
Kära läsare,
Under de kommande 2,5 åren kommer vi i fem nyhetsbrev att  
presentera aktiviteter och intressanta nyheter i de projektländer  
(Kroatien, Spanien, Holland, Italien, Sverige, Slovenien samt Portugal) 
som är associerade med E-bikes för leveranser. Kortfattat kan  
PRO-E-BIKE projektet beskrivas som ett främjande av eldrivna cyklar 
och mopeder (gemensamt namn är ”E-bikes”) för transport av varor 
och passagerare både i privata och allmänna sammanhang såsom 
leveransföretag, inom offentlig förvaltning och för invånare i  
europeiska tätorter som ett alternativ till konventionella fordon  
som drivs av fossila bränslen.

Kroatiens pilotstad - Zadar
På ett möte med representanter i staden Zadar i 
oktober 2013 beslutades det att stadens kommunala 
inspektörer kommer att testa och använda elcyklar 
i sitt arbete istället för vanliga mopeder. I och med 
det föregår stadens förvaltning med gott exempel 
för Zadars invånare, och visar hur det alternativa transportmedlet kan vara mer effektivt, renare och billigare i jämförelse med vanliga mopeder, 
detta helt i linje med ett av PRO-E-BIKE projektets många mål. Även andra framtida aktiviteter diskuterades vilka kommer att beskrivas i Zadars 
handlingsplan. Detaljerna kommer att beskrivas i nästa nyhetsbrev. 

Italiens pilotstad - Genua
Ett av Genuas främsta kännetecken är de sluttande, smala gatorna som kallas “carrugi”, ursprungligen skapade 
med syfte att skydda staden från plundring. Ytterområdena är svåra att nå med cykel. Ett fåtal vägar utgör väg- 
nätets stomme och många vägar har begränsad bredd. De förutsättningarna förklarar varför 15-20 % av resandet 
i staden görs med ICEs mopeder. Med de här särskilda omständigheterna utgör experimentet med E-bikes ett 
intressant tillfälle att verifiera prestanda och kapacitet när det gäller att ersätta traditionella fordon. 
Det är också den främsta anledningen till att våra fyra försöksföretag ska testa E-bikes för transportändamål: 
TNT Express; Ecobike couriers (kommer att använda ellastcykel för att utöka sin leveranskapacitet); Grafica 
KC ecological typography (kommer att ersätta en liten skåpbil med en ellastcykel); Cibi e Libri, en biodynamisk 
restaurang (matleveranser).
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Bidrag för E-bikes i Spanien
Det spanska ministeriet för jordbruk, livsmedel och miljö godkände den 25:e oktober 
PIMA AIRE 2-programmet för att öka mobilitet utan utsläpp i stadstrafiken. 
Tack vare PIMA AIRE 2-programmet kommer inköp av E-bikes delvis finansieras  
genom bidrag från den spanska regeringen. Kostnadsavdraget kommer variera från 
200€ för elcyklar till 400€ för elmopeder.

•	 Presentation av PRO-E-BIKEs mål vid National Events i Spanien 
 
 – Valencia, juni 2013. Konferens om “Innovationer gällande stadstrafik”  
 inom ramen för EFRUD-projektet “Emissions Free Refrigerated Urban  
 Distribution” 
 
 – Madrid, oktober 2013. III Nationella Kongressen om “Hållbar Stads- 
 trafik.” Presentation om “Europeiska Projekt Angående Hållbar Stadstrafik -  
 State of the Art”

Presentation av PRO-E-BIKE-projektet  
i Nationalrådet i Slovenien 
Den 22:a november hölls den 14:e internationella konferensen - anordnad av 
SLOBIOM – i Nationalrådet, Slovenien, där bland annat idéer för geotermisk energi, 
solenergi och mobilitet presenterades. Tonvikten låg främst på temat ETABLERA 
EN OMFATTANDE OCH HÅLLBAR MOBILITET I STADEN, där vi bland annat 
visade upp de mest väsentliga riktlinjerna för PRO-E-BIKE projektet, och betonade 
fördelarna med att införa elektriska cyklar för leveranser. På konferensen närvarade 
även ministrar och andra anställda inom styrelsen för infrastruktur. PRO-E-BIKE blev 
nyckelord för ett tillskott till handlingsplanen för mobilitet i stadsmiljö. 

Hållbara lösningar för 
mobilitet i stadsmiljö - Ett 
växande ämne i Portugal
Främjandet för hållbara stadslösningar får allt större 
utrymme i Portugal. Två intressanta evenemang hölls 
de senaste dagarna, ett i Lissabon och det andra i 
Oporto. Det första hölls vid Instituto Superior  
Técnico med stöd från EMEL (det kommunala 
bolaget för mobilitet och parkering i Lissabon) samt 
Lisboa E-Nova (det kommunala organet för energi 
och miljö i Lissabon). Detta hölls den 15:e november, 
där man bl.a. diskuterade tjänster gällande elektriska 
fordon och hållbar stadsmobilitet. Hållbara mobil- 
itetslösningar i New York var också ett av ämne-
na som kom upp under evenemanget. Det andra 
evenemanget, International Conference to Promote 
the Soft Mobility hölls den 21:a november i staden 
Oporto, där ABIMOTA - National Association of 
Manufacturers of Two Wheels, Hardware, Furniture 
and Others utmanade universitetsprofessorer  
tillsammans med branschen, för att diskutera  
elektriska cyklar på planerings- och teknologisk nivå.
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Försöksobjekt i Nederländerna
I Nederländerna lägger PRO-E-BIKE’s partner Mobycon mest fokus på att få igång  
försöksobjekt som ska prova ellastcyklar, eftersom det är väldigt innovativt även för ett 
cykelland som Nederländerna. Följande företag och organisationer har redan gått med  
på att prova ellastcyklar: DHL (paketleveranser), Puurland (biologiska jordbruksprod- 
ukter), Fietsdiensten.nl (cykeluthyrning), MarleenKook (hemleverans av mat) samt Struin 
(daghem). Samtliga har köpt in en eller två ellastcyklar. Subway (hemleverans av smörgåsar 
& måltider) valde att prova en elcykel och en elmoped.

Polisen i Rom åker Lombardo  
E-bikes
Roms kommunala polisstyrka använder elektriska cyklar från projekt-
partnern Lombardo Bikes. Cykelleveransen till Rom skedde i närvaro 
av, bland andra, företagets chef Emilio Lombardo, vice borgmästare  
i Rom Luigi Nieri och Roms polischef Rafaelle Clemente.  

De här högteknologiska E-bikes, E-Amantea, är utrustade med det 
innovativa Bosch-systemet, som är en färddator. Genom att analysera 
uppgifter insamlade av sensorer kan datorn utföra en realtidsreglering 
av den kraft som distribueras av cykelns motor, samt ge information 
om batteriladdning, hastighet och återstående reservkraft. Polis- 
cyklarna är blå och specialanpassade med orden “Police Roma  
Capitale” på ramen. Litiumbatterierna är mycket små och laddas i 
valfritt uttag på två och en halv timme.

 Pilotorganisationer i Sverige
I östra Sverige testas E-bikes inom den kommunala hemtjänsten.  
Vanliga E-bikes utrustade med lastväskor testkörs i fem mindre  
kommuner. Cyklarna används istället för vanliga bilar då hemtjänst- 
personalen gör sina dagliga besök hos äldre och rörelsehindrade. 
Cyklarna levererades i augusti, och testperioden som är på ett år 
inleddes officiellt den första november. Testresultaten kommer bidra 
till ny intressant kunskap, inte bara gällande möjligheten att minska  
på koldioxidutsläppen, utan också hur E-bikes fungerar under den 
svenska vintern. Till exempel batteriernas prestanda i det kalla klima-
tet och säkerhetsaspekter såsom vinterdäck kommer att undersökas. 

Ellastcykel-projektet i  
Groningen-Assen
I Groningen-Assen - ett område i norra Nederländerna - har ett 
demonstrationsprojekt påbörjats, finansierat av FP7:s projekt  
BESTFACT. Målet med projektet - Ga slimmer reizen & werken 
(Res & arbeta smart) - är att låta företag testa ellastcyklar under en 
tvåveckorsperiod. Dessa ellastcyklar är redan bokade fram till mars 
2014! Under den här perioden kan användarna twittra om sina 
erfarenheter av ellastcykeln. Vid testperiodens slut får företaget köpa 
en ellastcykel till rabatterat pris. 
Projektet startade i höstas, och det 
första testföretaget har redan köpt en 
ellastcykel för hemleverans av mat!

NYHETSBREV Nr.1
November 2013.

Främjande av elektriska cyklar och skotrar för varuleverans och persontransport i stadsområden

Författarna av detta nyhetsbrev bär själva ansvar för innehållet. Innehållet speglar inte nödvändigtvis EU:s åsikter.  
Varken EACI eller den europeiska kommissionen ansvarar för användningen av informationen som finns häri.   

Samfinansierat av EU-programmet
Intelligent Energy Europe 

www.pro-e-bike.org


