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E-BIKES I DMU

Beskrivelse af
udvalgets arbejde

Introduktion af elektriske motorcykler
og andre elektriske cykler i DMU
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Hvorfor E - Bikes?
Udviklingen i samfundet peger den vej. Opmærksomheden omkring eldrevne køretøjer er stærkt stigende, og
denne type køretøjer vil indenfor en overskuelig fremtid, blive den dominerende form for transport på både 2
hjul og 4 hjul. Udbuddet af Elektriske motorcykler bliver stadigt større, ligesom udvalget af forskellige
cykeltyper drevet af el, og de bliver stadigt billigere og billigere.
Derfor er der et stadigt større potentiale, og vi bør udnytte de muligheder der er herved, for udvidelse af DMU's aktiviteter.
Samtidigt har UCI, og dermed også DCU, i en aftale med FIM, givet afkald på brugen af visse typer af E-Bikes, hvilket gør det muligt for
andre tohjulede sportsgrene at kigge på denne mulighed.
Derfor har DMU nedsat et udvalg, som skal kigge på mulighederne og komme med forslag til udvikling af disse.
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Udvalgets arbejde med E - Bikes.
Udvalgets sammensætning
Formand:
Dennis Skytte Bechmann
Medlemmer:
Christian Voss, John Grøndahl og
Tobias Larsen
MC og Pedelecs
Opdeles i 2 kategorier, som begge
beskrives i denne brochure
efterfølgende.
Elektriske MC: Som vi allerede
kender, med den undtagelse af de
drives frem af en elmotor istedet for
en forbrændings motor. Endnu er
udvalget ikke så stort, men i
udvalget er vi af den overbevisning,
at med den interesse og fokus der er
på eldrevne biler og cykler for

øjeblikket, vil udvalget af denne
type MC også blive større og
billigere.
Pedelecs: Også kendt som 45
cykler. Cykler som må køre op til
45 km i timen på cykelstierne.
Disse er for øjeblikket underlagt en
forsøgs periode for at vurdere hvor
udbredte de kan blive og for at
kigge nærmere ind i i hvordan de
kan indgå i den Danske trafik, uden
at være årsag til en stigning i
ulykkes statistikken. Disse er
underlagt noget lovgivning, som vil
blive beskrevet i det efterfølgende
Klasser og aldersgrupper. Hvordan
kan vi organisere og strukturere
dette?
Der er et kæmpe potentiale i dette,
både økonomisk og sportsligt.
Økonomisk, fordi der for øjeblikket

er stor opmærksomhed omkring
e l e k t r i s k e cy k l e r, o g d e r ve d
muligheder for fonds støtte og
andre former for udviklingsmidler.
Sportsligt, fordi det endnu er på
begynderstadiet og endnu ikke sat i
faste rammer. Både nationalt oh
Internationalt er der begyndende
opmærksomhed omkring nationale
og internationale mesterskaber og
konkurrencer.
Vi skal starte med børnene (5-16
år). De fleste voksne er allerede
dedikeret til noget med støj og har
svært ved at se mulighederne og
potentialet i Elektrisk motorsport.
Men børnene er fordomsfrie og
åbne for nye måder at tænke
Motorløb på. Dette tager de med
sig ind i voksenlivet.

og ved at tilbyde et elektrisk
alternativ, kan sportsaktiviteterne i
DMU’s klubber vække interesse hos
en større del af befolkningen.
Dette betyder mulighed for flere
medlemmmer.
Slutteligt der ikke så meget "skrueri"
på el-cykler, og derfor vurderes
disse klasser for at være mere
håndterlige for ikke motor kyndige
personer og familier.

Derudover er mange børn, unge og
voksne, blevet mere miljøbevidste
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Pedelecs
Cykler som f.eks Mountain bikes.
Kaldes også for Speed Pedelecs
E n S p e e d Pe d e l e c m å g i v e
motorhjælp op til 45 km i timen,
når du træder i pedalerne.
Der er en række lovgivningskrav
som du skal opfylde, såfremt du
ønsker at benytte din Speed Pedelec
på offentlig vej.

Speed Pedelecs
lovgivning
Speed Pedelics skal som udgangspunkt være
godkendte til at køre med hjælpe motor og til
at køre 45 km i timen. Derfor betragtes de
juridisk, som knallerter.
Du skal som udgangspunkt være fyldt 15 år, for
at køre Speed Pedelecs. Hvis du er 15-17, skal
du have “Knallert kørekort” men hvis du er
over 18 behøver du ikke noget kørekort. Du

skal køre med Hjelm (Pedelec hjelm) og du
skal generelt køre efter færdselslovens
bestemmelser for Cykel trafikanter. Derudover
skal du køre med lys på døgnet rundt, ligesom
du ikke må medbringe passager eller spænde
en cykel anhænger bagefter.
Promille grænsen er 0,5 og der er nultolerance
for euforiserende stoffer.
Du er erstatningsansvarlig for skader du
forvolder med din Speed Pedelec og du skal
derfor have en ansvarsforsikring.
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Hvordan med sportslige regler og
maskinregler?
DMU har allerede eksisterende
regler for afholdelse af
konkurrencer og sikkerheds regler
omkring afholdelsen af DM og
lignende. Disse vil også være
gældende for E-Bikes..

Endelig skal det slås helt fast at Ebikes IKKE skal køre sammen med
traditionelle forbrændingsmotorer,
men i klasser for dem selv, da
motorydelse ikke er direkte
sammenlignelige.

Road Racing

F.eks. DM-E i stedet for DM-A.

Der skal udarbejdes maskin
reglementer for de forskellige grene
og klaser så der bliver skabt
åbenhed omkring ydelse og andet
relevant.
Der skal udarbejdes en licens
struktur og det skal undersøges
hvordan dækningen evt. kan blive i
forhold til dette.
Der er en forhåbning om at Speed
Pedelecs vil kunne bruges på
allerede eksisterende MTB stier i
skovene omkring os. Dog skal vi
inden dette sker, have en afklaring
o m k r i n g h vo r d a n f o r s i k r i n g s
situationen er, hvis der går ild i et
batteri ude en varm sommer skov.
Hvad og hvem hæftes der så for?
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Moto Cross

Allerede nu findes der
mange modeller til E MX
på markedet. Her vises
KTM, model Freeride E
2012
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Speedway

Moto
Cross

Der findes endnu ikke så
mange elektriske
speedway cykler på
markedet, men mon ikke
det kommer?
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Trial

Moto
Cross

Allerede nu findes der en
Grand Prix serie for ETrial, ligesom der også
køres E-Trial i Danmark.
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Fremtiden er grøn,
bæredygtig og
energi venlig
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