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Främja ett ökat användande av elcyklar för godsoch passagerartransporter i stadsmiljöer

www.pro-e-bike.org

PILOTORGANISATIONER
Kroatien – Kroatiska Posten, CityEx, DHL och Rubelj Grill
Spanien – SD LOGISTICA
Sverige - Kommunala hemtjänstverksamheter i Ydre, Åtvidaberg,
Kinda och Motala samt Aleris Hemtjänst
Nederländerna – DHL, STRUIN och PUURI

Nationell koordinator för Sverige:
Energikontoret Östra Götaland
Ulrika Loebjer
ulrika.loebjer@energiost.se

Italien – TNT Global Express S.p.a., EcoBike Courier, Grafica KC
och Cibi e Libri
Slovenien – Kratochwill, SENPO, T-lotus och 3LAN
Portugal – Chronopost, IETexpres, Asas nas Rodas och Restaurantes Madureira

PILOTSTÄDER
Zadar – Kroatien
Valencia – Spanien
Motala – Sverige
Heerhugowaard – Nederländerna
Genova – Italien
Moravske Toplice – Slovenien

PILOT
CITIES

Co-funded by the Intelligent Energy Europe
Programme of the European Union

Lissabon – Portugal
Torres Vedras – Portugal

Ansvaret för innehållet i denna broschyr ligger hos författarna. Innehållet återspeglar inte
nödvändigtvis den Europeiska Unionens ställningstagande i frågan. EACI eller Europakommissionen ansvarar inte för hur informationen i broschyren används och sprids.

Projektet pågår: 1 april 2013 – 31 mars 2016
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Projektet PRO-E-BIKE främjar användandet av cyklar med elassistans
och elmopeder för gods- och passagerartransporter i europeiska
städer. De huvudsakliga målgrupperna är transportföretag eller organisationer som levererar produkter eller någon form av service (t.ex.
snabbmat och sjukvård) samt offentliga organisationer i pilotstäderna.
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testa och analysera elassisterade cyklar och elmopeder i projektets pilotorganisationer

PROJEKTMÅL

bygga upp en förståelse och öka tillförlitligheten hos målgrupperna för teknologin kring elcyklar
att inom målgrupperna ersätta fordon som använder fossilt
bränsle med elcyklar

organisera informationsdagar i pilotstäderna för att marknadsföra elcyklar

att öka marknadsandelen för eldrivna cyklar och mopeder

skapa goda förutsättningar för elcykelmarknadens utveckling

att utveckla policys som stimulerar till en bredare användning av
elcyklar som transportmedel i stadsmiljöer

skapa en plattform för tillverkare, återförsäljare och potentiella
elcykelanvändare

Målgrupperna kommer genom att använda dessa energieffektiva fordon
påvisa ett alternativ till fordon som använder fossilt bränsle, och vara
en förebild för en ny modell för mobilitet i städer.

omfattande nationellt och internationellt samarbete med andra
EU-projekt med liknande mål för att sprida budskapet om
elcykelns fördelar

identifierade goda exempel
ökade investeringar i och en ökad användning av elcyklar
och elmopeder för leverans av gods och servicetjänster i 25
transportföretag och offentliga verksamheter
utvecklade policys i form av handlingsplaner och strategier
som inkluderar elcyklar i åtta pilotstäders transportstrategier
ett framtaget simuleringsverktyg där potentiella elcykelanvändare i företag och offentliga organ ska kunna simulera kostnader
och fördelar med en introduktion av elcyklar i sin verksamhet.
Verktyget kommer att presenteras för transport-företag i
projektets deltagande länder
framtagna affärsmodeller för elcyklar (för transport av
passagerare och gods)

Foto: Eco-Postale
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