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EVENTYR: Elsykkel kan være et utmerket valg for lange turer i variert terreng, så lenge du sørger for å lade batteriene daglig.  FOTO: ShuTTERSTOck / NTB ScaNpix

sommereN 2018 la ekteparet Helen Vogt 
(64) og Anne Holøien (58) ut på en lang og 
steikvarm tur fra Oslo til Hellas, i selskap 
med border terrieren Billie (9). Alle tre 
hadde erfaring fra lengre sykkelturer, 
blant annet til Sicilia og Sør-Frankrike, 
men dette var første gang trioen belaget 
seg på elektrisk motorhjelp.

– Det er noe vi absolutt vil anbefale, og 
noe vi planlegger å gjøre mer av i fremti-
den, sier Helen.

Sammen tilbakela de drøyt 2500 kilo-
meter på den åtte uker lange turen.

– Elektrisk drahjelp gjorde ikke reisen 
så mye kjappere, men det var deilig å vite 
at man kunne dekke større avstander 
hvis behovet meldte seg, forteller Helen.

– Snittdistansen vår per dag var ikke så 

veldig mye lengre enn da vi bruke norma-
le sykler, men det var flere dager da vi 
nådde godt over 100 kilometer. Det kan 
det være vanskelig å klare på en normal 
sykkel når du ikke er et idrettsmenneske, 
sier hun.

meN hvA med den beryktede rekkevid-
deangsten? En 30 kilo tung elsykkel er 
riktignok ikke avhengig av tauing når 
den går tom for batteri, slik en elbil er, 
men du vil utvilsomt merke det på mel-
kesyren innen dagen er omme.

– Rekkevidden var absolutt en bekym-
ring før avreise, men vi fikk aldri noen 
reelle problemer med batterikapasitet, 
sier Helen. – Om målet er å hygge seg, 
som det var for oss, gidder du uansett 

ikke å tilbringe mer enn fem-seks timer 
på setet mellom morgen og kveld. Du 
skal tross alt se deg om, spise rolige mål-
tider og nyte landskapet underveis.

Den enorme satsingen på sykkelvenn-
lig infrastruktur rundt om i Europa de 
siste årene har dessuten gjort reisefor-
men langt enklere enn tidligere, ifølge 
Helen. Dette gjelder enten du bruker 
konvensjonell sykkel eller elsykkel.

– Da vi først dro på tur i 2002, måtte vi 
gjøre veldig mye forarbeid. Ikke minst 
var man avhengig av å stikke innom 
hvert eneste turistkontor underveis for 
å finne oppdatert og pålitelig informa-
sjon over området. Nå er vi hele veien på 
nett, der vi har gratis tilgang på fantas-
tiske ressurser som dekker de aller fleste 

behovene våre. Det har også blitt veldig 
mye skiltede og tilrettelagte sykkelveier 
på kontinentet, og det blir stadig flere av 
dem, sier hun.

Å plANlegge godt var nødvendig for å 
unngå tomme batterier underveis på 
Helen og Annes store tur. Først og fremst 
måtte batteriene lades hver kveld, noe 
som utelukket overnatting i telt. Det var 
også viktig å pakke så lett som mulig, og 
alltid være bevisst på strømforbruket.

– Med unntak av litt ekstra futt i de al-
ler bratteste bakkene, eller når motvin-
den ble for sterk, lå vi stort sett i eco-mo-
dus hele veien. Man er med andre ord 
nødt til å gjøre mesteparten av jobben 
selv, sier Helen.

Elektriske sykkeleventyr
Drømmer du om en lengre reise med sykkel, men er redd for at du mangler kondisjonen 

og erfaringen? Da kan en elsykkel gi deg den lille drahjelpen du trenger.

reise
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Planlegg returen: Å sende elsykkelen 
hjem med fly etter reisens slutt er ingen 
enkel oppgave, da flyselskaper nekter å 
transportere batteriene i frykt for brann. 
Helen og Anne løste det ved å sende 
syklene med en flyttebil som likevel 
skulle tilbake til Norge fra Hellas. Med 
mindre du planlegger en sirkulær rute, vil 
det være lurt å tenke gjennom dette før 
avreise.

Prioriter fleksibilitet: Elektriske 
lastesykler kan nok virke fristende på 
langtur, men husk at du da betaler en 
høy pris i både vekt, størrelse og typen 
terreng du kan utforske. En «vanlig» 
elsykkel med to hjul er tung nok som 
den er, spesielt når den er fullastet med 
bagasje. Hvis man opplever en skade eller 
uforutsett motortrøbbel, er det også en 
stor fordel å kunne slenge syklene på et 
tog. Med lastesykkel vil dette være mye 
vanskeligere å få til.

Pakk lett: Hvis du tror man kan lasse 
på med ekstra bagasje bare fordi man 
har elsykkel, tro om igjen. Vekt har 
stor påvirkning på batterikapasiteten. 
Jo lettere du pakker, desto mer kraft 
vil du ha til overs for de krevende 
oppoverbakkene.

Moderer forbruket: Med mindre du 
står overfor bratte bakker eller kraftig 
motvind, bruk eco-modus så mye 
som mulig! Særlig på flatmark bør 
du bruke minimalt med motorkraft. I 
nedoverbakker lønner det seg å skru av 
batteriene helt.

Vær forberedt: Reparasjoner på 
elsykkel kan være utfordrende å 
ordne på kort varsel. En grundig 
gjennomgang av sykkelen før avreise 
er en god investering. Ta dessuten med 
spesialverktøy til å åpne motordekselet, 
samt en ekstra girkabel. 

                           Kilde: Helen Vogt og 
Anne Holøien

de beste Langturtipsene

PÅ LANGTUR: Elsykkelen bør ha både 
batterikapasiteten og fleksibiliteten du 
trenger i ulike landskap. FOTO: ShUTTeRSTOckVeTeRAN: Testansvarlig for Syklistenes Landsforening, Morten Karlsen, satte seg på sin 

første elsykkel allerede i 1997.  FOTO: PRiVAT 

SATSiNG: Det har blitt veldig mange 
skiltede og tilrettelagte sykkelveier på 
kontinentet, og det blir stadig flere av dem, 
sier Helen Vogt.  FOTO: ShUTTeRSTOck

FLekSiBeLT: Det er en stor fordel å 
enkelt få plass til sykkelen på tog eller 
andre former for kollektivtransport.  

                FOTO: ShUTTeRSTOck

MiLSLUkeRe: Helen Vogt (64) – sammen med kona Anne Holøien (58) og border 
berrieren Billie (9) – syklet i fjor mer enn 2500 kilometer fra Oslo til Hellas med hjelp fra 
elektrisk motorkraft.  FOTO: ANNe hOLøieN 

Ekteparet planlegger flere langturer 
på elsykkel i fremtiden, men med ny og 
kompleks teknologi oppstår nye og 
komplekse problemstillinger. Vedlike-
hold og reparasjoner er blant dem, kun-
ne de fastslå like etter ankomst i Berlin. 
Da paret fikk motortrøbbel med den ene 
sykkelen (et resultat av feilmontering 
før avreise), ble oppholdet forlenget 
med en hel uke i påvente av de rette re-
servedelene.

– Hvis noe går galt med sykkelen, kan 
du sjelden reparere med ståltråd og gaf-
fatape, sier Helen. – Med en vanlig syk-
kel får du fikset de fleste problemer stort 
sett hvor som helst, men elsykler og mo-
torene deres må ofte håndteres av en 
autorisert reparatør med tilgang på de 

rette dataprogrammene. Vi var faktisk 
heldige som oppdaget problemet i Ber-
lin, understreker hun. 

– Om feilen hadde oppstått lenger 
unna sivilisasjonen, kunne vi fort ha 
strandet.

MorteN KArlseN, sykkeltester i Sy-
klistenes landsforening, sier at langtur 
med elsykkel ennå ikke er blitt «main-
stream». Men planlegger du å kaste deg 
på den tiltagende bølgen, har han flere 
tips:

– Et godt og fleksibelt sykkelvalg vil 
være en terrengsykkel med høy batteri-
kapasitet, stor bagasjebærer og motor 
fra enten Boch, Shimano, Yamaha eller 
et annet anerkjent merke. Det vil være 

en stor fordel om man kan skaffe reser-
vedeler relativt lett, sier Karlsen.

Når det gjelder kraft på langtur, anbe-
faler han modeller med maksimal kapa-
sitet, som per dags dato er 630W per bat-
teri.

Karlsen testet sin første elsykkel alle-
rede i 1997, og sier det ikke har vært 
noen «kvantesprang» i batteriutviklin-
gen siden den gang.

– At det skal være noen revolusjon 
over natten, ser jeg ingen tegn til forelø-
pig. Hvis du har budsjett til det, kan det 
være lurt å vurdere en sykkelmodell 
med to batterier innebygd, eller å ha 
med et ekstra i bagasjen. Men husk på at 
ekstrabatteriet kan veie en del og inne-
bære noen tusenlapper i ekstra kostnad.

Kan du stole på at elsykkelen trans-
porterer deg trygg gjennom all slags vær 
– i uker og kanskje måneder av gangen? 
Med all sannsynlighet, sier Karlsen, er 
svaret ja.

– Her hjemme er det mange som 
pendler tusenvis av kilometer i året uten 
trøbbel. Jeg ville personlig ikke latt fryk-
ten for tekniske problemer hindre meg i 
å velge elsykkel på langtur. Den store ut-
fordringen er å lade sykkelen hver kveld. 
Men går du tom for batteri underveis, 
får du den tross alt videre til neste stik-
kontakt. Den blir bare en del tyngre å sy-
kle på.

 TEKST:  
 AxEl MuNTHE-KAAS HæRlANd / NTB


