
Nyttiga vinter-erfarenheter

• Huvudtestet i CELLER-i projektet fokuserar på att 
klarlägga verklig räckvidd, för en nerkyld bil som 
inte förvärms innan avfärd. 

• Vi har valt att: 
– frysa ner bilen till -20 i tolv timmar.
– Starta utan förvärmning
– Direkt accelerera upp i konstant landsvägshastighet = 

90 km/timma.

• Detta test är tufft men inte orealistiskt.
– Uppvärmningsförloppet (av batteriet + kupén) får 

dock stor inverkan procentuellt när batteriet är litet.



Finns det någon tumregel vid vanlig 
körning….?

Enklast att alltid utgå från en minimi-räckvidd 
typ den vi testat fram i CELLER-i. 

Men även värdefullt att veta hur mycket 
trygghetsmarginal man har när det är:

• Varmare ute

• Man kör lugnare

• Hunnit förvärma bilen

Nedan en serie tester med en e-Golf  (35,8 kWh)
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Tumregler e-Golf i textform

• Räckvidden vid kallstart och 90 km/h (test nr. 4 vid -23) 
ligger runt 110-115 km
– (test nr. 1, vid -14, avbröts med cirka 5 km kvar)

• Inleder du din resa i lite lugnare tempo (test nr. 7 vid -
21) kommer du ungefär lika långt
– (Kan inte återvinna bromsenergi så länge batteriet är kallt).
– (Först 11 km enligt gamla ”Euro-körcykeln”= snitt på 34 km/h
– (Direkt följt av konstant fart i 90 km/h)

• Om du däremot sänker farten ner till 70 km/h vinner du 
runt 20 km.
– (test nr. 2 vid -20 jmf. test nr. 4 vid -23) 
– Snittfart vid laglig pendling i fyrkanten ligger runt 70 km/h



Tumregler e-Golf i textform

Du vinner även runt 20 km i räckvidd om:

• Temperaturen är -8 grader i stället för -23 
– (test nr. 4 jmf, test 5) 

• Du förvärmer en kall bil i 30 minuter innan avfärd
– Laddsladden i-kopplad

– (test nr. 3 jmf, test 5)

Och …om bilen stått i varmgarage går bilen cirka 25-
30 km längre

– (test nr. 6 jmf, test 1,2 och 4) 


