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Återvinningens dag arrangeras av Renova, Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, 
Kungsbacka, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

I samarbete med 
som arrangerar Återvinningshelgen 23-25 sept.

ÅTERVINNINGENS DAG 2011 GÅR I ELEKTRONIKENS TECKEN!

Förra året köpte vi 2,5 miljoner nya fjärrkontroller men bara 420 000 återvanns. 
Uttjänt elektronik innehåller viktiga metaller som kan användas i nya produkter. 
Den 24 september fokuserar vi därför på elektronikåtervinning, med olika 
aktiviteter och extra personal på våra återvinningscentraler. 

Mer information hittar du på din kommuns hemsida, eller på www.renova.se.

439 900 är mycket 
pengar och exakt på 
kronan vad nya elbilen 
Opel Ampera kostar. 

Då har man samtidigt 
köpt sig ett lite renare 
samvete mot moder 
jord. 

Men hur rent är det 
och hur slår köpet mot 
plånboken? 

Låt oss trycka på 
startknappen - med 
en viskning vaknar 
elmotorerna men ändå 
behöver vi inte oroa 
oss för batteritorsk. 

Hur det är möjligt ska 
vi avslöja i vår provkör-
ning i takterna runt 
holländska Haag. 

Opel Ampera har likt hybri-
derna en förbränningsmotor, 
elmotorer och ett stort bat-
teripack, men är ändå ingen 
hybrid. Skillnaden är att här 
kan batterierna laddas genom 
ett vanligt eluttag på fyra 
timmar. Men den stora nyhe-
ten är att bensinfyran aldrig 
driver bilen utan matar bara 
elmotorerna med energi - vid 
batteritorsk! Det är världens 
smartaste försäkring mot 
”strömavbrott” och vips blir 
räckvidden över femtio mil.  

Batterierna kostar
Opel Amperas design sticker 
verkligen ut - alla tycks upp-
märksamma elbilen. Inred-
ningen verkar hämtad från 

någon konceptbil och fyra 
resenärer färdas behagligt ef-
tersom det inte finns någon 
mittplats i baksätet. Bilen är 
nämligen tung vilket gör att 
maxlasten är satt till ynka 268 
kilo, vilket i sin tur är lika med 
vikten hos fyra personer. 

Instrumenteringen är ny 
med förfärligt massa knap-
par och en färgglad bild-
skärm bakom ratten. Dessut-
om finns en större pekskärm 
på mittkonsolen som visar 
all information om bilens 
olika system, kraftflöden, 
hur mycket kräm det är kvar 
i batterierna och hur mycket 
soppa det finns i tanken. I kar-
dantunneln och under baksä-
tet ligger det 288 litiumjon-
celler som kan lagra hela 16 
kilowattimmar men bara 10 
utnyttjas. 

Det har sin förklaring i 
att då man inte använder sig 
av hela kapaciteten så slits 
inte batterierna á la 100.000 
kronor så hårt utan gör istäl-
let att det kan hålla minst de 
utlovade åtta åren. 

Rejält i stöten
Under huven arbetar två el-
motorer som tillsammans le-
vererar 150 hästkrafter och 
ett vrid som redan från start 
är 370 newtonmeter hela 
vägen upp tills toppfarten nås 
vid 161. Noll till hundra av-
verkas på nio sekunder blankt 
och det är verkligen beund-
ransvärt – men då sparar man 

inte på strömmen. Dess-
utom är det precis knäpp-
tyst i kupén och det enda 
som hörs är däckens ljud 
mot asfalten. 

Att sitta bakom ratten 
är som att köra vilken bil 
som helst förutom att du 
kan färdas sex till åtta mil 
på ren el. När batterier-
na har gjort sitt så star-
tar bensinmaskinen på 
86 hästar automatiskt 
med ett diskret surr, men 
den förser enbart elmo-
torerna med ström. Pla-
nerar man körningen rätt 
och har fulladdade batterier 
så ska soppaförbrukning-
en stanna på 0,16 liter milen 
medan koldioxidutsläppet är 
40 gram. 

Kan då affären löna sig? 
Jovisst, en körsträcka på 1 500 
mil kostar ca 4 000 kronor i 

elkostnad. Motsvarande kör-
sträcka med den svenska 
medelbilen som dricker 0,78 
liter milen går på runt 16 000, 
vilket är exakt tre gånger så 
mycket. 

Å andra sidan är Opel 
Ampera betydligt dyrare jäm-
fört med en ”vanlig” bil, men 

så bjuder tysken på betydligt 
mera ”spänning” i tillvaron! 

STAFFAN SWEDENBORG
JOHANNES GARDELÖF

”Laddat” för succé

OPEL AMPERA
Elmotor: Max effekt elmotor: 150 
hk. Max effekt generator: 72 hk. Max 
vridmoment: 370 Nm direkt från 
start.  
Bensinmotor: 4-cyl med dubbla 
överliggande kamaxlar och fyra ven-
tiler per cylinder. Max effekt: 86 hk 
vid 4 800 varv/minut. Max vridmo-
ment: 130 Nm vid 4 250 varv/minut.
Kraftöverföring: Motorerna fram, 
framhjulsdrift. Steglös automatlåda.  
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. Fram: 
McPherson-fjäderben. Bak: torsions-
fjädring.
Styrning: Kuggstång med elservo. 
Vändcirkel 11,0 meter. 

Bromsar: Skivbromsar fram och bak. 
ABS. ESP.
Mått/vikt: (cm/kg) Axelavstånd 269, 
längd 450, bredd 179, höjd 144. Tjäns-
tevikt 1 732. Bränsletank 35 liter.  
Prestanda: Toppfart 161 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 9,0 sek.
Förbrukning/miljö: 1,6 liter per 100 km 
under blandad körning. CO2: 40 g/km. 
Pris: 439 900 kronor.
Plus för: Extremt skonsam mot 
miljön, absolut bästa elbilen hittills, 
snygg, snabb och körglad, riktigt bra 
komfort.
Minus för: Synd att den bara är fyr-
sitsig, dyrt inköpspris.

Opel Ampera.


