Snart klart för eldrift på sjön
”OM 2–3 ÅR säljs alla båtar med

elmotorer!”
Det uttalandet från en tvärsäker kollega under båttester i Finland för
några år sedan har inte blivit någon sanning än och det lär dröja innan vi är där.
Kollegan, som inte är båtjournalist längre,
var helt säker på att elmotorerna skulle ta
över i raketfart. Diskussion överflödig.
Sanningen är att eldrift för båtar var
och fortfarande är i sin linda, undantaget
när någon tillverkare hänger en elmotor
på en befintlig båtmodell.
Men det finns flera riktigt intressanta
projekt, varav de ledande i världen är
svenska. Två Stockholmsföretag är i
ledningen internationellt för att ta fram
snabbgående motorbåtar med eldrift:
X Shore och Candela. De har valt olika
lösningar, men båda två är bara i början

av sin imponerande utveckling.
Det vi ser är hur olika delar av båtmarknaden mognar på olika sätt och i
varierande tempo. Snabbast har det gått
för de företag som säljer elektriska drivlinor till långsamma (!) båtar. Där finns det
redan bra och fungerande alternativ. Den
enda begränsningen är batteriernas storlek och pris, men det förbättras snabbt.
Exemplen på bra båtar för detta är flera:
Crescent, Strana och Q-Yachts för att inte
nämna österrikiska Frauscher.
Torqeeedo har visat att det finns en
marknad för den som erbjuder eldrivna
motoralternativ. De stora motortillverkarna har hittills bara visat enstaka
produkter, förutom Volvo Penta som
introducerat hybriddrift tillsammans med
segelbåtstillverkaren Fountaine-Pajot,
och snart kommer ännu mer.

Tyvärr finns det inte några
CE-regler för litiumjonbatterier i
EU:s Fritidsbåtsdirektiv. Den marina
miljön ställer tuffa krav och det tar
ytterligare minst tre år innan nya
regler är på plats.
Båtliv redovisar i det här
numret (sid. 36–44) läget
för elbåtar på den nordiska
marknaden. El är kanske
en framtidssäker lösning
för många, men priserna
är fortfarande höga. När
de stora motortillverkarna presenterar sina
lösningar så kommer
mycket att förändras.
Lars-Åke Redéen
Chefredaktör
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