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Spodbujanje uporabe električnih koles in skuterjev za dostavo blaga in prevoz potnikov na območju mest

Projekt PRO-E-BIKE je del programa Evropske komisije Inteligentna energija – Evropa, ki si prizadeva za 20-odstotno zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov in 20-odstotno izboljšanje energetske učinkovitosti in porabe obnovljive energije v EU do leta 2020. Glavni cilj projekta
Pro-e-bike je izgradnja znanja in povečanje zaupanja v tehnologijo e-koles med različnimi akterji z omogočanjem preskusov in analiz.
Drug cilj je pokazati merljive učinke v smislu zmanjšanja emisij CO2 in
.
energetskih prihrankov v mestnem prevozu.
Aprila 2014 se je začelo drugo leto izvajanja projekta, ki je posvečeno pilotnim projektom (podjetja in mesta), razvoju orodja in poslovnih
načrtov PRO-E- BIKE. V številnih državah so se pilotni projekti že začeli izvajati, medtem ko se bodo v preostalih šele začeli. Potekali so prvi
informativni dnevi, projekt PRO-E-BIKE pa je bil predstavljen na različnih dogodkih. Če želite izvedeti več o dejavnostih in izkušnjah projekta PRO-EBIKE, spremljajte naše novičke.

PROJEKT PILOTNIH PODJETIJ IN MEST
Intervju s Stevenom Kosterjem, lastnikom prvega pilotnega podjetja PRO-E-BIKE
Steven Koster je lastnik PUURland, spletne trgovine za regionalne in ekološke proizvode v
regiji Arnhem na vzhodu Nizozemske.
Steven: „Da bi bilo za moje stranke čim enostavnejše, na teden pripravim štiri nove obroke z
regionalnimi sezonskimi proizvodi. Ne gre za prodajo zelenjave ali spletno veleblagovnico,
temveč za dostavo popolnih obrokov, ki jih stranke pripravijo doma“.
Podjetje PUURland je bilo prvo, ki je preko projekta PRO-E-BIKE kupilo električno tovorno
kolo. Steven različne proizvode pri svojih dobaviteljih pobere z električnim tovornim kolesom
Urban Arrow, z njim pa prav tako dostavlja sestavine strankam na dom. Steven: „Sprva sem za to
uporabljal svoj Volvo V70, junija 2013 pa sem kupil električno tovorno kolo, ker je v mestu
učinkovitejše, okolju prijaznejše in cenejše. Čeprav je naložba precej velika (4100), so
operativni stroški skoraj enaki nič. Ne plačujem goriva niti cestnine, zavarovalna premija pa je
izredno nizka.“
Podjetje PUURland ima trenutno 40 strank in povprečno dostavi proizvode 10–15 strankam
na teden v treh vožnjah. To pomeni povprečno 50 kilometrov na teden in je dobra telovadba
za 43-letnega Stevena. Poleg tega električno kolo uporablja za druge družbene in okoljske
zadeve, saj je e-kolo odlična „reklama“.
Električna podpora je potrebna, vendar ne toliko zaradi teže tovora (povprečno 20 kg), temveč
predvsem zaradi gričevnate pokrajine regije Arnhem v drugače ravni Nizozemski. Steven ima
doslej zelo pozitivne izkušnje z električnim tovornim kolesom. Imel je nekaj tehničnih težav,
ki pa jih je hitro in ustrezno odpravil proizvajalec.
Steven je prijetno presenečen zaradi pozitivnega odziva na uporabo električnega tovornega
kolesa: „Poleg enostavne uporabe e-tovornega
kolesa v mestu
Arnhem in njegove trajnosti me je
pozitivno presenetila pozornost, ki
jo pritegne. Ljudje mi večkrat
povedo, da me poznajo zaradi
mojega e-tovornega kolesa. To je
vsekakor zelo dobro za podobo
mojega podjetja!“ Električno
tovorno kolo ni spremenilo samo
načina njegovega poslovanja,
ampak je vodilo tudi k premiku v
razmišljanju, saj Steven zdaj etovorno kolo uporablja tudi za
zasebne poti, kot je npr.
nakupovanje!
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Izkušnje nizozemskih
projektov

pilotnih

Prejšnjo jesen so na Nizozemskem s pomočjo projekta PRO-E-BIKE nabavili e-kolesa, e-tovorna kolesa in e-skuterje. Pozimi je bil izveden uvodni
vprašalnik. V naslednjih mesecih je bil Mobycon (projektni partner na Nizozemskem) seznanjen z izkušnjami nizozemskih pilotnih podjetij z
njihovimi električnimi vozili. Ti pogovori in vprašalniki so projektnemu partnerju Mobycon omogočili vpogled v praktično uporabo e-kolesa.
Ta kaže, da e-kolo po mnenju strank prispeva k podobi podjetja in tudi k ciljem podjetja v zvezi z družbeno odgovornostjo. Poleg tega so
nekateri udeleženci s svojimi e-kolesi deležni veliko brezplačne reklame. E-kolo povečuje tudi učinkovitost podjetja – v krajšem času je
mogoče opraviti več dostav. Uporaba e-kolesa je tudi cenejša od uporabe avtomobila ali motorja, vendar dražja od uporabe običajnega kolesa.
To velja ne samo za porabo energije, ampak tudi stroške vzdrževanja. Vzpetine so najpomembnejša omejitev za uporabo e-kolesa. Vendar pa
rezultati kažejo, da so udeleženci projekta na splošno zelo zadovoljni s svojim e-kolesom. Junija bodo pilotna podjetja prejela prvi vmesni
vprašalnik. Partnerja Mobycon zanima, kako pilotna podjetja po polletni uporabi ocenjujejo svoja e-kolesa.

Inštitut ITENE predstavil pilotni projekt PRO-E-BIKE
v Ibiza (Španija)

Tehnološki inštitut za embalažo, transport
in logistiko (ITENE) je na Ibizi predstavil
novo e-kolo, ki ga bo za dostavo tovora v
mestih uporabljalo podjetje Eroski, ki je
španska veriga supermarketov s skoraj
1.000 prodajalnami po vsej Španiji. To je
demonstracijski pilotni projekt, v katerem
sodelujeta tudi podjetji SD Logística Txita.

Ta dejavnost je del evropskega projekta PRO-EBIKE, ki ga v okviru programa Inteligentna
energija – Evropa sofinancira Evropska komisija.
Cilj je spodbuditi uporabo električnih koles in
skuterjev za prevoz tovora in potnikov na
območju mest.

Novi sistem ekološke dostave je bil predstavljen v centru Vila Park podjetja Eroski. Predstavili so ga
predstavniki tega podjetja na Ibizi Antonio Moya, podžupan Ibize Joan Mayans, koordinatorka projekta za
prevoz in mobilnost inštituta ITENE Patricia Bellver in regionalni direktor SD Logística Javier Lopez. Novi
sistem ekološke dostave z električnim kolesom je način prevoza majhnega tovora, ki ne povzroča onesnaženja.
Antonio Moya pravi: „Gre za pionirski projekt na Balearskih otokih. Potrjuje zavezo podjetja Eroski
spodbujanju ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v tovornem prometu. To vozilo ni samo 100odstotno ekološko, ampak ga bo mogoče prožno uporabljati v Vili ter bo opravilo od 10 do 20 dostav dnevno“.
Po predstavitvi e-kolesa je Patricia Bellver pojasnila: „Na inštitutu ITENE usklajujemo predstavitvene teste
projekta PRO-E-BIKE v Španiji: tega na Ibizi in še dva v Valencii, da bi ocenili uspešnost logistike v primerjavi
z običajnimi vozili“.

Predaja električnih koles
pilotnim podjetjem
Razvojna agencija Sinergija je pridobila 5 podjetij,
ki so se vključila v testno uporabo električnih koles.
Aktivnosti smo v zadnjih šestih mesecih usmerili
predvsem v predhodno administracijo in predajo
električnih koles. S pilotnimi podjetji smo podpisali
pogodbo, s katero se zavezujejo, da bodo
opravljala testne vožnje in ob tem pridno
izpolnjevala mesečna poročila.
Pošta Slovenije je eno izmed pilotnih podjetij, ki bo
dostavljalo različne majhne pošiljke v mestu Murska
sobota in njegovi okolici.
Drugo pilotno podjetje BiroProdaja je podjetje, ki
se ukvarja z dostavo pisarniškega materiala,
pisarniške opreme in tehnologije ter bo svoje
proizvode na območju Murske Sobote dostavljalo z
električnim kolesom in prikolico.

Javier López iz podjetja SD Logística je povedal: „Ta
projekt potrjuje, da smo pionirji na področju uporabe vozil
za dostavo končnim uporabnikom. Naša e-kolesa lahko
dosežejo nekatere kraje, ki jih običajna vozila ne morejo.
Poleg tega zagotavljajo preglednost za naše stranke, ki si
prizadevajo za varstvo okolja. Na to smo ponosni.“
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INFORMATIVNI DAN v
Zadru na Hrvaškem
Informativni dan projekta PRO-E-BIKE je bil organiziran v sodelovanju z mestom Zadar 23. in 24.
maja 2014, ko je v Zadru potekal tudi teden energetske učinkovitosti. Informativni dan sta sestavljala
dva dogodka, in sicer predstavitev projekta in predstavitev akcijskega načrta v mestni knjižnici 23.
maja ter informacijska stojnica na sejmu energetske učinkovitosti naslednji dan. Gospa Bajlo iz mesta
Zadar je predstavila akcijski načrt projekta, vključno s številnimi ukrepi, ki so opredeljeni v načrtu,
kot so pospeševanje javnega naročanja električnih koles, razvoj infrastrukture za kolesa na splošno in
uvedba uporabe e-koles pri delu javnih uslužbencev v mestu (domovi za starejše, komunalne
storitve).
Postavljena informacijska stojnica je prebivalcem
predstavila možnost dostave z e-kolesom in akcijski načrt
za njihovo mesto. Na sejmu so bili poleg projekta PRO-EBIKE predstavljeni tudi drugi zanimivi projekti, kot so
javni program za najem kolesa in električni avtomobili, ki
jih je razvila poklicna šola v Zadru. Za obiskovalce so bila
posebno zanimiva e-kolesa, ki so jih lahko tudi
preizkusili. PRO-E-BIKE je predstavil model, prilagojen
potrebam poštne dostave, distributer e-koles Basta d.o.o
pa je predstavil vrsto običajnih in e-koles, ki jih je bilo
mogoče preizkusiti. Informativni dan so spremljali
hrvaška nacionalna televizija, hrvaški radio in tisk.

Konferenca o trajnostni mobilnosti v občini Torres Vedras - predstavitev projekta PRO-E-BIKE
V okviru predavanj o okolju in kakovosti življenja, ki jih vsako leto organizira občina Torres Vedras, je bilo
podjetje Occam povabljeno, da 22. maja v okviru dneva, ki se je osredotočal na trajnostno mobilnost, predstavi
projekt PRO-E-BIKE.
Splošne predstavitve projekta in predstavitve pilotnih projektov, ki bodo potekali v občini in 2 drugih
podjetjih v državi, se je udeležilo približno 35 oseb.
Občina Torres Vedras je ponovno pokazala svojo zavezanost električni mobilnosti, saj je podžupan napovedal,
da bodo za zaposlene na voljo električna kolesa, ki jih bodo ti lahko uporabljali za majhne razdalje v središču
mesta, ko bodo opravljali delo za občino. Zato se pričakuje zmanjšanje uporabe običajnih vozil v nekaterih
dejavnostih in vpliva na okolje v mestu. Projekt PRO-E-BIKE lahko prispeva k temu, če se bodo najeta kolesa v
okviru projekta uporabljala v ta namen.

PREDSTAVITEV PROJEKTA
Projekt PRO-E-BIKE je bil 14. aprila 2014 predstavljen na evropski konferenci o raziskavah na področju cest in prometa
(Transport Research Arena - TRA) v Parizu.
Prireditev TRA je najpomembnejša konferenca o transportu v Evropi, ki jo podpirajo Evropska komisija, Konferenca evropskih direktorjev za ceste in tri evropske
tehnološke platforme: Svetovalni svet za raziskave v cestnem prometu v Evropi (ERTRAC), Svetovalni svet za raziskave na področju železnic v Evropi (ERRAC) in
Tehnološka platforma za sektorja pomorske in notranje plovbe (WATERBORNE TP)..
Teme konference zajemajo glavne izzive na področju prevoza in mobilnosti oseb in blaga v zvezi z energijo, okoljem, varnostjo in gospodarskimi vprašanji. Cilj TRA
je odkrivanje najnaprednejših raziskovalnih del in inovacij, najnovejših tehnoloških in industrijskih razvojnih dosežkov ter inovativnih politik v Evropi in drugje po
svetu.
Ena izmed glavnih tem TRA je bila mestna logistika: posameznih srečanj se je udeležilo veliko število zainteresiranih, med drugim strokovnjaki, industrija, institucije
in organizacije. Podjetje Poliedra je predstavilo projekt PRO-E-BIKE, njegove splošne cilje in načrtovane dejavnosti ter predhodne rezultate italijanskega pilotnega
projekta, ki se trenutno izvaja v Genovi in Milanu.
Evropska kolesarska zveza je imela predstavitveni prostor, na katerem je zainteresirane seznanila s projektom PRO-E-Bike. Celotno poročilo o prireditvi najdete na
povezavi: http://www.ecf.com/press_release/eu-powers-the-cargo-bike-revolution/
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Projekt PRO-E-BIKE na
španski
nacionalni
televiziji
Španska nacionalna televizija TVE je poročala o pilotnem projektu PRO-E-BIKE. V prispevku je
omenila fazo pilotnega projekta, ki poteka na centralni tržnici v Valencii (Španija), od koder blago
dostavljajo na dom z električnim kolesom. Inštitut ITENE spremlja izvajanje logističnih dejavnosti tega
distribucijskega sistema v primerjavi z običajnimi vozili.
Prispevek si lahko ogledate na povezavi:
resources/videos/i/2759/88/
pro-e-bike-bycicle-in-the-central-market-of-valencia

http://www.itene.com/en/press/multimedia-

TEHNIŠKA FAKULTETA (IST) V LIZBONI PREDSTAVILA PROJEKT PRO-BIKE
Projekt PRO-E-BIKE je bil prejšnji mesec predstavljen na dveh konferencah. Prva
– XI CONGRESSO IBÉRICO „A BICICLETA E A CIDADE“ – je potekala v Lizboni na
Portugalskem pod naslovom „Kolo in mesto“. Tri dni, od 2. do 4. maja, so ljudje, ki se
zavzemajo za uporabo koles, razpravljali o sedanjih in prihodnjih dejavnostih nekaterih
portugalskih in španskih mest, povezanih z uporabo koles v mestih. Konferenco sta organizirali
Portugalska zveza uporabnikov koles FPCUB (Federação Portuguesa de Cicloturismo e
Utilizadores da Bicicleta) in španska Kolesarska zveza ConBici (Coordinadora en Defensa de La
Bici). Poleg teha dveh zvez je na prireditvi sodelovala tudi Evropska kolesarska zveza. Poleg tega
so lokalni organi iz Lizbone javno naznanili, da pričakujejo, da bosta do leta 2016 v celoti
vzpostavljena mreža kolesarskih poti v mestu in sistem izposoje koles. Prav tako so izrazili
zanimanje za organizacijo konference Velo-city, ki je vodilna mednarodna konferenca na
področju kolesarstva.

Druga konferenca je bila 18. evropska konferenca o o upravljanju mobilnosti (ECOMM 2014), ki je od 7. do 9. maja potekala v Firencah. ECOMM je letno srečanje
upravljavcev mobilnosti, letos pa so na konferenci prvič potekala tudi srečanja strokovnjakov. Projekt PRO-E-BIKE je bil predstavljen na srečanju KOLESARSKA
LOGISTIKA skupaj s še dvema podobnima projektoma, „Dostava brez CO 2 “ Avstrijske pošte in „Kolesarska logistika“.
2
http://www.fpcub.pt/xicongressoibericoabicicletaeacidade
http://www.ecomm2014.eu/

PRIHODNJE PRIREDITVE:

DRUGE PRIREDITVE
Projekt PRO-E-BIKE je zveza ECF predstavila na naslednjih prireditvah:
• Razprava Evropskega parlamenta o kolesarski logistiki
Več preberite na povezavi: http://www.ecf.com/press_release/cargo-bikes-roll-intoeu-parliament/
• Konferenca Evropske zveze za kolesarsko logistiko v mestu Nijmegen (ECF &
Mobycon) Več preberite na povezavi: http://www.pro-e-bike.org/2014/04/15/pro-ebike-at-cycle-logistics- conference-in-nijmegen/

• Zasedanje SZO o zdravju koristnih telesnih dejavnostih
(Health Enhancing Physical Activity – HEPA)
– Zürich, avgust 2014
• Velo-city 2015 - Nantes, Francija
• Transports Publics, evropska razstava o
mobilnosti – Pariz, 10. – 12. junij 2014)
www.transportspublics-expo.com

STE PROIZVAJALEC, DISTRIBUTER ALI UPORABNIK EVOZIL (ELEKTRIČNIH KOLES, E-SKUTERJEV, E-TOVORNIH
KOLES...)???
...Če ste, vas vabimo, da se pridružite naši platformi PRO-E-BIKE. Cilj platforme deležnikov, ki bo
vzpostavljena na spletni strani projekta PRO-E-BIKE, je omogočiti povezovanje proizvajalcev, distributerjev
in uporabnikov. Če razmišljate o uporabi e-vozila v vašem podjetju, obiščite platformo in si oglejte
proizvajalce, distributerje in njihovo ponudbo modelov. Če vas platforma zanima, je kontaktna oseba Matko
Perović na naslovu e-pošte: mperovic@eihp.hr
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