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Bidt af 
el-motorer
til både

Sejleren og radarteknikeren 
Søren Overgaard er bidt af at 
udvikle og udnytte el-motorer 
i både bedst muligt, og 
har derfor bygget en jolle 
til at teste el-motorer og 
komponenter. Vi har været på 
tur med jollen til en snak. 

El-motorer er for alvor ved at komme 
om bord i lystbåde og joller, og en af pione-
rerne i Danmark på dette område er Søren 
Overgaard, der sælger el-motorer gennem sit 
firma RadarLab. Han vil dog mere end blot at 
levere hardware, så han har selv designet og 
bygget en åben jolle til test af el-motorer, bat-
terier, controllere og andet nødvendigt grej.

”Fordelene ved at bruge el-motorer i både er 
først og fremmest vægten, hvor en 5 kW motor 
kun vejer 15 kg. Det svarer til en dieselmotor 
på 8-10 hk,” forklarer Søren Overgaard, mens 
vi sejler afsted med fire knob på Kalveboderne 
ved Hvidovre i frisk vind. Motoren om bord er 
på 5 kW, men vi udnytter kun en femtedel af 
kapaciteten. 

”En el-motor er desuden meget mindre og 
derfor lettere at installere i en mindre båd. 
Motoren er desuden langt mere støjsvag, og man 
får aldrig olie i sumpen eller lugt af diesel eller 
benzin om bord. Derfor er der mindre brand-
fare, og motoren udleder ingen partikelforure-
ning i modsætning til maritime dieselmotorer 
uden partikelfilter. 

Desuden er en el-motor næsten vedligehol-
delsesfri, og der er ingen skroggennemføringer 
til kølevand, for el-motorer er luftkølede,” for-
klarer Søren Overgaard, der har installeret 3 hk 
motor i H-både. Det svarer til en dieselmotor på 
knap 7 hk som f.eks. en lille Vire motor, der lig-
ger i mange ældre både fra 70’erne og 80’erne.RadarLabs 5 kW motor vejer blot 15 kg og er her indbygget i en konsol i testjollen.

46	 BÅD	553



LITHIUMBATTERIER PÅ KUN 30 KG
”Batterierne og tiden til at lade dem op er reelt 
det eneste, der taler i mod at bruge el-motorer. 
Jeg har fire serieforbundne 12 volts batterier 
her i jollen. De vejer rundt regnet 100 kg og 
giver 48 volt, fordi man udnytter kraften fra el-
motorer bedst med højere strømstyrke. Ved 48 
volt holder man sig også lige under de 50 volt, 
der er grænsen for EU’s stærkstrøms direktiv,” 
forklarer Søren Overgaard.

”Mine fire batterier giver 75 Ah og det er nok 
til fire timers sejlads med de fire knob vi sejler 
nu. Man kan også gribe lidt dybere i foret og i 
stedet købe lithiumbatterier. Jeg hjælper med 
at installere en 10 kW motor i en 12 meter lang 
meterbåd, med et 150 Ah lithiumbatteri, der kun 
vejer 30 kg og giver fire timers sejlads ved fire 
knob. El-motorer vil dog få længere og længere 
rækkevidde med den kæmpe forskning, der i 
dag er på batterier til el-motorer i biler og bus-
ser,” fortæller Søren Overgaard. 

Jollens samlede vægt har afgørende betyd-
ning for hvor stor effekt, målt i watt, der kræves 
for at jollen kan sejle fire knob. Det kan beregnes 
teoretisk, og en af testjollens formål er at teste 
disse beregninger i praksis. 

MINIMERING AF EFFEKTTAB
Søren Overgaard forklarer, at der desuden er en 
række komponenter i en el-motor installation, 
der påvirker den reelle effekt man får ud af 

sine batterier, og dermed hvor hurtigt og hvor 
langt man kan sejle. Det kan Søren Overgaard 
også teste i praksis.

En af de vigtige faktorer er kablerne, der 
i sagens natur skal være tykke af hensyn til 
modstanden, og dermed den resulterende effekt. 
Motoren bliver styret af en elektronisk control-
ler, der omsætter gashåndtagets indstilling til 
omdrejninger i motoren. Her kan være forskel 
på funktionaliteten, alt efter hvilken control-
ler man vælger.

Luftkølingen med blæser er også en vital 
funktion, for motoren mister effekt, når den 
bliver varm. Derfor skal blæseren være effektiv 
med et så lille strømforbrug som mulig. Endelig 
sker der også et effekttab i lejer, gear, stævnrør 
og i propellen, hvis den ikke har optimal stig-
ning. Alt dette er Søren Overgaard i gang med 
at teste i sin jolle.

STICH-AND-GLUE JOLLE
Søren Overgaard har bygget sin ”Elektra” 
meget enkelt af plywood fra byggemarkedet 
efter stich-and-glue metoden, hvor man ”syer” 
pladerne sammen med kobbertråd og deref-
ter limer dem sammen med glasfibermåtte og 
epoxy. Den er fem meter lang og vejer uden 
motor 120 kg. Materialeprisen er ca. 8000 kr. 

Dertil kommer så motoren og installationen, 
der her er med fast aksel, som går ud gennem 
et lille skæg under bunden. 
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SEJLEREN SØREN OVERGAARD
Allerede som 10-årig plaskede Søren Overgaard 
rundt i naboens selvbyggede Optimistjolle på 
Randers Fjord ved Udby, hvor forældrene havde 
sommerhus, og blev som 14-årig junior i Randers 
Sejlklub.

Mange år senere blev han valgt ti l Dansk 
Sejlunions hovedbestyrelse for Køge Bugt Kredsen, 
og har siddet i bestyrelsen i Hvidovre Sejlklub Suset, 
hvor han i dag er aktiv sejler med sin H-båd ”Ran”.

Igennem sin lange sejlerkarriere har Søren 
Overgaard mest sejlet Juniorbåd i Randers, Pirat-
jolle i Sundby og senest Elvstrøm ¼ Tonner og 
H-båd i Hvidovre. Søren Overgaard er uddannet 
cand.scient i fysik og har været ansat i DMI, hvor 
han stod for instituttets radarer, der bliver styret 
af el-motorer. 
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Motoren er monteret nederst i konsollen. Øverst et måleinstrument til at teste 
med, et potentiometer til styrbord regulerer omdrejningerne og dermed farten. 
Her er også tænd/sluk-nøgle og kontakt til at sætte motoren i bakgear. Nederst i 
billedet ses smøremidlet til stævnrøret.

Stævnrøret, drivakslen og koblingsledet er foreløbig blot stumper Søren 
Overgaard har købt eller fået af sejlervenner.  

Søren Overgaard i sin testjolle, som han selv har designet og bygget.
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