
Lika bra med CELLER-i

Kort om nya körcykeln WLTC
• Nya körcykeln WLTC ger snitthastighet 46,5 km/h. 

• Beräknad räckvidd enligt WLTC för en Model S Long range är 
61 mil.

• Men det är det inte ovanligt att man kommer längre än så när 
man kör i verklig trafik, trots högre snitthastighet.

• Körcykelns brukas anses som mer utmanande än 
landsvägskörning kopplat till körcykels varierande hastighet.

• Men när det gäller elbilar blir andra faktorer viktiga.



Blir lätt fel när man testar

• Ett test av en Model S Long range i WLTC-fart skulle ta över 13 timmar att 
utföra.

• Det är sällan som bilmagasin testar så länge.

• Test enligt WLTC motsvarar 23 km körning och tar (30 minuter)

• Om man upprepar WLTC testet sjunker förbrukningen efter ”andra varvet” 
kopplat till att fordonet inte har arbetstemperatur från start. 

• Mätfel uppstår därför när man:

– Testar en kort stund

– Noterar snittförbrukningen

– Delar med tillgänglig batteristorlek (95 kWh av 100 kWh i modelS-
fallet)

Och mätfelet förstoras när man testar på vintern. 



Snittförbrukning: BMW i3
Inklusive laddförluster (utomhusladdning)

Jämförelse mellan 32 kWh och 42 kWh
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Enkel analys

• Man skulle kunna dra slutsatsen att 42 kWh 
versionen är betydligt mer energisnål än 33 kWh 
versionen (effektivare drivlina eller laddning)

• Men när vi jämför verklig räckvidd mellan de två 
modellerna faller ett annat resultat ut.

• Kallstartstestet vid -28 grader visar att:
– 42 kWh versionen går 45 km längre med 9 kWh större 

batteri
– Sniförbrukningen blev exakt 200 Wh/km för de sista 

45 km.
– Snittförbrukningen enligt bilens egen färddator säger 

246 Wh/km för hela testet på 153 km.



Slutsatser

En mindre ökning av batteriet ger bra 
nettoökning av den verkliga 

vinterräckvidden

Olämpligt att redovisa 
vinterräckvidden baserat på att man 
kört en kort sträcka och sedan räknat 

fram en räckviddssiffra.


