e-Grand Prix Nordic
Lika bra med CELLER-i, implementering, ”CELLER-i2”

Rallyplan 2022
3-4 mars

(Ver. 1)

Finansiering via:

e-GPN 2022
Tidplan och information:
Notera att detta material kan komma att uppdateras fram till den 20/2 2022
Anmälan sker genom att maila till ingela@alvsbynsms.nu, gärna med rubriken
”eGPN 2022”.
Meddela:
1. Namn
2. Eventuell organisation/företag
3. Bilmodell
4. Behov av boende på Polar Hotell
5. Telefon

Finansiering via:

e-GPN 2022
Bakgrund:
• Redan 2016 gjorde vi ett första elbilsrally rally ihop med Älvsby Motorsällskap
• Inom ramen för projektet ”Lika bra med CELLER-i” genomfördes sedan rallyt 2017-18-19
• Pandemin och inväntan på finansiering av CELLER-i2 = ”paus” i det publika rally .
– (Enklare rally genomfördes dock den 4/3 2021, med enbart studenter vid LTU som förare).

• CELLER-i2 kommer att avslutas under våren 2022
– Som avslutning siktar vi på ytterligare ett publikt rally.

• Syfte att, som tidigare, visa att det går ”lika bra med CELLER-i”
– (Som med bensin eller diesel när det är vinter och kallt).

• Och precis som 2021 tar vi bara emot elbilar på startlinjen.
– Tävlande bil bör klara 20 mil vinterkörning för att komma i mål.
– Nöd-snabbladdare hos Piteå Energi

• Kopplat till pandemiläget har vi en Pandemi-plan och en Original-plan
– På begäran från bilhandlarna går vi tillbaka till rundan runt fyrkanten.

Finansiering via:

e-GPN 2022
”Pandemi-planen”

Fokus på att logga vinterförbrukning på olika vägtyper.
3/3
• Start vid Luleå Energi kl. 13.00.
• Sträckkörning ”fyrkanten runt” och målgång vid LTU.
• Korta stopp i Boden, Älvsbyn och Piteå
– för att läsa av energiförbrukning.

• Web-presentation: vid start
• Web-föredrag + prisutdelning:
– Från när bilarna passerar Piteå Energi (cirka 15.00).
– Fram till målgång vid LTU (Cirka 16.00)

3 mars

Finansiering via:

e-GPN 2022
”Original-planen”

Kombinerad nytta: Visa upp bilar + mäta förbrukning/räckvidd
3 mars
11.30 Förarregistrering
12.00 Lunch-visning av bilar, Luleå Energi
13.00 Start: Delsträcka 1: Luleå-Boden
14.00 Bil-visning och föredrag: Infrastruktur
15.30 Start: Delsträcka 2: Boden – Älvsbyn
16.30 Målgång dag 1: Polar Hotell, Älvsbyn
18.00 Presentation bilmodeller + Föredrag: biltester och trender
4 mars
08.00 Delsträcka 3: Älvsbyn-Piteå
09.30 Bil-visning och föredrag: Omvärldstrender
10.45 Delsträcka 4: Piteå-Luleå
12.00 Målgång, Lunchföredrag (resultat och prisutdelning): LTU
13.00 avslut.

3 mars

4 mars

