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Det är 2012 och kartan för vad en
elbil kan prestera har just ritats
om – möt Tesla Model S.

E

TexT: Kim Reynolds, bearbetning John Argelander. FoTo: Brian Vance.

lbil. Vad tänker du
på när du hör det
ordet? Kanske den
norska minibilen
Think från 90-talet? Kanske en Mitsubishi i-MiEV?
Kanske en Nissan
Leaf? Vad du än
tänker på för bil
kan jag lova att den här kommer att ändra
din uppfattning om elbilar radikalt. De som
nämnts ovan är nämligen hopplöst tråkiga
burkar i jämförelse. Ta en titt på spindel-
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nätsdiagrammet på nästa uppslag, så kanske det börjar sjunka in.
Bilen du tittar på heter Tesla Model S,
och är amerikanska Teslas andra modell,
efter sportbilen Roadster som kom 2008
och då slog ned som en bomb. Baserad på
en Lotus Elise visade Tesla Roadster att en
elbil kunde vara genuint rolig att köra, och
vi som kört en vet att det är en av bilvärldens mest bisarra upplevelser. Den är i stort
sett helt ljudlös. Och den är svinsnabb.
Nu ritas bilkartan om igen, för Model S
är ingen extrem, tvåsitsig sportbil. Det är
en helt vanlig bil, i ungefär samma storlek

som en BMW 5-serie eller en Mercedes
E-klass. Den har till och med halvkombilucka baktill. Inget extremt i det alls. Tittar
man under huven blir man dock en aning
konfunderad. Där finns nämligen ingenting
förutom ett extra bagageutrymme, snyggt
inklätt. Motorn sitter istället baktill, under bagagegolvet, och driver bakhjulen.
Och det är här ingenjörerna i Ingolstadt,
München och Stuttgart börjar bli oroliga.
Tesla Model S är nämligen lika snabb som
en BMW M5 eller en Mercedes E 63 AMG.
Accelerationen 0–100 km/h går på strax
över fyra sekunder i denna toppmodell,
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Inte ens bakdäcken protesterar när 600 Nm
träffar asfalten. Förklaringen ligger mycket
i bilens vikt, som är ansenlig. Batteriet driver upp tjänstevikten till strax under 2,2
ton. Detta gör dock bara acctiden än mer
imponerande: 4,4 sekunder till 100 km/h.
Flitigt användande av aluminium i bilen
förmår inte att hålla vikten nere, och när
man sitter i förarstolen är känslan ganska
annorlunda mot exempelvis en BMW 5-serie. Vissa material känns klenare än i de
bästa tyskarna, och dörrarna är klart lättare.
Bilen vi kör är ”värstingen” med 85 kWhbatteri, men det kommer även versioner med
40 eller 60 kWh. Signature Performance har
422 hästar istället för de svagare modellerna
som har 367 (och 440 Nm). SP-versionen har
även uppgraderade interiörmaterial, kolfiber-

kallad Signature Performance. Försök krama den siffran ur en Nissan Leaf …
Nästa kategori där Model S gör slarvsylta av tidigare elbilar är räckvidden. Tesla
hävdar att bilen ska klara 265 miles på en
laddning, alltså 42,6 mil.
Sanslös acceleration och banbrytande
räckvidd. Självklart måste vi sätta båda
siffrorna på prov!
För accelerationsmomentet befinner vi
oss på dragstripen på Auto Club Speedway
i nordöstra Los Angeles. Bilen på bilderna
ägs av Teslas vd Elon Musk, vilket gör
äventyret en aning mer kittlande än det
hade behövt vara, men vi stålsätter oss.
Med full laddning i batteriet går gaspedalen i golvet och bilen slungas iväg, bara
ackompanjerad av ett dovt vinande ljud.

detaljer exteriört och ett sportigare avstämt
ESP-system. Men det kostar, i USA ligger
prislappen på 28 000 dollar (cirka 188 000:–)
för paketet. Bilen (med 85 kWh-batteri) kostar i grundutförande strax över 500 000 kronor i USA, medan instegsmodellen betingar
ett pris på cirka 385 000 kronor. Några
svenska priser finns inte tillgängliga än.
Mycket pengar, men kika på spindelnätsdiagrammet igen. Tesla Model S är
helt dominant eller åtminstone extremt
konkurrentkraftig i två helt olika ändar av
skalan. Den ställer samtliga övriga elbilar
i skamvrån med ena handen samtidigt som
den fäktar mot Tysklands vassaste prestandavapen med den andra.
Nu när vi vet att prestandasiffrorna inte
är tagna ur luften är det dags att få svar på

fakta
räckvidd

tesla Model s

förbrukning
blandad
körning

laddningshastighet

grundPris

model s avviker extremt
mycket jämfört med fyra
andra elbilar som för
tillfället säljs i UsA. Det är
egentligen bara förbrukningen som liknar någon
av de andra. Annars är
den bäst – men dyr.
Tesla Model s p85
FoRd Focus ev
honda FiT ev
nissan leaF
ToyoTa Rav4 ev

0–100 kM/h

fakta
bilmodell

pris (i UsA)

vikt

effekt

BMW M5

617 500 kr

1 988 kg

MeRcedes cls 63 aMg

649 500 kr

1 930 kg

poRsche panaMeRa TuRBo s

1 182 000 kr
707 000 kr

Tesla Model s p85
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0–97 km/h

97–0 km/h

sidogrepp

560 hk

3,7 sek

33,5 m

0,94 g

550 hk

3,9 sek

34,4 m

0,92 g

1 990 kg

550 hk

3,5 sek

32,0 m

1,00 g

2 161 kg

422 hk

3,9 sek

32,0 m

0,92 g

”Model S är vrålsnabb –
men kan den verkligen gå
40 mil på en laddning?”
fråga nummer två: Kan den här bilen verkligen gå över 40 mil på en laddning?
Vi pluggar in bilen i väggen, och jag ser
på färddatordisplayen att efter 21 kilometer
accelerations-, skidpad- och handlingbanemoment avklarade har bilen en räckvidd på
sex (!) mil. Hoppsan. 40-milsgränsen känns
väldigt avlägsen …
Planen är att styra söderut längs inlandsvägen till San Diego, sedan vända och köra

kustvägen tillbaka norrut till Redondo
Beach i Los Angeles. Totalt cirka 39 mil.
Det borde gå. Eller?
Dags för start. Vi stänger av AC-anläggningen, sätter farthållaren på 65 mph (105
km/h) och kör med bilens luftfjädring i dess
lägsta läge. Ändå visar färddatorn att vi inte
ens kommer i närheten av 40 mil. Hur kan
detta vara möjligt? En förklaring kan vara
att Tesla gjort sina mätningar i laboratorium,
och där är man inte omringad av mer eller
mindre begåvade medtrafikanter. Gång efter annan får jag stampa till på bromsen när
någon byter fil framför mig utan att titta i
backspegeln, eller tvingas gasa om någon
som till synes somnat vid ratten. Båda två
lika ödesdigra för räckvidden. Frustrationen
börjar komma krypande …

Efter en stund bakom ratten kryper det i
kroppen även av en annan anledning. Stolen jag sitter i är helt enkelt inte så skön,
men turligt nog har Model S en helt fantastisk infodisplay centralt placerad på instrumentpanelen som upptar min uppmärksamhet. Pekskärmen, som skulle gjort Steve
Jobs nöjd, är på hela 17 tum och sköter de
flesta av bilens funktioner. 3G-internet, jättelik backkamera, klimatsystem, allt finns
i menyerna. Skärmen innebär ett stort mått
nytänkande när det gäller hur vi interagerar med våra bilar. Faktum är att hela bilen
tänker på ett nytt sätt. Det finns exempelvis ingen startknapp här. Bilen ”vet” att du
tänker köra iväg bara genom att du låst upp
den, satt dig på plats och stängt förardörren. Allt du behöver göra är att sätta på dig

Vansinnigt snygg grafik i huvudinstrumentet framför föraren. Halvkombilucka gör i- och urlastning enkel.

Välkommen till framtiden. Avskalat är bara riktnumret, och det kanske tilltalar de som är
Apple-frälsta. Pekskärmen på 17 tum är en fröjd, både att titta på och att använda.
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räckviddstest – vår färdväg

b

säkerhetsbältet och nudda bromspedalen,
sedan är det bara att rulla iväg.
Strax efter att ha vänt i San Diego
hamnar vi i eftermiddagstrafiken vilket
sänker snittfarten en aning. I Dana Point,
Los Angeles ”södra spets” stannar vi och
utvärderar situationen. Kommer vi kunna
nå vårt mål? Det kommer att bli på håret … Men elbilar drar ju inte mer ”bränsle” vid långsam körning – och inget alls
när köerna står still, tänker jag. Det borde
gå. Det kan gå. Kanske.

Vi jobbar oss upp i köerna längs kusten och efter en stunds kalkyleringar (med
rynkad panna) meddelar min kollega tilllika kartläsare att vi är några kilometer
”korta”. Skit. Stämningen i bilen sjunker
markant. Jag saktar ned ytterligare.
För att tänka på annat diskuterar vi rullkomforten en stund. Fjädringen är förhållandevis fast, men för en bil av den här kalibern känns det lämpligt. Kombinationen
hårt chassi och knäpptyst framfart upplevs
dock lite apart. Min kollega frågar hela

A stArt

Motorväg 10

reDONDO BeACh
distANs: 38 mIL
(rÄCkVIDD 6 km
eNLIgT FÄrDDATOrN)

AUTO CLUB
sPeeDWAY

pacific coast hwy
(Mängder av
trafikljus …)

Motorväg 15
(90–110 km/h)

Motorväg 5
Kökörning

sAN diego
väg 163
gräns till Mexiko

Under huven framtill gapar det tomt, istället för en
motor finns här plats för 150 liter bagage. Elmotorn
ligger baktill, under lastgolvet.

Framstolarna lämnar en del övrigt att önska, enligt vår
testchaufför. Materialen i kupén håller inte heller riktigt
samma nivå som i de tyska konkurrentbilarna.
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Motorväg 8

mÅl

tiden om jag bromsar, men det är motorbromsen som vid gasuppsläpp känns som
en aktiv inbromsning.
Räckviddssiffran på färddatorn är nu
ensiffrig. Nio kilometer. Och hur långt har
vi kvar till vägguttaget? 12 kilometer. Jag
ringer upp min kontakt på Tesla och frågar lite nonchalant: ”Du, vad händer när
elen tar slut? Jag är bara lite nyfiken.” ”Bilen stannar”, blir svaret. Vill jag vara den
person som får ”soppatorsk” i Elon Musks

privatbil mitt i rusningstrafiken? Nej.
Med sex kilometers räckvidd enligt färddatorn passerar vi en laddstolpe. Jag sväljer
min stolthet och stannar. Vi har kört 38 mil.
Alltså ”bara” cirka 90 procent av den teoretiska körsträckan. Är den officiella siffran
möjlig att nå i verkligheten? Om man mest
kör i motorvägstempo – nej. Men om vi hade
valt långsammare vägar? Ja, mycket möjligt.
Å andra sidan körde vi konstant i fem
timmar på en enda laddning, vi använde

78,2 kWh (93 procent av batteriets kapacitet) och energiinnehållet kan omräknas
till knappt tio liter bensin. Vår följebil,
en BMW 528i med en turboladdad tvål itersfyra på 245 hästar slickade i sig nästan 30 liter bensin.
n
Det säger det mesta.

TesTfakTa
tesla
model s p85
motor
Motortyp

Elmotor, induktion

Batteri

85 kWh, litiumjon

Effekt, hk

422

Vridmoment, Nm

600

Växellåda
Motorplacering/drivning

1-växlad automat
Bak/bak

mått
Tjänstevikt, kg

2 161

Viktfördelning f/b, %

47/53

Längd/axelavstånd, mm

4 978/2 959

Bredd/höjd, mm

1 963/1 435

Bagagevolym f/b, liter

150/745

Däckdimension, fram

245/35 R21

Däckdimension, bak
Däcktyp

265/35 R21
Michelin Pilot Sport PS2

prestanda
0–97 km/h, sek (fabrik)

3,9

0–97 km/h, sek

4,4

Toppfart, km/h

209

BRoMSSTRäcka fRåN 97 kM/h
kalla, olastad, m

32,0

ekonomi

Att felnavigera är något av en bedrift när man har en sådan här skärm till hjälp. Till höger skymtas våra
egentillverkade hjälpmedel för att hålla energiförbrukningen på en så låg nivå som möjligt.
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Grundpris i USa

707 000:–

pris, testbil

717 000:–

