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Laddat om miljö och eldrift i båtar
FÖRUTOM ÖVERGÅNGEN TILL 
aluminium som material i 
öppna motorbåtar så är eldrift 

en av de starkaste trenderna i båtvärlden 
för tillfället.

Egentligen är det inte i första hand 
eldriften i sig som alla (?) vill ha utan ett 
renare och miljövänligare sätt att ta sig 
fram på sjön, på vägen och i luften. Den 
utvecklingen kan knappast någon vara 
emot.

Eldrift kan vara ett av svaren på detta, 
troligen i kombination med någon form av 
förbränningsmotor. De senaste rönen om 
hur mycket farliga utsläpp som skapas 
vid produktionen av batterier till elbilar 
säger att någon annan lösning måste till. 
Vi kan inte ha miljövänlig drift som bygger 
på skitiga batterier.

De försök med elmotorer som har 
gjorts i båtar är ofta väldigt dyra. En del 
av dem har kommit till främst tack vare 
hjälp från svenska skattebetalare. 

Bäst fungerar elmotorer i deplace-

rande båtar, det vill säga i snipor och 
segelbåtar. En del skribenter glömmer 
dock bort att det finns ett argument till 
som väger väldigt tungt på sjön: säkerhet. 
Det måste alltid gå att ta sig i hamn med 
en båt för egen maskin. När batterierna är 
slut behövs något annat.

Om det hade varit så enkelt som att 
sätta bärplan och en elmotor på motor-
båtar och därmed lösa frågan så hade det 
varit genomfört för länge sedan. Ledande 
teknikföretag, inte minst Volvo Penta, 
hade utnyttjat affärsmöjligheten direkt.

Jag har kört ett stort antal eldrivna 
motorbåtar, som nästan alla har en sak 
gemensamt: de befinner sig på experi-
mentstadiet. Undantagen är till exempel 
Crescents eldrivna snipa och Nimbus 
eldrivna kabinbåt, som även kan fås med 
hybriddrift (el och generator).

Många båtägare har genom åren fått 
agera testbänk för båtbranschen. Låt oss 
slippa se att det blir så även med elmo-
torerna. Elektrifieringen av marinvärlden 

är fortfarande i sin linda och den slutliga 
lösningen kan vara annorlunda än vad 
förståsigpåare tror idag. 

Det är inte självklart miljövänligt att 
framdriften i en båt blir elektrisk. 
Man måste ta ställning till hela ked-
jan och inse att detta är en väldigt 
komplex fråga där det är mycket 
knepigt att uttala sig generellt 
utan att bli betraktad som okunnig 
besserwisser.

Det enda som är säkert är att 
den närmaste framtiden 
blir en blandning av allt 
möjligt: diesel, bensin, 
hybrid och ren eldrift. 
Och att vi alla vill ha 
ett maximalt miljö-
vänligt båtliv.

Lars-Åke Redéen
Chefredaktör

” Känns tryggt!  
 Köp och sälj båt  
 med marknadens  
 bästa rättsskydd.” 

Josefin, Laser Radialseglare  
i världsklass, kund och en av  
våra 247 000 delägare.
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HEL MEDLEM – FÖR DIN  
TRYGGHET PÅ SJÖN & PÅ LAND

– Brand, stöld, sjöskada, uppläggning

– Ansvarsförsäkring 33 miljoner kronor 

– Rättsskyddsförsäkring 6 prisbasbelopp 

– Sjöassistans dygnet runt utan självrisk

– Allrisk

– Maskin upp till 14 år

– Stort geografiskt område

+

Hel Hel Medlem Hel Plus Tilläggsförsäkrings 
paket

Allrisk Transport utanför 
Norden

Nu ännu  

bättre!

Vi på Svenska Sjö har bara en sak för ögonen. Att ständigt utveckla de bästa båtförsäkringarna 
och trygghetslösningarna för dig och din båtklubb. Genom din båtklubb är du delägare i Svenska 
Sjö och det ger dig direkta fördelar som mer omfattande villkor, resultatbonus för medlemmar och 
smidig skadereglering. För att ytterligare öka tryggheten vid överlåtelse har vi nu tagit fram en köp 
och sälj-guide och ett köpeavtal som gratis kan laddas ned på vår hemsida. Dessutom har vi dubblat 
maxersättningen i rättskyddsförsäkringen och också satt ett tak på självrisken.  

Så du kan tryggt gå in på www.svenskasjo.se om du vill veta mer eller räkna ut din premie.

VALDEMARSVIK
Sandviks Varv
2 km mot Gryt
0123-511 20
www.batomotor.se

VÄSTERVIK
Allén 61,Infarten
593 61 Västervik 

0490-655 620
info@batomotor.se

Passion för båtliv!

VALDEMARSVIK
VÄSTERVIK

Passion för båtliv!

VALDEMARSVIK
VÄSTERVIK

Motorservice, tvätt, polering och vaxning, batteri-
service, vinterförvaring inomhus varmt eller kallt.
Installationer, reparationer, plastarbeten, motor-
byte…
Auktoriserad service för Mercury och MerCruiser.

Vinterförvara 
inte din båt 
så här!

Maila oss vad ni har för båt och motor  
– så gör vi en offert till er!
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