
Lerums Tidning 23Onsdag 26 oktober 202222 Lerums Tidning Onsdag 26 oktober 2022Onsdag 26 oktober 2022

NYHETER
Näringsliv

KOMMUNEN: Nu lanserar 
Clean Motions sitt nya 
fordon – Evig. Och före-
taget ser ut att ha lyckats 
i sin jakt på att hitta ett 
fordon med minimalt 
negativt klimatavtryck. 
Nu återstår det att se vad 
marknaden säger.

I förra veckan lanserades 
Clean Motions nya elfordon 
Evig. På plats var 150 perso-
ner, vilket var maxantalet 
som var tillåtna i lokalen.

– Det var jättetrevligt. För-
utom svenskar kom det folk 
från Dubai, Italien, Tyskland 
och Finland. Responsen var 
väldigt positiv. Men nu åter-
står det att se om vi får bra 
med beställningar också, sä-
ger Göran Folkesson, Le-
rumsbon som är grundare till 
Clean Motion och vd för fö-
retaget.

Han tror att förutsättning-
arna för att det ska gå bra är 
goda:

– Efterfrågan på energief-
fektiva fordon borde vara 
större än någonsin, med de 
stora klimatkatastroferna 
världen över, de allt starkare 
miljökraven och så har vi 
dessutom energikrisen.

För Evig är oerhört energief-
fektiv. Fordonet är främst 
tänkt att användas för gods-
trafik i städer, det finns plats 
för en förare och gods på 2,5 
kubikmeter, eller 2 500 liter, 
med en total godsvikt på 350 
kilo. Det trehjuliga fordonet 
är i motorcykelklass och går 
i 60 kilometer i timmen, men 
eftersom det är trehjuligt 
fordon behövs inget motor-
cykelkörkort utan det går att 
köra med vanligt B-körkort. 
Det går också att beställa for-
donen i mopedklass. För att 
få Evig så energieffektivt 
som möjligt har det varit vä-
sentligt att hålla nere vikten. 
Fordonstillverkaren har 
lyckats pressa ner vikten till 

häpnadsväckande 250 kilo, 
men lovar ändå att Evig är 
trafiksäker.

– Föraren sitter helt och 
hållet trafiksäkert, men det 
gör inte godset, säger Göran 
Folkesson.

En orsak till att vikten är så 
låg är att elmotorn har bat-
teripack som väger 20 alter-
nativt 40 kilo, men det ändå 
har en räckvidd på 10 alter-
nativt 20 mil. En annan är 
materialet som fordonet är 
tillverkat i. I och med att det 
är så stor skillnad på vikten i 
ett tomt och fyllt fordon har 
företaget utarbetat något 
Göran Folkesson tror att de 
är ensamma om, för att ingen 
annan har samma behov, och 
det är viktoptimerad accele-
rations- och bromsfunktion. 

Clean Motion har redan tio 
större kunder som också är 
samarbetspartners och de har 
beställt 50 fordon. En av kun-
derna är Malta Post, en post-
leverantör på Malta. Evig har 
2,5 kvadratmeter solpaneler 
på taket, och Göran Folkes-
son tror att solenergin kom-
mer täcka fordonens energi-
åtgång eller i alla fall nästan 
täcka det på ett soligt Malta. 
I länder med ännu mer sol är 
förväntningen att fordonet 
ska kunna drivas helt på sol-

energi, och till och med alstra 
mer energi än vad som görs 
av med under färden, vilket 
gör att den producerade elen 
kan användas till annat.

– Men så kommer det inte 
vara en december i Lerum, då 
kommer det även behövas 
annan energi än den från so-
len, konstaterar Göran Fol-
kesson med ett skratt. 

Grundpriset för Evig är 10 
900 euro. Och det beräknade 
medelpriset ligger på 14 500 
euro inklusive olika tillval, 
vilket motsvarar ett medel-
pris på knappt 160 000 kro-
nor med en kurs på 11 kronor 
per euro.

Clean Motion är inga nybör-
jare i branschen. Företaget 
startade sin verksamhet 
2010, och då hade Göran Fol-
kesson arbetat på annat håll 
inom fordonsindustrin i 
många år. Drömmen var att 
bygga ett fordon som vida 
översteg allt annat på mark-
naden gällande energieffek-
tivitet. När Lerums Tidnings 
reporter var hos dem 2012 
slog Göran Folkesson, med 
emfas fast att vi måste ta kli-
matförändringarna på allvar 
och minimera vår negativa 
miljöpåverkan.

– Därför ligger det i allas 
intresse att vi går mot ett re-
surssnålt samhälle. Känslan 
jag hade när jag började i 
bilindustrin, att vi stod inför 
en revolutionerande föränd-
ring, är tillbaka nu, sa han 
och konstaterade:

– Men nu handlar det inte 
om hur bilen ska utvecklas 
och produceras utan hur den 
ska drivas. Energieffektiva 
fordon är framtiden.

Det kan hända att han var 
före marknaden. Eller så är 
orsaken till att de inte riktigt 
har lyckats nå ekonomisk 
framgång en annan. Men den 
är i alla fall inte brist på hårt 
arbete och stark övertygelse.

I åratal jobbade Göran Fol-
kesson och Christoffer Sveder 

Innovation,  
miljötänk och  
uppfinnarglädje 
bakom nya Evig

Evig är en anspelning på evighetsmaskin. ”Sedan finns ett litet skämt i namnet också, EV ...” säger Göran Folkesson med ett skratt och väntan på reaktion. När det blir uppenbart att skämtet gick 
över huvudet på reportern förklarar han: ”EV, electric vehicle, men det är kanske bara är ett skämt för nördar?”. BILD: CARINA SVENSSON

Det var mycket folk på lanseringsevenemanget för Clean Motions elfordon Evig. BILD: PRESSBILD Göran Folkesson utanför bostaden i Lerum, med en av familjens Zbee.  BILD: CARINA SVENSSON

från företagslokalen i Aspens 
industriområde, vid renings-
verket. Att hitta material som 
var tillräckligt hållbart och 
trafiksäkert men samtidigt 
inte vägde för mycket var en 
utmaning. En annan svår nöt 
att knäcka var batteriet, bat-
terierna i andra elfordon är 
på tok för tunga för den pro-
dukt Clean Motion ville pre-
sentera. De lyckades. Och 
snart rullade en mängd tre-
hjuliga elmopeder kallade 
Zbee på Lerums gator. Ett 
annat Lerumsföretag, Bzzt, 
startade taxiverksamhet i 
Zbeen. Och ganska snart rull-
lade Zbees även på Göte-
borgs, Stockholm och Indiens 
gator. Företaget prisades. 
2013 vann Clean Motion 
Green Mentorship award, 
vilket innebar att Göran Fol-
kesson fick Niklas Zenn-
ström, grundare till Skype, 
som mentor under ett år. De 

fick även Världsnaturfonden, 
WWF:s; pris. Och 2014 fick 
Clean Motion Lerums kom-
mun första ljusgröna miljö-
pris tillsammans med gym-
nasieeleverna Jonathan 
Lannö och Jonas Elisson, som 
gjorde ett projekt med före-
taget. 

Det var dock så att försälj-
ningen inte riktigt tog fart. 
För att slippa en börsnote-
ring fick de finansiärer, som 
bland annat bestod av Niklas 
Zennström. Det rullade på 
ett tag men sedan blev det 
trots allt börsnotering. For-
donsförsäljningen gick dock 
fortfarande inte tillräckligt 
bra. Och Lerumsföretaget, 
som fortfarande har säte i 
Lerum men som numera 
också har kontor i Jonsered 
och tillverkning i Trollhät-
tan, hade det tufft. Under 
pandemin var det så tufft att 

det börsnoterade bolaget 
stod på ruinens brant. Men 
2020 startades en rekon-
struktion.  Efter att grun-
darna hade lagt in ett så kall-
lat brygglån på tre miljoner 
kronor fick aktieköparna 
chans att visa vad de tyckte. 
Och de tyckte att bolaget var 
värt att satsa pengar i. Det 
fanns aktier för 25,7 miljoner 
kronor men företaget fick in 
förfrågan om köp för 101 mil-
joner kronor. De fick säga nej 
till pengar, men aktiepotten 
utökades till 28 miljoner 
kronor, mer kunde de inte 
utöka den. 

Nu hoppas Göran Folkes-
son och de andra på Clean 
Motion att tiden har kommit 
ikapp dem, och att Evig är det 
marknaden efterfrågar.
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” Men nu handlar 
det inte om hur 
bilen ska utveck-
las och produ-
ceras utan hur 
den ska drivas. 
Energieffektiva 
fordon är framti-
den.


