plats, ja/ja ja/ja  ja/ja nej/ja 
längd/bredd?
Heltäckande sidokrockgardin ja ja  ja ja
Klämskydd, fönsterhissar fr/b ja/ja ja/ja ja/ja ja/ja
Integrerade bälteskuddar bak nej nej  nej nej
Isofixfästen fr/b nej/ja nej/ja  nej/ja ja/ja
Sidokrockkuddar bak nej nej  nej nej
Urkopplingsbar krockkudde ja ja  ja ja
ViB:s barnbetyg hhh hhh hhh hhh

KOMMENTAR: Kia är enklast att frakta barn och deras tillhörande pinaler 
i men ingen i kvartetten slår förstås en riktig kombi. VW:s lastutrymme 
är precis för kort för att vår testbarnvagn ska rymmas på längden. ISOFIX 
även i passagerarstolen på ID.3 – bra.

KROCKTEST
 Hyundai Kia Tesla VW
Vuxenskydd 91  91 96  ej testad
Barnsäkerhet 80  80 86  –
Oskyddade trafikanter 70  70 74  –
Förarstödsystem 82  81 94 –
Pisksnärtskydd f/b bra/tveksamt  bra/ej testat bra/bra  –
Automatisk nödbroms (AEB) std.  std. std.  –
Betyg AEB city/landsväg bra/bra  bra/ej testat bra/bra  –
Totalbetyg Euro NCAP hhhhh hhhhh hhhhh –

KOMMENTAR: Allt annat än fem stjärnor i Euro NCAP vore uppseendeväck-
ande för ID.3 – men vi är inte där ännu. Teslas värden är bland de bästa 
som noterats. 

KIA har minisymboler för visning 
av bältessituationen i bilen. 

I TESLA sköts passagerarkuddens 
strömbrytare förstås från skärmen. 

MÅTT & VIKT
 Hyundai Kia Tesla VW
Längd, cm 447 438 469 426
Bredd, cm 182 181 185 181
Höjd, cm 145 156 144 155
Axelavstånd, cm 270 270 288 277
Spårvidd fr/b, cm 156/156 158/158 158/158 154/151
Markfrigång, cm  14 16 15 15
Tjänstevikt, kg 1 632 1 864 1 751 1 881
Maxlast, kg 338 366 309 379
Taklast, kg 0 100 65 0 
Släpvikt/B-kort, kg 0 0 750 0

Nedtonat, nästan som ett svartvitt foto, utmärkt finish och logisk skötsel 
utmärker Ioniqs förarplats. Växelväljare med knappar mellan stolarna.

HYUNDAI

Förutom den rikliga skärminformationen, växelväljarspaken och rattrul-
larna är förarmiljön närmast innehållslös. Det ger en avspänd känsla.

TESLA

Mer konventionella former än kusin Hyundai och med ännu bättre och enk-
lare skötsel överlag. Tacka riktiga knappar för det! Växelväljare med vred. 

KIA

Två skärmar, rattreglage med "haptisk" tryckkänsla och fönsterytor nästan 
som i en minibuss – ID.3 känns modern och fräsch från förarens position. 

VW

Stort gap men 
ganska begränsad 
lasthöjd under in-
synsskyddet. Last-
golvet lutar uppåt 
mot de främre sto-
larna. Lasttröskeln 
är lägre än VW:s 
och under golvet 
finns ett fack där 
insynsskyddet kan 
placeras.

Med baksätet 
uppfällt erbjuder 
e-Niro det största 
bagageutrymmet, 
med baksätet ned-
fällt blir det inte 
riktigt lika rymligt 
som i Hyundai. 
Öppningen är bred 
och ståhöjden rejäl 
under luckan. Ge-
nomlastningslucka 
saknas.  

Man får sträcka 
sig rejält för att nå 
längst in i Teslas 
bagageutrymme. 
Eller också får man 
fälla de bakre rygg-
stöden från kupén. 
Lastöglor saknas 
men under golvet 
finns fack för slad-
dar och avtagbar 
dragkrok. 

Lastgolvet kan jus-
teras i höjd och det 
finns ett smalt fack 
för laddsladd under. 
Inklädnaden är OK 
och genomlast-
ningsluckan mitt 
i öppnar ovanligt 
stort. Högst tillåten 
maxlast i testkvar-
tetten. 

undanmanövern till drygt 75 
km/tim utan tillstymmelse till 
att ha nått bilens gräns, sedan 
kom regnet.

Från komfortsynpunkt är 
dock bullret besvärande. I lägre 
fart rullar Tesla 3 elbilstyst 
men på landsväg silar rikliga 
mängder väg- och vindljud in, 
särskilt över baksätet.

föruTom seDvanlIga test-
moment kollade vi denna gång 
också hur snabbt laddningen 
skedde under samma betingel-
ser bilarna emellan. Nominell 
och faktisk räckvidd spelar stor 
roll i elbilsvalet, faktorer som vi 
förstås har kollat (se tabellsi-
dorna), men laddningsförhål-
landen och bilens förmåga att 

svälja elektroner är också väl 
så kritiska för användarvänlig-
heten. 

Med tio procent återstående 
batterikapacitet i bilarna plug-
gade vi in dem i Ionitys super-
snabbladdare (max 350 kW) i 
Enköping och registrerade hur 
snabbt de nådde nästan full-
laddade batterier (96 procent). 

Resultaten finns i diagram-
men på sid. 37 och visar ett par 
intressanta fenomen:

Laddtiden för tio mils kör-
sträcka blir kortast i Tesla, 12,5 
minuter, följd av Volkswagen på 
13,5 minuter och Kia 15,4. Här 
sladdar (sic!) Hyundai och krä-
ver 23,8 minuter för att få ström 
för tio mil. Räknat på ett annat 

»Från komfortsynpunkt är dock bullret besvärande.«

Mått, cm Hyundai Kia Tesla VW
1. Takhöjd fram 88–96 96–102 94–101 96–105
2. Takhöjd bak 89 98 92 93
3. Sitthöjd fram/bak 41–47/47 49–55/53 38–46/48 50–59/57
4. Sittdyna längd fr./bak 51/48 51/46 51/49 50–55/46
5. Benutrymme fram 43–63 42–65 41–66 44–59
6. Benutrymme bak 10–35 17–40 14–42 19–34
7. Kupébredd fram 141 143 140 144
8. Kupébredd bak 135 139 132 137
9. Skjutmån ratt längd/höjd 4/4 4/4 5/5 5/5

KOMMENTAR: Kia är mest allround i passagerarutrymmen, med bra plats 
för huvud och ben och fyra åkande. Hyundais takhöjd bak är inskränkt, 
liksom armbågsbredden bak i Tesla. Notera sitthöjden bak i ID.3. 

KUPÉMÅTT

1

6 5

33

78 2

4 4 9

LASTMÅTT

Mått, cm Hyundai Kia Tesla VW
1. Höjd i lastöppning 110 74 46 66/78*
2. Bredd i lastöppning 87 107 101 96
3. Bredd mellan/bakom hjulhus 100/101 104/118 94/130 101/122
4. Lastgolv uppfällt baksäte 88 79 102 77
5. Lastgolv nedfällt baksäte 152 140 173 137
6. Höjd till lasttröskel 73 74 67 77
7. Höjd under baklucka 185 190 – 188
Ant. läskbackar uppf/nedf baksäte 11/28 11/25 10/– 9/23
Bagagevolym VDA, liter 350–1 410 451–1 405 425 385–1 267

KOMMENTAR: *ID.3 har höj- och sänkbart golv. Inga avgörande skillnader 
mellan Hyundai och Kia, medan ID.3 sladdar lite i lastförmåga. Teslas bakre 
ryggstöd kan fällas för ökad volym, men lastutrymmet är förhållandevis  
långt och bra även med dem uppfällda. Gångjärnen till luckan är dessutom 
av platsbesparande typ.
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5 4

1

3

2

6
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ACCELERATION Hyundai Kia Tesla VW
0–100 km/tim 9,4 s – 151 m 7,3 s – 114 m  5,4 s – 81 m 7,3 s – 118 m
0–400 m 17,0 – 133 km/tim 15,4 s – 149 km/tim 13,8 s – 166,2 km/tim 15,5 s – 146 km/tim
SEGDRAGNING 70–110 KM/TIM
Kickdown 4,4 s – 115 m 4,2 –106 m 2,7 – 69 m 4,4 – 115 m
KOMMENTAR: Alla fyra har klart tillräckliga fartresurser men Tesla står förstås i särklass. 
BROMSAR
100–0 km/tim  37,4 m 36,0 m 35,7 m 36,0 m

KOMMENTAR: Vassa bromsar i Tesla. Hyundai stannar ett stycke senare än de övriga tre men sträckan är ändå 
godkänd. Ingen nämnvärd mattning i någon av bilarna efter upprepade försök. 

KUPÉBULLER dB(A) Hyundai Kia Tesla VW
50 km/tim (fin/grov asfalt) 61/69 61/68 62/69 60/68
70 km/tim 63/71 63/71 65/72 62/70
90 km/tim 66/73 66/72 67/75 64/72
110 km/tim 68/75 69/75 70/76 68/74
KOMMENTAR: Inte så stora skillnader i ljudmätaren men Volkswagen är den tystaste att färdas i, trots testbilens 
20-tumshjul. Tesla är klart ljudligast i högre fart, det viner runt dörrarna och bullrar från såväl däck som över baksä-
tet. ›››

TEST Hyundai Ioniq  s  Kia e-Niro  s  Tesla Model 3  s  Volkswagen ID.3 

 
 

RESERVDELAR
 Hyundai Kia Tesla VW
Strålkastare, kr 9 921 13 938 4 840 11 393
Bakljus, kr 2 103 3 499 2 450 3 331
Bromsbelägg fram, kr 1 384 1 613 1 110 ej fastst.
Bromsskivor fram, kr 2 655 2 731 2 500 2 954
Fälg, kr 3 140 1 804 3 900 6 995
Reseladdare (230 V, stickpropp)  2 300 – – 2 195
Totalt, kr 21 503 23 585 14 800 (24 968)

KOMMENTAR: Tesla är dyr att försäkra men har bra priser på reservdelar. 

EKONOMI
 Hyundai Kia Tesla VW
Grundpris testad version, kr 429 900 506 800 559 900 527 900
Testbilens pris, kr 429 900 521 700 624 530* 553 300
Miljöbilspremie  60 000 60 000 60 000 60 000
Förmånsvärde, kr/år 25 161 27 158 37 915 26 427
Värdeminskning, kr/% (1) 245 000/57 253 000/51 280 000/50 259 000/49 
Elkostnad, dekl./test, kr/år 4 220/4 060 4 860/4 820 4 560/4 800 4 920/5 100
Årsskatt, kr/efter tre år 360/360 360/360 360/360 360/360
Försäkring, kr/år (2) 4 248 5 112 12 409  3 741
Servicekostnad, kr (3) 7 738 11 040 11 484 9 600
Serviceintervall, mil/år 1 500/1 1 500/1 efter behov vid behov
Garantier, år (4) 5/3/8/12/5 7/3/8/12/mob. 4/3/8/12/4 2/3/?/12/mob
Milkostnad, med miljöbilspremie, kr (5) 44,90 46,60 54,00 46,10

KOMMENTAR: (1) Beräknad på grundpris enl. Autovista Inter-Global AB. (2) Vid 2 000 mil/år i tre år i stad typ 
Västerås. (3) T o m 6 000 mil. (4) Nybil/vagnskada/batteri/rost/vägassistans. (5) Vid 2 000 mil/år i tre år. I beräk-
ningen ingår värdeminskning, elkostnad beräknad på svensk energimix 1,53 kronor/kWh och förbrukning enl. 
testförbrukning. Övrigt i milkostnad är skatt, service, försäkring samt 10 000 kr för löpande underhåll. *Uppgif-
ten gäller vår extrautrustade långtest-Tesla senhösten 2019. Grundpriset ovanför gäller motsvarande modell utan 
extrautrustning hösten 2020. 

sätt kan vi få fram den återförda 
räckvidden efter en halvtim-
mes laddning (från tio procents 
batteristatus). På den tiden får 
Tesla i sig ström för 23,9 mil, 
Volkswagen för 23,5 mil, Kia 
21,5 mil och Hyundai ström för 
15 mil jämnt.

Folkan klarar alltså att i 
praktiken hålla hyfsat jämna 
steg med Tesla i detta avse-
ende, men tills vidare gäller att 
Tesla har ett rejält försprång i 
laddningsmöjligheter tack vare 
nätverket av ”superchargers” på 
strategiska platser i landet (och 
utomlands), ett nätverk som 
kontinuerligt förtätas och upp-
dateras i prestanda. Det gäller 
förstås också för laddstationer 
för ”vanliga” elbilar men Teslas 
försprång på denna punkt är 
odiskutabelt tills vidare. 

De sammanlagDa testintryck-
en och -mätningarna delar kvar-
tetten i två läger, med de syd-
koreanska bilarna på ena sidan, 
Tesla och VW på den andra. 

De förra är nästan som helt 
vanliga bilar men med eldrift. 
Hyundais elförbrukning är låg 
och påverkas inte lika mycket av 
utomstående faktorer, fart inte 
minst, som de andra bilarnas 
förbrukning. Det kompenserar 
en del för den mindre räck-
vidden och den uppenbart 
långsammare laddningen. Kia, 
som är klart dyrare än Hyun-
dai, kommer långt på sitt stora 
batteri och ger precis lika låg 
instegströskel till elbilslivet 
som Hyundai. Båda bilarna 
börjar bli lite gamla, det ska bli 
ytterst intressant att se de här 
tillverkarnas nästa drag – ID.3 
kommer knappast att få någon 
ro framöver. 

Tesla är även tills vidare 
den klart bästa bilen från strikt 
elbilssynpunkt, men även i det 
mesta annat är den något allde-
les extra. I alla fall för den som 
kör. Om någon av sydkoreaner-
na är vårt val för privatkunden 
kan Tesla vara bilen att sikta på 
för den som kan skaffa en på ett 
treårskontrakt.

Återstår ID.3, en vinnare? Nej, 
inte enligt vår bedömning. Det 
finns alltför mycket att förbättra 
först. Väntan på frälsaren fort-
sätter. s 

»ID.3 kom-
mer knappast 
att få någon 
ro framöver.«

›

1. I undanmanövern reagerar ID.3 
sent på förarens kommando, niger 
kraftigt och hamnar i motsatt 
körfält alltför länge, innan bilen 
understyr ut ur fållan och river ett 
par koner i 70 km/tim. Nja, inte bra. 
2. Automattvätten når inte in under 
den utstickande ID.3-skärmen bak. 
3. Test-Kia är lyxig och har både 
elvärme och kylning i stolarna.1

2

3

KOMMENTAR: Hyundai och Kia 
har på typiskt sydkoreanskt manér 
bra halvljus men sämre helljus.
Inställningen av Teslas strålkastare 
kan bekvämt justeras från förar-
plats. ID.3-strålkastarna ger testets 
bästa helljus.  

MEDELVÄRDE Halvljus Helljus
Längd, m 99 186
Bredd, m 25 18

LJUSTEST

Hyundai Halvljus Helljus
Längd, m 135 173
Bredd, m 27 12
Betyg rrrrr rrrrr

Spolning: Nej.

Kia Halvljus Helljus
Längd, m 139 176
Bredd, m 27 18
Betyg rrrrr rrrrr

Spolning: Nej.

Volkswagen Halvljus Helljus
Längd, m 100 236
Bredd, m 26 30
Betyg rrrrr rrrrr

Spolning: Nej.

Tesla Halvljus Helljus
Längd, m 122 221
Bredd, m 27 24
Betyg rrrrr rrrrr

Spolning: Nej.

LED

LED

LED

LED

Fler ljustester på  vibilagare.se

 Blandad Test

25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

TESTVÄRDEN
FÖRBRUKNING (kWh/100 km, WLTP)

LADDNING Hyundai Kia Tesla VW
Batteri, totalt/tillgängl., kWh     40,4/38,3 67,1/64 ej uppg./55 62/58
Laddkapacitet, snabb/ombordladd, kW 50/7,2 100/11 250/11 100/11 
Laddstandard, snabb/ombord CCS/Typ 2 CCS/Typ 2 CCS/Typ 2 CCS/Typ 2

KOMMENTAR: Testförbrukningen avser färddatorernas redovisning efter avslutad testslinga. Bilarna har vätske-
kylda litiumjonbatterier. Hyundais förbrukning och körsträcka påverkas förhållandevis lite av förarens körsätt.  
OBS! I WLTP-förbrukningen laddas bilen efter körning och tar hänsyn till laddförluster, vilket inte vår testförbruk-
ning gör. Vår körning är mer krävande än WLTP-körcykelns. Därför har vi omvänt förhållande på testräckvidd.  
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SÄKERHETSFUNKTIONER
 Hyundai Kia Tesla VW
Autobroms ja ja ja ja
Autobroms vid backning ja nej nej             ja
Autobroms för fotgängare ja ja ja ja
Autobroms för cykel ja ja ja ja
Bältesfäste justerbart höjdled ja ja ja nej
Döda vinkel-varnare ja ja ja ja
Filhållningsystem ja ja ja ja
Trötthetsvarnare ja ja ja ja 

UTRUSTNING
 Hyundai Kia Tesla VW
Adaptiv farthållare ja ja ja ja
Automatisk p-hjälp nej nej 77 700 kr* nej 

Backningskamera ja ja ja ja
Dragkrok nej nej 12 100 kr nej
Klimatanläggning ja ja ja ja
Reservhjul rep.sats rep.sats rep.sats rep.sats
Skinnklädsel ja ja ja nej
Lättmetallfälgar ja ja ja ja
Metalliclack 5 900 kr 6 500 kr 11 700 kr 11 400 kr
Mobilladdning, trådlös 1 490 kr ** ja ja
Panoramaglastak sollucka 8 900 kr **  ja ja
P-sensorer fr/b ja/ja ja/ja ja/ja ja/ja
Rattvärme/uppvärmt baksäte ja/ja ja/ja nej/nej ja/nej

Kommentar: *Ingår i Teslas autopilotpaket. **Sollucka och trådlösmobilladdning ingår i Kias tech-paket, 14 900 
kronor, tillsammansmed JBL ljudsysten, LED-interiörbelysning och skyltskanning.

»ID.3-strål-
kastarna ger 
testets bästa 
helljus.«
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TEST Hyundai Ioniq  s  Kia e-Niro  s  Tesla Model 3  s  Volkswagen ID.3 

MODELLFAKTA

VI TYCKER

KIA e-Niro erbjuder en nästan friktionsfri övergång till att köra elbil. 
Räckvidden klarar allt vardagligt, handhavandet är hur enkelt som 

helst och själva bilen är egentligen helt konventionell, i positiv bemär-
kelse. Bra utrymmen, smidig att köra, vettig förarplats med hantering 
som alla begriper direkt. Ungefär samma fartresurser som ID.3 men sämre 
fjädringskomfort på alla typer av underlag. Långa personer önskar också 
en lägre sittställning. e-Niro är ett måttligt spännande val – men ett bra. 

Hellre bra än spännande

Även HYUNDAI ger intryck av 
färdig elbil, utan större missar. 

Lite roligare design än Kia, kanske, 
en hel del sämre räckvidd men en 
effektivare energianvändning. Trev-
lig finish, lägst anskaffningspris och 
lägsta driftkostnaderna. Hugget 
som stucket mellan koreanerna!

ID.3 är hur viktig som helst för 
VW och bilen är också bra på 

åtskilliga punkter, åkkomforten till 
exempel. Men sticker ut gör bilen 
inte annat än i designen, medan 
åtskilligt känns förvånande ofärdigt 
för att komma från märket. Bättre 
köregenskaper, bättre finish och 
bättre materialval är vår önskelista.  

KOMMENTAR: 
MEB-plattan har po-
tential: tyst, rymlig, 
bra laddning. Men 
ID.3 är inte klar, att 
skicka ut bilen till 
konsumenter med 
två års nybilsgaranti 
är ett skämt! Hyun-
dai är folk-elbilen 
som funnits hos oss 
sedan 2017. Prisvärd, trevligare att 
köra än e-Niro. Perfekt vardags-
pendlare, mitt favoritköp här. Som 
tjänstebil är dock Tesla otroligt kul 
för förmånsvärdet. 

KOMMENTAR: Kia 
e-Niro är härligt be-
friad från tekniska 
kullerbyttor och 
bakgrundsbelyst 
lull-lull, vilket gör 
den till en favorit. 
Fossilbilarnas prob-
lem är utsläppen, 
inte resten, vilket 
Kia har förstått när 
de låtit en bra grundmodell vara i 
princip oförändrad. Teslan är kul, 
men tröttsam i det långa loppet 
och ID.3 behöver filas vidare på. Är 
det verkligen en Volkswagen?

KOMMENTAR: 
Kia e-Niro är 
nästan besvärande 
genomtänkt, en 
given testvinnare. 
Habegär? Noll. ID.3 
är lovande men VW 
lär behöva ett par 
år innan elektronik 
och kvalitetskänsla 
sitter. Tesla Model 
3 behöver det större batteripake-
tet för att komma till sin rätt. Jag 
håller i plånboken och satsar på 
Hyundai. Snygg. Modern. Effektiv. 
Vilken fullträff!

KOMMENTAR:  
Sydkoreanerna 
levererar på nästan 
varje punkt. Ioniqs 
snyggare inredning 
gör den till min 
favorit en hårsmån 
före e-Niro. Tesla 
är egentligen den 
bästa elbilen och 
har härliga köregen-
skaper, men det finns brister. ID.3 
har kul form men glänser inte på 
något område samtidigt som fråge-
tecknen är flera. Den hade mått bra 
av att mogna före lansering.

1

2

4

Nils 
Svärd, 
testförare.

Niklas  
Carle, 
testförare.

Anders  
Helgesson, 
testförare.

Calle  
Carlquist, 
testledare.

TESTVINNARE

MEDIEFUNKTIONER

»Handhavandet är hur enkelt 
som helst och själva bilen är 
egentligen helt konventionell, 
i positiv bemärkelse.«

Ny anläggning 
med touchfunk-
tioner genomgå-
ende men med ett 
vred för volym-
kontrollen. Hyfsat 
lättanvänt. 

Kias skärm är 
liten och grafiken 
inte av senaste 
modet men helhe-
ten är ändå klart 
godkänd. 

Liggande jätte-
skärm i Tesla ger 
överblick, grafiken 
är vass. Spalten 
till vänster visar 
hastighet och 
funktioner.

Mittskärm unge-
fär som i senaste 
Golf, handhavan-
det är dock något 
enklare. "Möbler-
bar" disponering.    

HYUNDAI

KIA

TESLA

VW
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Från elbilssynpunkt är TESLA 
alltjämt unik på marknaden 

och överlägsen i många avseenden, 
laddsituationen först och främst. 
Nästan överaktiv i körkaraktären, 
en förarens bil snarare än passage-
rarnas. Bitvis skräpig finish matchar 
inte priset, milkostnaden är högst.

3

HYUNDAI 
IONIQ PREMIUM +
TILLVERKNINGSLAND: Sydkorea.

MOTOR: Elektrisk asynkronmotor. 
Litiumjonbatteri 38,3 kWh.

EFFEKT/VRIDMOMENT: Max 
effekt 136 hk (100 kW). Max vrid-
moment 295 Nm.

KRAFTÖVERFÖRING: Motor fram, 
framhjulsdrift. Enväxlad reduk-
tionslåda.

HJULUPPHÄNGNING: Skruv-
fjädring. Fram fjäderben med 
undre triangellänk, bak halvstel 
torsionsaxel. 

HJUL: Fälgbredd 6,5 tum, däck 
205/55 R16.

STYRNING: Kuggstång, elservo. 
Vändcirkel 10,6 m. 2,85 rattvarv. 

BROMSAR: Skivor fram (ventile-
rade) och bak. Elektrisk p-broms.  

PRESTANDA: Toppfart 165 km/
tim. Acceleration 0–100 km/tim  
9,9 s (fabriksuppgifter).  

ÖVRIGA VERSIONER:  
Trend 389 900 kronor, Premium 
409 900 kr. 

KIA e-NIRO 
ADVANCE PLUS
TILLVERKNINGSLAND: Sydkorea.

MOTOR: Elektrisk asynkronmotor. 
Litiumjonbatteri 64 kWh.

EFFEKT/VRIDMOMENT: Max 
effekt 204 hk (150 kW). Max vrid-
moment 395 Nm.

KRAFTÖVERFÖRING: Motor fram, 
framhjulsdrift. Enväxlad reduk-
tionslåda.

HJULUPPHÄNGNING: Skruvfjäd-
ring, krängningshämmare. Fram 
fjäderben med undre triangellänk, 
bak multilänk. 

HJUL: Fälgbredd 7 tum, däck 
215/55 R17.

STYRNING: Elektrisk servo. Vänd-
cirkel 10,6 meter. 2,6 rattvarv.

BROMSAR: Skivor fram (ventile-
rade) och bak. Elektrisk p-broms. 

PRESTANDA: Toppfart 167 km/
tim. Acceleration 0–100 km/tim  
7,8 s (fabriksuppgifter). 

ÖVRIGA VERSIONER: Advance 
481 900 kronor, Advance Plus 
506 800 kr.

VOLKSWAGEN 
ID.3 MAX 1ST EDITION
TILLVERKNINGSLAND: Tyskland.

MOTOR: Elektrisk asynkronomotor. 
Litiumjonbatteri 58 kWh. 

EFFEKT/VRIDMOMENT: Max 
effekt 204 hk (150 kW). Max vrid-
moment 310 Nm.

KRAFTÖVERFÖRING: Motor bak, 
bakhjulsdrift. Enväxlad reduktions-
låda. 

HJULUPPHÄNGNING: Skruvfjäd-
ring, krängningshämmare. Fram 
fjäderben med undre triangellänk, 
bak multilänk.  

HJUL: Fälgbredd 7,5 tum, däck 
215/45 R20.

STYRNING: Kuggstång, elservo. 
Vändcirkel 10,2 m. 3,25 rattvarv. 

BROMSAR: Ventilerade skivor 
fram, trummor bak. Elektrisk p-
broms.  

PRESTANDA: Toppfart 160 km/
tim. Acceleration 0–100 km/tim  
7,3 s (fabriksuppgifter). 

ÖVRIGA VERSIONER: Totalt sju 
olika utrustningvsersioner från ID.3 
Life 434 900 kronor, till ID.3 Tour 
(fyrsitsig) från 531 900 kr.

TESLA MODEL 3  
STD. RANGE PLUS RWD
TILLVERKNINGSLAND: USA.

MOTOR: Elektrisk asynkronmotor. 
Litiumjonbatteri 55 kWh.

EFFEKT/VRIDMOMENT: Max 
effekt 325 hk (239 kW). Max vrid-
moment 420 Nm.

KRAFTÖVERFÖRING: Motor bak, 
bakhjulsdrift. Enväxlad reduktions-
låda. 

HJULUPPHÄNGNING: Skruvfjäd-
ring, krängningshämmare. Fram 
fjäderben med dubbla triangellän-
kar, bak multilänk.

HJUL: Fälgbredd 8,5 tum, däck 
235/45 R18.

STYRNING: Kuggstång, elservo. 
Vändcirkel 11,8 m. 2,1 rattvarv.

BROMSAR: Ventilerade skivor fram 
och bak. Elektrisk p-broms.

PRESTANDA: Toppfart 225 km/
tim. Acceleration 0–100 km/tim  
5,6 s (fabriksuppgifter). 

ÖVRIGA VERSIONER: Long Range 
från 659 900 kronor, Performance 
från 699 900 kr.

ROSTSKYDDSPROGNOS (Bilarna är besiktigade av Rostskyddsmetoder AB.)

Hyundai
p Motorhuv, baklucka och länkarmar 
är av aluminium, resten av karos-
sen av stålplåt. Dörrarna är dock väl 
behandlade på insidan. Bilens under-
rede är täckt med ovanligt stora 
plastsköldar men därunder saknas 
slitskydd. Skarvar är överlag väl tä-
tade och både balkar och trösklar har 
god invändig behandling. De bakre 
skärmkanterna är väl utformade och 
samlar inte på sig smuts. Innerskär-
mar av plast fram, av filtmaterial bak. 
Bakom de främre innerskärmarna 
finns fuktansamlande skumgummi 
(bild 1). Stänkskydd saknas och fram-
dörrarna är utsatta för blästerrisk. 
Helheten räcker inte riktigt till en 
fyra i betyg.

ROSTSKYDDSGARANTI: 12 år 
Betyg:  rrrrr

Kia
p e-Niro har motorhuv och baklucka 
tillverkade av aluminium som ej 
tätats i skarvarna, medan övriga 
karossdelar är av stålplåt. Dörrarna 
har dålig tätning av skarvhörn men 
är behandlade på insidan. Innerskär-
mar av filtmaterial bak, av plast fram. 
Det finns fuktsugande ljuddämp-
ningskuddar vid vindrutestolparna. 
Skärmkanterna bak är av en bra, 
icke smutssamlande konstruktion. 
Tröskelkanterna är nedåtvända och 
deras skarvar är ej tätade. Undertill 
är däremot de flesta skarvar tätade, 
medan slitskyddet är ytterst spar-
samt. Somliga balkar har invändig 
vaxbehandling, andra saknar helt 
sådan.

ROSTSKYDDSGARANTI: 12 år 
Betyg:  rrrrr

Tesla
p Tesla använder en hybrid mellan 
aluminium och stålplåt. De bakre 
hjulhusen och bakåt är av aluminium, 
så även förstärkningsbalkar innanför 
sparklådorna samt delar av bilens 
främre krockstruktur. I övrigt används 
olika typer av stål. Dörrar och mo-
torhuv är av aluminium. Att blanda 
aluminium med stål kan vara proble- 
matiskt då galvaniska strömmar 
kan ”äta upp” aluminium på mycket 
kort tid. Bilden visar tröskellådans 
förstärkning av aluminium. Skummet 
som skymtar har en ljuddämpande 
effekt. Historiskt sett har skumfyllda 
karossdelar inte varit någon succé då 
även icke absorberande material med 
tiden tenderar att bli fuktiga.

ROSTSKYDDSGARANTI: 12 år 
Betyg:  rrrrr

Volkswagen
p ID.3 har kaross av stålplåt, förutom 
bakluckan som är av plast och glas. 
Ingen behandling i motorhuv, däre-
mot i dörrarna. Bra tätning av skarvar 
i motorhuv och dörrar. Plastinner-
skärmarna fram skyddar också mot 
stenskott (bild), filtinnerskärmar bak. 
Bra bakre skärmkanter som ej samlar 
smuts och fukt. Dörrtrösklarna har 
nedåtvänd skarv med välgjord tät-
ning. Inne i trösklarna finns mot ka-
rossplåten isolerade aluminiumbalkar 
som ger krockskydd gentemot bat-
teripaketet. Vaxbehandlade hålrum. 
Bottenplattan täckt med plastskivor. 
Alla skarvar under dem har bra 
tätningar. Fram- och bakvagn av stål, 
övre länkarmar bak av aluminium. 

ROSTSKYDDSGARANTI: 12 år 
Betyg:  rrrrr

 Hyundai Kia Tesla VW
Systemets namn  Infinity Sound i-AVN – Discover Pro
Pris standard standard standard standard
Svenskspråkig ja ja ja ja
Typ av skärm pek pek pek pek
Skärmstorlek, tum 10,25 7 15 10
DAB-radio ja ja ja ja
Ant. bluetooth-enheter i systemet 12 5 10 20
Röststyrning ja ja ja ja
Telefonspegling ja ja nej 2021*
Bluetooth/USB/AUX ja/ja/nej ja/ja/nej ja/ja/nej ja/ja/nej
Navigator ja ja ja ja

KOMMENTAR: *CarPlay och Android till ID.3 kommer första kvartalet 2021. 
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