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Ford strävar mot fossilfria
hantverkarbilar 2030

Inzile utvärderar tillverkning av
sin lätta lastbil i Barcelona

Ford uppger att samtliga av företagets nya personbilar i Europa
kommer att vara helt elektriska eller laddhybrider mot mitten av 2026.
Två tredjedelar av transportbilarna väntas vara detsamma till 2030.
Ford hörde till de långsammaste i starten
beträffande elbilar, men nu är engagemanget desto större. Möjligen påhejade av

sänkta koldioxidskrav till 95 gram per kilometer som EU nu kräver. Alternativet är
dyra böter. Mycket dyra. Ford kommer

FOTO: FORD

att investera minst 22 miljarder dollar i
elektrifiering fram till 2025. Nära nog
dubbelt så mycket som man tidigare
meddelat.
Fords personbilar i Europa kommer
att vara antingen helt eldrivna eller laddhybrider mot mitten av 2026 och samtliga kommer att vara helelektriska under
2030.
Beträffande transportbilarna kommer
de att vara antingen rena elbilar eller
laddhybrider under 2024. Två tredjedelar av den lätta lastbilsförsäljningen skall
vara antingen helt elektrisk eller bestå av
laddhybrider under 2030. Det här sker i
samverkan med Fords strategiska allians
med VW och Fords turkiska fabrik Otosan. Sedan sex år är Ford bästsäljare av
lätta lastbilar i Europa.º

Den pyttelilla svenska lätta lastbilstillverkaren Inzile har stora planer för sin
modell Pro4. Detta trots att den går på
krypfart i Sverige, eller kanske just därför, planerar man för produktion av bilen
i Spanien redan 2022.
– Vi ser det här som ett effektivt sätt att

relativt snabbt komma igång med tillverkning och leverans av våra fordon i den
södra delen av Europa, säger Inziles vd
Ragnar Åhgren. Om förhandlingarna går
i lås kan man producera upp till 5 000
Inzilefordon per år, fortsätter Ragnar Åhgren.

Kapacitet och kunskap finns absolut i Barcelona i anslutning till den jätteanläggning som blir friställd när Nissan lägger
ner sin stora bilfabrik i vilken man fram
till nu bland annat har tillverkat elbilen
Nissan e-NV200. º
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Ford E-Transit är först ut av Fords helelektriska transportbilar. På marknaden i början av 2022.

VW Buzz blir Volkswagens
första självkörande fordon
Volkswagen Transportbilar har fått klartecken att fortsätta utvecklingen av koncernens självkörande bilar och mobilitetstjänster. Utvecklingsarbetet gäller hela
Volkswagen Group och helektriska trans-

Inzile Pro4, här i Brings färger, kan möjligen om, utifall att planerna går i lås produceras i Barcelona.

portbilen ID Buzz som kommer 2022 är
tänkt att bli VW:s första självkörande bil.
– I år kommer vi att utföra fältprov i Tyskland med ett självkörningssystem från Argo
AI i en Buzz, säger Christian Senger, chef för
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självkörande bilar hos VW. Vi börjar med en
smart upphämtande samåkningstjänst och
kring 2025 skall man ha möjlighet att ta sig
runt i självkörande fordon.
Volkswagen Transportbilar och Ford
Motor Company har i lika stora delar investerat i Argo AI, ett företag som är specialiserat på mjukvara för självkörande teknik. Investeringen ligger runt en miljard US
dollar och VW har även inkorporerat sitt
dotterbolag AID, Autonomus Intelligent
Driving.
Utöver detta gör VW miljardinvesteringar i ett projekt kallat Car Software
Organisation vilket oberoende utvecklar
assistans- och självkörningssystem. VW
Transportbilar står för utvecklingen av
de bilar i vilka Argos självkörande system
kommer att användas. º

VI FINNS FÖR DIG — FRÅN UPPSALA I NORR TILL TRELLEBORG I SÖDER

Volkswagen Transportbilars elektriska ID Buzz är tänkt att bli VW:s första självkörande bil.
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Renault vill bli ledande på
vätgasdrivna hantverkarbilar
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Groupe Renault satsar på att bli ledande
inom segmentet bränsleceller för transportbilar genom att inleda ett 50-50 joint
venturesamarbete med Plug Power i forskning, utveckling, tillverkning och försäljning av bränslecellsdrivna bilar beträffande
uppbyggnad av exempelvis tankning och
service. Detta för att möta en växande
marknad för bränslecellsteknik i små och
medelstora transportbilar.
Renault siktar på 30 procent av den
marknaden och fokus kommer inledningsvis att ligga på de befintliga distributionsbilarna Master och Trafic.
Plug Power har 20 års erfarenhet av
bränslecellsteknik och har byggt 110 vätgasstationer samt levererar dagligen över
40 ton vätgas.º
Renault Master Z.E. har introducerats i Frankrike med vätgas som räckviddsförlängare.

Dessutom har vi noterat att...
…registreringsstatistiken för lätta lastbi-

lar visar på en skenbart kraftig ökning under februari med hela 46,3 procent jämfört
med februari 2020. Ökningen förklaras av
ett svagt första kvartal förra året samt att fler
köper en lätt lastbil inför malushöjningen
den 1 april i år. Under årets två första månader registrerades 4 963 bilar, en ökning med
60,3 procent. Notera att registreringarna
under januari-februari är 19 procent lägre
än genomsnittet under de senaste fem åren.
…Renault Express, den nya lågprisbilen

som ersätter gamla Dacia Dokker, nu finns
hos de svenska Renault-handlarna. Priset
börjar på 162 375 kronor, inklusive moms.
Vi har tidigare berättat om bilen i Byggaren.
Den ännu större nyheten, Nya Renault Kangoo Van, är snart på ingående.
…koldioxidutsläppen i trafiken var re-

kordlåga under 2020. Detta meddelar
Transportstyrelsen och Trafikverket i
ett gemensamt pressmeddelande. Var
tredje nyregistrerad bil var en batteribil
eller en laddhybrid. Koldioxidutsläppen
minskade till 93g/km mot 120 g/km 2019.
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Totalt minskade utsläppen av växthusgaser
från vägtrafiken med ca nio procent eller
1,3 miljoner ton.
…larmtjänst rapporterar att stölder av

katalysatorer har ökat med mer än 4 000
procent under 2020 och att transport- och
hantverkarbilar är hårt drabbade. Under
förra året stals 3 197 katalysatorer jämfört
med 74 under 2019. Sannolikt beroende på
att ädelmetaller i katalysatorn är åtråvärda.
Stölderna drabbar främst äldre Toyota
och Mitsubishi samt nyare transportbilar.
…Renault säljer sin andel om 1,5 procent

i Daimler. Försäljningen väntas ge Renault
runt 15 miljarder kronor. Renaults köp av
Daimler-aktier 2010 ledde till ett omfattande samarbete, inte minst på transportoch hantverkarbilssidan. Samarbetet har
dock trappats ner på personbilssidan och
antalet Renault-dieslar som Mercedes använder har minskat. Samarbetet fortsätter
dock rörande skåpbilen Mercedes Citan vilken är en version av nya Renault Kangoo.

…Michelin bygger sin första moderna

återvinningsanläggning i Chile och man
gör 250 miljonerkronorsinvesteringen i
samarbete med svenska Enviro. Anläggningen har en årlig kapacitet av 30 000
ton däck och det man återvinner är
kimrök, olja, stål, pyrolysolja och gas.
…Defa lanserar en ny laddkabel till elbilar

och laddhybrider vilken konstruerats för
kyla, fukt och även värme och starkt UV-ljus.
Kabeln ger optimala prestanda ner till -30
grader, uppges vara mer flexibel än andra kablar på marknaden och skall kunna kopplas
in 30 000 gånger utan slitage. Kabeln kommer att bli standardtillbehör i flera nya bilar
och kommer även att säljas som tillbehör.
…Inzile etablerar ett försäljningsbolag i

Norge för försäljning av den lätta lastbilen
Inzile Pro4. Väntat, Norge ligger som bekant långt framme beträffande elfordon.
…Peugeot har presenterat en ny logotyp

vilken kommer på samtliga modeller framöver. Naturligtvis föreställer den fortfarande
ett lejonhuvud.º
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bland undrar jag hur man tänker som bygghantverkare med eget företag. Att många är duktiga
på sitt hantverk, vare sig man är elektriker, rörmontör, byggare, snickare, målare eller något
annat, är det sällan något tvivel om. Men hur är
det ekonomiska, affärsmässiga tänket?

Om en hantverkare skall ha en månadslön på 40 000 i månaden
måste han ta ut 54 000 ur sitt bolag för att också betala sociala
avgifter och skatt. Om detta skall omsättas i debiteringsbara timmar hos hens kunder blir det lite annat sätt att räkna på. För de
40 000 vill hen ha även under sin semestermånad och då arbetar
hen inte alls och kan inte fakturera sin kund. Därför räknar man
enbart på den tiden man verkligen utför sitt hantverk hos kunder
och kan debitera för det. Då brukar man säga att om man räknar
bort all tid för semester, röda helgdagar och annat består ett år
av 1680 debiterbara timmar som man kan arbeta ute hos kunderna och ta betalt för. Om hantverkaren skall ha 40 000 kronor
varje månad under tolv månader i lön blir det 648 000 kronor
(12 x 54000). Om jag delar 648000 med 1680 timmar, får jag en
minsta timkostnad om 386 kronor exklusive moms. Ni som blev
intresserade av detta måste nu också förstå att det handlar om
att debitera 100 % av tillgänglig tid och det blir inget över till bil,
verktyg, telefon, administration, beställningar, offerter och mycket
annat. Skulle man vilja gå någon utbildning, bli sjuk, eller sakna
uppdrag och kanske bara kan debitera 80 % blir det bara 1344
timmar som man debiterar och skall man ha samma lön då blir
det 482 kronor per timme som man måste debitera sina kunder.
Många jag har kontakt med ligger mellan 400 och 500 kronor
plus moms för sina tjänster och då blir det inte mycket över till
annat, 10 – 110 kronor efter lön per timme. Det är alltså oerhört
pressat att vara hantverkare inom byggbranschen idag.
För att få extra ”knorr” på ekonomin i bolaget är det därför
viktigt att man verkligen debiterar alla ÄTA kostnader, säljer så
mycket material som möjligt till priser på 10 – 15 % över vad
bygghandeln debiterar sina konsumentkunder. Att man för de
pengarna också sköter ”hämtning-transport-och lagring” för
kundens räkning.
Varför tar jag upp detta, undrar ni kanske? Jo, varje år jag läser
på statistiken över årets konkurser i Sverige och klagomålen hos
Allmänna Reklamationsnämnden toppas de av bygghantverkarna.
Jag vill mena att det handlar om det ytterst pressade ekonomiska
läget för bygghantverkarna. Priset granskas kritiskt av alla köpare.
Det finns tre sätt att sätta priser a) löpande räkning b) fast pris
c) takpris eller cirkapris. Har man inte avtalat om fast pris eller
takpris, utan om löpande räkning skall inte konsumenten betala
mer än vad som är skäligt ( § 36 KtjL).
36 § KtjL I den mån inte priset följer av avtalet, skall konsumenten betala vad som är skäligt med hänsyn till tjänstens art,
omfattning och utförande, gängse pris eller prisberäkningssätt
för motsvarande tjänster vid avtalstillfället samt omständigheterna i övrigt.
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I en rättegång i Borås tingsrätt
hade jag ett ärende där parterna
inte alls var överens om priset
(sammanlagda summan av alla
fakturor för uppdraget). Det var
sista fakturan man ville reglera
om det skäliga priset för allt. De
andra var betalda utan protester.
Byggaren visade timkort och
kunde redovisa i detalj alla inköp men vad hjälpte det när
konsumenten hade låtit företrädare för kalkylprogrammet STEN FOLKESSON
Wikells köra konsumentens Affärsjurist för bygg- & bygghandel.
uppgifter och kom fram till en
överdebitering med oskäligt belopp om 30 % för hela uppdraget.

För att få extra ”knorr” på ekonomin i
bolaget är det därför viktigt att man
verkligen debiterar alla ÄTA kostnader,
säljer så mycket material som möjligt till
priser på 10 – 15 % över vad bygghandeln debiterar sina konsumentkunder.
Men hur var det nu igen? Är inte Wikells program avsett att kalkylera fram fasta priser som byggarna skall kunna lämna sina
kunder? Programmet säljs ju till byggarna. ”När prästen står med
fötterna på vardera sidan om gödselstacken, släpper han inte taget”,
som man säger. Skit in i programmet och du får skit ut. Inlagda
timpriset (gängse pris) var för lågt helt enkelt.
Om nu någon tror att det här med skäligt pris enbart gäller
konsumenter så måste jag berätta att det också står i 45 § Köplagen, om samma sak. Det gäller mellan näringsidkare likaväl som
mellan näringsidkare och konsument.
Hur ni än gör med prissättningen, fast eller rörligt, ligger grunden i vad du tänker ta per timme. Då får både du och ditt bolag
stabil ekonomi.
Faktaruta:
•
•
•
•
•
•

Lämna fast pris där du kan.
Lämna fast pris på alla ÄTA- uppdrag.
Lär dig ett kalkylprogram.
Vårda tiden, slarva aldrig bort dyrbar tid.
Kom ihåg att priset inte är enda konkurrensmedel.
Kunnande-kompetens-löften-hållbarhet-ansvar,
är nyckelorden att jobba för

Distans kurser i avtalsrätt och byggekonomi
finns hos www.nubit.se º
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