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PRO-E-BIKE-projektet är en del av EU:s program Intelligent Energy Europe, vars mål är en 20 % -ig minskning av växthusgaser och en 20 % -
ig ökning av både energieffektivitet och konsumtion av förnybar energi inom EU år 2020. Huvudsyftet med PRO-E-BIKE är att med hjälp av 
tester och analyser bygga upp kunskap om och öka förtroendet för elcyklarnas teknologi. Ett annat mål är att kunna påvisa mätbar minskning av 
koldioxidutsläpp och ökad energibesparing vid urbana transporter. 
   I april 2014 påbörjade projektet sitt andra år vilket tillägnas pilotprojekt (företag och städer), utveckling av PRO-E-BIKE redskap samt 
affärsplaner. I flera länder har pilotprojekt redan påbörjats, medan man i andra är i uppstartsfasen. De första informationsdagarna hölls och PRO-
E-BIKE presenterades vid flera olika event. Fortsätt läsa vårt nyhetsbrev för mer information om aktiviteter och erfarenheter omkring PRO-E-
BIKE. 

 
 
 

PROJEKTETS PILOTFÖRETAG- OCH STÄDER 
 

Intervju med Steven Koster, ägare av det första PRO-E-BIKE pilotföretaget 
 

Steven Koster äger PUURland, en on-line shopping service för lokala och biologiska 
produkter i Arnhemsområdet i östra Holland.  
   Steven: ”För att underlätta så mycket som möjligt för mina kunder utvecklar jag fyra nya 
måltider med lokala säsongsvaror per vecka. Det är inte en grönsakshandel eller en 
stormarknad online, utan en leveransservice för kompletta måltider för tillagning i hemmet.” 
   PUURland var det första företaget som köpte en elektrisk lastcykel genom PRO-E-BIKE 
projektet. Steven samlar in olika produkter från sina leverantörer med en elektrisk Urban 
Arrow lastcykel, och samma lastcykel används också till att leverera ingredienserna till 
kundernas bostäder.  

Steven: ”Först använde jag min Volvo V70 för att hämta och leverera varor, men i juli 2013 
köpte jag en ellastcykel för att den är effektivare att använda i staden, miljövänligare och 
billigare. Även om den är dyr att köpa in (€4 100) är driftskostnaderna nästan noll. Jag 
behöver inte betala för bensin eller vägskatt och nästan ingenting för försäkring.” 
   PUURland har för närvarande cirka 40 kunder och levererar i genomsnitt varor till 10-15 
kunder i veckan i tre omgångar. Det innebär i genomsnitt 50 kilometer i veckan vilket ger 
den 43-årige Steven bra motion. Dessutom använder han ellastcykeln för att förflytta sig 
mellan andra sociala förpliktelser och miljöåtaganden, då ellastcykeln fungerar som riktigt 
bra reklam. Elstödet behövs inte så mycket för lastens vikt (i genomsnitt 20 kilo), utan 
framför allt därför att Arnhem är relativt backigt i det för övrigt så platta Holland. Så här 
långt är Steven mycket positiv till ellastcykeln. Det har förekommit en del tekniska problem 
vilka snabbt och lätt löstes av tillverkaren.     
   Steven är glatt överraskad av den  
positiva reaktion som ellastcykeln  
väcker. ”Förutom att det är så lätt att 
använda ellastcykeln i Arnhem och  
att den är så hållbar, är jag positivt  
överraskad av den uppmärksamhet 
cykeln väcker. Med jämna mellan- 
rum får jag höra att människor vet  
vem jag är tack vare ellastcykeln.  
Det är förstås väldigt positivt för min  
företagsimage!” 
Ellastcykeln har inte bara förändrat 
hur han sköter sitt företag, den har  
också lett till ett förändrat tänk, och  
Steven använder numera också ellastcykeln när han ska handla eller åka till marknaden. 
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Lärdomar från holländska 
pilotprojekt 

Förra hösten köptes de första elcyklarna, ellastcyklarna och elskotrarna in i Nederländerna med support från PRO-E-BIKE. Under vintern 
genomfördes nulägesbekrivningen. Också under nästföljande månader samlade Mobycon (projektpartner i Nederländerna) in erfarenheter från de 
nederländska pilotföretagen om deras elfordon. Dessa samtal och enkäter gav Mobycon intressant insyn i elcykelns praktiska användning. Det 
visade sig att elcykeln bidrar till företagets image likväl som för företagets CSR-mål. Dessutom får en del av deltagarna mycket gratispublicitet 
tack vare elcykeln. Elcykeln gör också företaget mer effektivt; fler leveranser kan utföras på kortare tid. Den är billigare i drift än en bil eller 
skoter, men dyrare än en vanlig cykel, inte bara när det gäller energianvändning utan också underhållskostnader. Backar är elcyklarnas största 
begränsning. Ändå visar resultaten i allmänhet att projektdeltagarna är mycket nöjda med sina elcyklar. I juni ska den första uppföljningsenkäten 
skickas ut till pilotföretagen. På Mobycon är man nyfikna på hur pilotföretagen kommer att utvärdera sina elcyklar efter sex månaders 
användning. 
 

 
ITENE presenterar PRO-E-BIKE’s pilotprojekt  
i Ibiza, Spanien

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Transport- och logistikforskningsinstitutet  
ITENE har presenterat den nya elcykel 
som ska användas för urbana transporter 
av Eroski i Ibiza. Eroski är en spansk 
stormarknadskedja med nästan 1 000 
butiker över hela Spanien. I pilotprojektet 
deltar också företagen SD Logistica och 
Txita.  

Aktiviteten ingår i det EU-finansierade 
projektet PRO-E-BIKE. Målet är att 
främja användningen av eldrivna cyklar 
och skotrar för leverans av varor och 
passagerare i urbana områden.  

 
 
 
 
 
Överlämnande av elcyklar 

till pilotföretag i Slovenien 
Sinergija Development Agency fick fem 
företag att bli intresserade av att testa el-
cyklar. De senaste sex månaderna har 
ägnats åt administration och leverans av 
elcyklar. ”Vi skrev kontrakt med pilot-
företag, vilket innebär att de är förplikt-
igade att utföra testkörningar och lämna in 
månatliga rapporter.” 

   Det nya ekologiska leveranssystemet presenterades på Eroskis Vilapark centrum av en 
representant från företaget i Ibiza; Antonio Moya; Ibizas vice borgmästare, Joan Mayans; 
ITENE’s projektledare för transport och mobilitet, Patricia Bellver; och SD Logistica’s 
regionchef, Javier Lopez. Det nya ekologiska leveranssystemet med hjälp av en elektriskt 
understödd cykel är ett miljövänligt transportsätt för små frakter.  
   Antonio Moya sa: ”Det här är ett pionjärprojekt i Balearerna som bekräftar Eroskis 
engagemang för att stödja åtgärder som ska minska utsläppen av växthusgaserna vid gods-
transporter. Det här fordonet är inte bara 100 % miljövänligt, utan det kommer också att kunna 
utföra 10-20 leveranser per dag.” Efter att ha presenterat elcykeln förklarade Patricia Bellver: 
”Vi inom ITENE koordinerar testerna för PRO-E-BIKE’s projekt här i Spanien; dels det här i 
Ibiza och två till i Valencia, för att mäta resultaten i jämförelse med konventionella fordon. 
   Javier López från SD Logistica sa: ”Det här  
projektet bekräftar att vi är pionjärer som använder  
fordon för leverans ända fram till kunden. El- 
cyklarna gör leveranserna mer flexibla eftersom de  
kan ta sig fram till platser som konventionella  
fordon inte klarar av. Dessutom gör det våra  
miljöengagerade kunder synliga, något som vi är  
stolta över.”

   Företaget Pošta Slovenije är ett av de 
största pilotföretagen, vilket kommer att 
leverera olika små postförsändelser i staden 
Murska Sobota och dess omgivningar. 

   Det andra pilotföretaget är BiroProdaja 
som levererar kontorsmaterial, kontors-
utrustning och teknologi. De kommer att 
utföra sina leveranser med den elektiska 
cykeln med tillhörande cykelvagn i Murska 
Sobota. 
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INFORMATIONSDAG i Zadar, Croatia 
 

PRO-E-BIKE projektets informationsdag organiserades i samarbete med staden 
Zadar den 23-24 maj 2014 under Energieffektiviseringsveckan i Zadar. 
Informationsdagen ägde rum vid två olika events. Dels presenterades projektet och handlingsplanen 
på stadsbiblioteket den 23:e, och dels i en informationsmonter på energieffektiviseringsmässan 
påföljande dag. Ms Bajlo från Zadar kommun redogjorde för projektets handlingsplan, 
inklusive flera åtgärder såsom att främja upphandlingen av elcyklar, utveckling av 
infrastrukturen för cyklar i allmänhet och laddningsmöjligheter för elcyklar samt 
användningen av elcyklar för kommunanställda (äldreomsorg, kommunal service 
etc). 
   I montern fanns information om möjligheterna 

till leverans med elcykel och om stadens handlingsplan. Tillsammans med PRO-E-BIKE presenterades 
också andra intressanta projekt på mässan, såsom ett offentligt lånecykelsystem och utvecklingen av 
elektriska bilar på yrkesskolan i Zadar. Särskilt intressant för besökarna var elcyklarna som man kunde få 
prova. PRO-E-BIKE presenterade en cykelmodell anpassad för postutdelning, medan en distributör av 
elcyklar Basta d.o.o. presenterade ett antal vanliga elcyklar som man kunde få prova. Informationsdagen 
täcktes av den kroatiska nationella televisionen och kroatisk radio och press. 

 
 
 

Sustainable Mobility - Konferens i Torres Vedras - Portugal 
 

Occam, en av två portugisiska projektpartners, var inbjudna att presentera PRO-E-BIKE-
projektet den 22:a maj under föredragen om Miljö och Livskvalitet som Torres Vedras 
kommun årligen arrangerar. Dagen fokuserade på ämnet hållbar rörlighet. 
   Projektets allmänna presentation hölls inför en publik på cirka 35 deltagare förutom 
deltagare från de pilotprojekt som ska utvecklas inom kommunen och i två företag i landet. 
   Torres Vedras kommun visade återigen sitt engagemang för elektrisk mobilitet när vice 
borgmästaren meddelade att en pool med elektriska cyklar ska upprättas för att de 
kommunanställda ska kunna använda dem för kortare resor inom staden. På så sätt förväntas 
man minska användandet av konventionella fordon för somlig verksamhet, samt 
miljöpåverkan. PRO-E-BIKE-projektet kan medverka om de hyrda cyklarna kan komma att 
användas för detta syfte. 

 
 
 

PRESENTATION AV PROJEKTET 
 

PRO-E-BIKE presenterades vid TRA-konferensen 
i Paris den 14 april 2014 

 
TRA (Transport Research Arena) är den främsta transportkonferensen i Europa, med stöd från EU-kommissionen, Conference of European 
Road Director och tre europeiska teknikplattformar: European Road Transport Research Advisory Council (ERTRAC), European Rail 
Research Advisory Council (ERRAC) och WATERBORNE TP. 
   Konferensens ämnen tar upp de viktigaste utmaningarna vad gäller transport av och mobilitet för människor och varor, med hänsyn till 
energi, miljö, säkerhet och ekonomi. TRA vill utforska det mest avancerade forskningsarbetet och innovationerna, den senaste teknologiska 
och industriella utvecklingen och implementeringen samt de innovativa tillvägagångssätten både i Europa och i resten av världen.  
   Citylogistik är ett av TRA:s viktigaste ämnen. Engagerade sessioner ägde rum i närvaro av en mycket bred publik bestående av forskare, 
näringslivet, institutioner och organisationer. Poliedra, en av två italienska projektpartners, presenterade PRO-E-BIKE-projektet, dess 
allmänna syfte och mål, planerade aktiviteter och de preliminära resultaten för det italienska pilotprojektet som för närvarande pågår i Genova 
och Milano. 
   European Cyclist’s Federation hade en utställning där man också presenterade PRO-E-BIKE-projektet. Mer information från eventet finns 
på http://www.ecf.com/press_release/eu-powers-the-cargo-bike-revolution/. 
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PRO-E-BIKE projektet 
i spansk tv 

 
Den spanska televisionen TVE rapporterade om PRO-E-BIKE’s pilotprojekt från 
Saluhallen i Valencia (Spanien), där leveranser till bostäder sker med elcykel. ITENE 
kontrollerar logistiken i detta distributionssystem i jämförelse med konventionella 
fordon.  

 
Se det på http://www.itene.com/en/press/multimedia-resources/videos/i/2759/88/ 
pro-e-bike-bycicle-in-the-central-market-of-valencia. 

 
 
 

IST presenterar PRO-E-BIKE 
 

PRO-E-BIKE presenterades på två konferenser förra månaden. Den första - XI 
CONGRESSO IBÉRICO “A BICICLETA E A CIDADE” – hölls i Lissabon, 
Portugal under temat ”Cykeln och staden”. Under tre dagar, 2-4 maj, diskuterades 
nuvarande och framtida aktiviteter i några portugisiska och spanska städer 
beträffande användandet av cyklar i städerna. Konferensen organiserades av 
FPCUB, det portugisiska förbundet för cykelanvändare (Federação Portuguesa de 
Cicloturismo e Utilizadores da Bicicleta) och det spanska cykelförbundet ConBici 
(Coordinadora en Defensa de La Bici). Förutom dessa två förbund deltog också 
European Cyclist’s Federation (det europeiska cykelförbundet) på eventet. 
Dessutom tillkännagav de lokala myndigheterna i Lissabon att stadens nätverk av 
cykelbanor förväntas vara färdigställt och ett lånecykelsystem igång år 2016. 
Vidare visade de intresse för att organisera Velo-City konferensen, vilket är 
världens främsta internationella cykelplaneringskonferens. 
 
 

Den andra konferensen var den artonde ”European Conference on Mobility Management (ECOMM 2014)”, vilken ägde rum i Florens 7 – 9 maj. 
ECOMM hålls årligen, och i år var första gången som logistikpaneler hölls på konferensen. PRO-E-BIKE-projektet presenterades i panelen 
CYCLE LOGISTICS tillsammans med två andra liknande projekt,”CO2 neutral delivery” av österrikiska posten och ”Cyclelogistics”. 
 
http://www.fpcub-pt/xicongressoibericoabicicletaeacidade  
http://www.ecomm2014.eu/ http://www.ecomm2014.eu/ 

 
 
 

ÖVRIGA EVENTS  
PRO-E-BIKE presenterades av ECF vid följande events: 
• EU:s parlamentsdebatt om CycleLogistics 
Mer info: http://www.ecf.com/press_release/cargo-bikes-roll-into-eu-parliament/ 
• European CycleLogistics Federation konferens i Nijmegen (ECF & Mobycon)  
Mer info: http://www.pro-e-bike.org/2014/04/15/pro-e-bike-at-cycle-logistics- 
conference-in-nijmegen/ 

KOMMANDE EVENTS 
 

• WHO möte om HEPA 
(Health Enhancing Physical Activity) - Zurich, 
augusti 2014 
• Velo-city 2015 i Nantes, Frankrike 
• Transports Publics, den europeiska 
mobilitetsutställningen i Paris, 10 – 12 juni 
2014, www.transportspublics-expo.com 

 
 
ÄR DU TILLVERKARE, DISTRIBUTÖR ELLER ANVÄNDARE 
AV ELCYKLAR ELLER ELLASTCYKLAR? 
I så fall är du välkommen att ta del av vår PRO-E-BIKE plattform. Syftet med intressentplattformen som 
kommer att finnas på PRO-E-BIKE’s webbsida är att underlätta kontakten mellan tillverkare, distributörer och 
användare. Besök plattformen om du funderar på att introducera elcyklar i din affärsverksamhet och kolla in 
tillverkarna och distributörerna samt de modeller de erbjuder. Om du är intresserad av plattformen kontakta 
Matko Perovic på mperovic@eihp.hr. 

 

 
FÖLJ OSS PÅ: 
 

www.pro-e-bike.org 
https://www.facebook.com/ 
pages/ProEbike-Project/ 
306413449509418 
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