
NOVIČKE št.1
November 2013.

Promoting electric bikes and scooters for delivery of goods and passenger transport in urban areas

Dragi bralci,
Z izdanimi petimi časopisi med samim trajanjem našega projekta, v 
nadaljnjih 2,5 let, bi vam radi predstavili aktivnosti, zanimive novice iz 
projektnih držav (Hrvaške, Španije, Nizozemske, Italije, Švedske, 
Slovenije in Portugalske), ki sodelujejo pri promociji E-koles za 
dostavne namene. Z le nekaj besedami, bi lahko projekt PRO-E-BIKE 
opisali, kot promocijo električnih navadnih koles in skuterjev (pod 
skupnim imenom kolesa) za dostavo blaga in transporta ljudi v 
privatnih in javnih ustanovah, kot so dostavna podjetja, javne 
ustanove, v Evropskih urbanih področjih, kot alternativa za ''vozila na 
fosilna goriva''.

Na sestanku s predstavniki mesta Zadar, oktobra 
2013, je bilo dogovorjeno, da bodo komunalni 
inšpektorji mesta Zadar testirali električna kolesa, 
za svojo uporabo, kot nadomestilo za običajne 
skuterje, katere trenutno uporabljajo. Z to 

Hrvaško pilotno mesto - ZadarHrvaško pilotno mesto - Zadar

Glavna značilnost področja Genove so tipične strme in ozke ulice, imenovane 'carrugi'. Prvotno zgrajene z 
namenom obrambe mesta pred pirati: zato so periferna predmestja težko dostopna s kolesi, malo cest predstavlja 
hrbtenico omrežja cest in velik nabor cest ima omejeno možnost zaradi ozke prečne širine. To tudi pojasnjuje, 
zakaj je 15% do 20% izletov po mestu izvedeno z ICEs skuterji.
V tem posebnem kontekstu, eksperimentiranje z e-kolesi predstavlja interesantno priložnost za potrditev učinka 
in zmožnosti za nadomestitev tradicionalnih vozil. To je tudi glavni razlog, zakaj bo naših pet pilotnih podjetij, 
testiralo e-kolesa za dostavne namene: TNT expres; Ecobike couriers (uporablja e-dostavna kolesa za povečanje 
dostavnih kapacitet); Grafica KC ekološka tipografija (nadomešča mali voz z e-dostavnim kolesom); Cibi e Libri, 
ekološka restavracija (dostava hrane).

Italijansko pilotno mesto Genova Italijansko pilotno mesto Genova 
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aktivnostjo želi mestna administracija postaviti svojim meščanom vzgled, kako je lahko ta tip koles bolj učinkovit, čist in cenejši v primerjavi z 
običajnimi skuterji. Slednje je v bistvu eden izmed glavnih ciljev PRO-E-BIKE projekta. Debatiralo se je tudi o drugih prihodnjih aktivnostih, katere 
bodo opisane v Akcijskem načrtu mesta Zadar, o katerih bomo podrobneje poročali v naslednjem časopisu. 
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Nizozemski partner PRO-E-BIKE-ja Mobycon je osredotočen na uvajanje pilotske 
demonstracije rabe e-dostavnih koles, kar je resnično inovativno, tudi za tako kolesarsko 
državo, kot je Nizozemska. V nadaljevanju navedena podjetja in organizacije so že potrdila 
svoje sodelovanje na predstavitvi e-dostavnih koles;: DHL (dostava paketov), Puurland (bio 
pridelava kmetijskih izdelkov), Fietsdiensten.nl (izposoja koles), MarleenKookt (dostava 
hrane na dom) in Struin (center za varstvo otrok). Vsa od naštetih podjetij so že kupila eno 
ali dve e-kolesi. Subway (dostava hrane in sendvičev na dom) se je odločilo za predstavitev 
e-koles in e-skuterjev.

Piloti na NizozemskemPiloti na Nizozemskem

Na zahodu Švedske se testirajo električna kolesa za 
servisiranje domače oskrbe. Navadna e-kolesa opremljena z 
dostavnimi torbami se testirajo v petih manjših občinah. 
Kolesa nadomeščajo avtomobile, ko oskrbno osebje opravlja 
dnevne obiske starejših in invalidnih oseb. Kolesa so se 
dostavila v avgustu in perioda eno-letnega testiranja se je 
začela 1. novembra. Rezultati testiranja bodo prispevali k 
zanimivemu novemu vedenju, ne samo o potencialu za 
zmanjšanje emisij ogljikovodikov, ampak tudi o tem kako 
funkcionirajo e-kolesa med švedsko zimo. Preizkusilo se bo 
tudi na primer učinkovanje baterij v zimskih okoliščinah in 
varnostni aspekt, zimskih gum.

Pilotska podjetja na ŠvedskemPilotska podjetja na Švedskem

Mestna občinska policija mesta Rim, se vozi z električnimi kolesi 
narejenimi pri projektnem partnerju Lombardo Bikes. Predaja 
koles Mestni policiji Rima je potekala v glavnem mestu ob 
prisotnosti javnosti, vodilnega podjetje, Emilio Lombardi, 
podžupana mesta Rim, Luigi Nieri-ja in predstojnika mestne 
policije Rima, Raffaele Clemente-ja. 
To visoko tehnološko e-kolo, E –Amantea, je opremljeno z 
inovativnim Bosch-ovim sistemom, računalnikom na krmilu. Z 
analizo podatkov, ki jih poročajo senzorji, se zagotavlja realni čas 
prenosa moči motorja in informacij o napolnjenosti akumulatorja, 
hitrosti in preostanku moči akumulatorja. Policaji kolesarji so v 
modrih uniformah in z napisi 'Police Roma Capitale' ( Mestna 
policija Rima). Litijske baterije na kolesih so zelo majhne in se 
lahko napolnijo kjer koli v dveh in pol urah.

Občinska policija Rima se vozi 
z e-kolesi iz Lombarda
Občinska policija Rima se vozi 
z e-kolesi iz Lombarda

     
Na severu Nizozemske, regije Groningen-Assen, se je začela demonstracija 
projekta ustanovljenega z projektom PF7 BESTFACT. Cilj projekta 'Ga 
slimmer reizen & werken (potuj & delaj pametno) je, da podjetja lahko 
testirajo e-kolesa v obdobju dveh tednov. Ta e-kolesa za izposojo,  so 
zasedena vse do marca 2014! V tem obdobju lahko uporabniki e-koles 
komentirajo svoje izkušnje z e-kolesi na Twitterju. Po tem obdobju lahko 
podjetje kupi e-kolesa po znižani ceni. Projekt se je začel to jesen in prvo 
podjetje je že kupilo e-dostavno kolo za dostavo hrane na dom.

Projekt e-dostavnih koles v regiji 
Groningen-Assen
Projekt e-dostavnih koles v regiji 
Groningen-Assen
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Špansko Ministrstvo za agrikulturo, hrano in okolje je 25. oktobra sprejelo program 
PIMA AIRE 2 za mobilnost, s katerim težijo k znižanju emisij na nič, v urbanem 
transportu.
S pomočjo PIMA AIRE 2 programa bo nabava e-koles subvencionirana s strani 
Španske vlade. Popust obsega od 200 EUR za e-kolo do 400 EUR za e-skuter.

• Predstavitev PRO-E-BIKE ciljev na nacionalnem dogodku v Španiji
-  Valencia, junij 2013. Konferenca o ''Inovacijah v urbani distribuciji' 
znotraj okvira dela projekta EFRUD ''Emissions Free Refrigerated Urban 
Distribution” (urbana distribucija hladu brez emisij)
- Madrid, oktober 2013, III Nacionalni kongres o Trajnostni urbani 
distribuciji, predstavitev ''Evropskih projektov o trajnostni urbani distribuciji'' 
– obstoječe stanje.

Subvencioniranje E-koles v ŠpanijiSubvencioniranje E-koles v Španiji

22. novembra je potekala 14. internacionalna konferenca, ki jo je organiziral 
SLOBIOM in je potekala v Državnem svetu, kjer so se predstavljale teme o 
geotermalni energiji, solarni moči, teme o mobilnosti in ostalo. Poudarek je bil na 
temi VZPOSTAVITVE CELOVITE IN TRAJNOSTNE MOBILNOSTI V MESTIH  in se 
je poleg ostalih stvari izpostavila ključna pot projekta PRO-E-BIKE, s poudarkom na 
prednostih in predstavitvah električnih koles za dostavo. Na konferenci so 
prisostvovali ministri, zaposleni iz Direktorata za okolje in infrastrukturo in  projekt 
PRO-E-BIKE je bil kot iztočnica za dodatek k Akcijskemu načrtu urbane mobilnosti.

Predstavitev PRO-E-BIKE projekta na 
Državnem svetu Republike Slovenije
Predstavitev PRO-E-BIKE projekta na 
Državnem svetu Republike Slovenije

Povečevanje rešitev za trajnostno urbano mobilnost 
je vedno bolj prepoznavna. V zadnjih dneh sta se 
zgodila dva zanimiva dogodka, eden v Lizboni in 
eden v Oportu. Prvi se je odvil v Instituto Superior 
Técnico, podprt z EMEL (javno občinsko podjetje 
za mobilnost in parkiranje na področju mesta 
Lizbone) in Lisboa Nova (občinska agencija za 
energijo in okolje Lizbone), 15. novembra, kjer je 
bila glavna tema, ponudba električnih vozil za 
urbano mobilnost v Lizboni. Predstavljena je bila 
tudi trajnostna rešitev mobilnosti mesta New York. 
Drugi dogodek, Internacionalna konferenca 
povišanja mehke mobilnosti, se je odvijala 21. 
novembra v Oportu, kjer je ABIMOTA- the 
National Association of Manufacturers of Two 
Wheels, Hardware, Furniture and Others 
(Nacionalno združenje proizvajalcev dvokoles, 
železnine, pohištva in ostalega), skupaj z izbranimi 
univerzitetnimi profesorji in industrijo diskutirali na 
temo mobilnosti z električnimi kolesi na planski in 
tehnološki ravni.

Rešitve trajnostne urbane 
mobilnosti – porast vrednosti 
za Portugalsko
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