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PRO-E-BIKE NA KRATKO:
V gosto poseljenih urbanih območjih, kjer je večina dostavnih poti kratkih, se je uporaba električnih koles
izkazala za zelo učinkovito. Njihovo delovanje je v mnogih primerih boljše kot delovanje oz. uporaba
motoriziranih vozil, saj prihranijo denar in povečujejo učinkovitost.

Uvedba logistike električnih koles ne prispeva le k EU in ciljem nacionalne politike, ampak omogoča mestom,
da se izkažejo kot vodilni v inovativnih urbanih politikah in logističnih rešitvah. – ZGLED!

Sofinancirano iz programa Europske Unije
Inteligentna energija v Evropi

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI
Odgovornost za vsebino publikacije nosijo avtorji. Vsebina ne odraža nujno mnenja Evropske Unije. Niti EACI ( Evropsko
združenje za ustvarjalnost in inovativnost) niti Evropska Komisija nista odgovorni za morebitno uporabo informacij, zajetih v
publikaciji.

PREDGOVOR
Naša mesta so polna ljudi – in trgovskega blaga. Prevažati dobrine na nemoten in okolju prijazen način predstavlja velik izziv.
Ampak rešitev ni tako zelo oddaljena, saj nove tehnologije kot so električna kolesa, hitro prodirajo na trg.
Kolesarjenje pomaga zmanjšati onesnaženost in predstavlja tudi čisto drugačen način doživetja mesta in javnih površin. Na
podlagi tega je Nantes, gostujoče mesto Velo-City kongresa 2015 in nosilka naziva Evropska zelena prestolnica 2013, razvilo
ambiciozno in obširno kolesarsko politiko. Od leta 2010 je metropola Nantes subvencionirala nakup 4.000 e-koles za individualno
uporabo in uporabo v podjetjih. Podobne iniciative se izvajajo v mestih po vsej Evropi.
Poročilo povzema prizadevanja evropskih mest za spodbujanje uporabe e-koles in e-tovornih koles za dostavo in logistične
namene. So prava alternativa k avtomobilom: e-kolesa so ne le zanesljiva, temveč tudi poceni za uporabo. Poleg tega pa njihova
uporaba pomaga podjetjem, da se promovirajo kot zelena podjetja.
Največjo težavo, za mestne oblasti, predstavlja priprava strategij, programov in regulativnih ukrepov, ki bi vzpodbujale
preusmeritev v trajnostno logistiko. Mesta, ki s svojimi programi, strategijami in
načrti promovirajo “kolesarsko logistiko” že vidijo prednosti.
Poročilo prav tako kaže, da so mesta lahko vzgled, če uporabijo kolesa za opravljanje
občinskih storitev. Pozitivni primeri, prikazani tukaj, lahko vzpodbujajo ostala mesta in
jim služijo kot model za učenje od primerov dobrih praks.
Uporaba e-koles raste tudi na nacionalni ravni. Francoska nacionalna pošta La Poste npr.
že uporablja 20.000 e-koles za dostavo in pobiranje pošte, v bližnji prihodnosti pa
načrtujejo razširitev voznega parka na 30.000. Povsod po Evropi je opazen podoben
trend: naraščajoče število podjetij uporablja kolesa, e-kolesa ali e-tovorna kolesa za
dostavo dobrin k njihovim strankam, pri čemer so stroškovno učinkoviti, hitri in
zanesljivi.

Morate prevažati dobrine?
Razmislite o kolesu.

UVOD

Johanna Rolland
Županja mesta Nantes
Predsednica metropole Nantes
Predsednica EUROCITIES

Mesto Milano v Italiji je eno izmed najaktivnejših mest na področju
trajnostne mobilnosti. Poleg izgradnje pete podzemne proge, plačljivega
območja gneče (Območje C), ki pokriva celotno mestno jedro in 6 ponudnikov
za skupno uporabo avtomobilov, mesto napreduje tudi na področju uporabe
koles. Leta 2015 so 3.600 tradicionalnim kolesom BikeMi, mestni ponudnik
souporabe koles, dodali 1.000 e-koles. V naslednjih 5 letih pa načrtujejo več
kot 100 km kolesarskih poti v sklopu odobrenega Načrta za trajnostno
mobilnost v mestih, da povežejo obstajajočo mrežo.
Poleg javnih investicij tudi zasebni akterji, predvsem logistična podjetja, v
Milanu izkoriščajo možnosti, ki jih nudijo kolesa. Predvsem zaradi njihovih
tržnih možnosti, trajnosti in prednosti: podjetja pomembno vplivajo na cilje
področja C; leta 2015 je podjetje GLS lansiralo prvo logistično platformo z 11
e-kombiji in 9 e-kolesi, s katerimi so zamenjali 15 tradicionalnih kombijev.
Podjetje TNT je leta 2015 prav tako zamenjalo 4 kombije s 5 kolesi.
Poročilo vsebuje tudi dejanske primere, kjer se podjetja lahko srečujejo s
težavami na področju mobilnosti, okolja in ekonomije. Zahvaljujoč novi in
zanesljivi tehnologiji e-koles in e-tovornih koles lahko le-ti zmanjšajo stroške,
povečajo zmogljivost, rast podjetja ter število novih zaposlitev.

Pierfrancesco Maran
Podžupan občine Milano za mobilnost, okolje,
podzemne železnice, javne vode, energijo
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KLJUČNE TOČKE IN PRIPOROČILA
V Evropski transportni politiki je opazen trend, ki opozarja na negativne vplive prometa motornih vozil: kakovost
zraka, gneča, emisije CO₂, nevarnosti na cesti in hrup. Mesta in njihovi prebivalci si želijo videti ukrepe.
Logistika ima močan vpliv na to. Trendi kot so rast elektronskega poslovanja pa pomenijo, da bo potreba po
logistiki za “zadnji del poti”, dostavi na kratke razdalje, v urbanih območjih samo še rasla.
Kolesa, vključno z e-kolesi in e-skuterji, imajo lahko pomembno vlogo pri bolj učinkovitem sistemu dostave v
urbanih območjih. PRO-E-BIKE je sodeloval s 40 različno velikimi partnerji, iz zasebnega in javnega sektorja, iz
različnih držav članic EU, da bi to preizkusili.
Projekt je pokazal, da so e-kolesa, v primerjavi z motoriziranimi alternativami, priljubljena, učinkovita, zanesljiva
in predvsem – prihranijo denar. Večina udeležencev je bila nad e-kolesi tako navdušenih, da tudi po zaključku
projekta uporabljajo e-kolesa in s tem še povečujejo njihovo uporabo.

Dokument je namenjen mestnim upravam, nacionalnim oblikovalcem politike in vsem, ki razmišljajo o uvedbi
kolesarske logistike. Opisuje glavne točke izobraževanja in faktorje za uspeh ter izpostavlja devet predlogov za
njeno uspešno uvedbo.

PRIPOROČILA ZA OBLASTI NA VSEH RAVNEH
1.

Politike, strategije in načrti bi morale vzeti v obzir kolesarsko logistiko

2.

Za promocijo preusmeritve k trajnostnemu transportu so potrebni regulativni ukrepi

3.

Kolesarsko infrastrukturo, kot so kolesarske steze in parkirišča za kolesa, bi bilo potrebno razširiti in izboljšati

4.

Lokalne oblasti bi morale priskrbeti e-kolesa in uvesti provizijo za kolesarske dostavne storitve

5.

Za bolj varno kolesarjenje, bi bilo potrebno v urbanih območjih uvesti omejitev hitrosti na 30 km/h

6. Izvajanje prometnega zakona
7. Razvoj urbanih logističnih centrov bi bilo potrebno podpirati
8. Poskusi kolesarske logistike bi morali imeti koristi od fiskalnih in finančnih spodbud
9. Za oglaševanje prednosti e-koles so potrebne promocije in informacije javnega značaja

VSEBINA
Ključne točke in priporočila
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1. PREDSTAVITEV
Večina Evropejcev smatra onesnaževanje zraka, hrup,
gneče na cestah, žrtve prometnih nesreč in ceno
mobilnosti kot pomemben problem. Menijo, da so
mestne oblasti odgovorne za zmanjšanje prometa v
mestih (1). Logistični postopki v urbanih okoljih znatno
vplivajo na te težave in mesta bi morala ukrepati.
Logistični sektor je odgovoren za približno 20%
mobilnih izpustov CO2 v urbanih okoljih (2), predstavlja
med 8 in
18% urbanega prometa (3) ter zmanjšuje zmogljivost
cest za 30% (4). Istočasno lahko neučinkovita dostava
škoduje podobi podjetij, ki delujejo v urbanih centrih,
medtem ko rast elektronskega poslovanja v Evropi
zahteva učinkovito in poceni dostavo, kadarkoli in
kamorkoli v mestu.
Postalo je jasno, da je potrebno spremeniti urbane
mobilne politike in vzorce: mesta po Evropi stremijo k
nizkim emisijam, trajnostnim, tihim in zdravim
načinom mobilnosti tako za ljudi kot za prevoz tovora.
Inovativni urbani logistični postopki z malo ali nič
izpusti CO₂ lahko prispevajo k temu cilju, predvsem v
urbanih območjih, kjer je večina kratkih dostavnih
poti.
Zato ni presenetljivo, da se podjetja kot so DHL, UPS
in FedEx resno ukvarjajo s kolesarsko logistiko za
dostavo za “zadnji del poti”, predvsem zaradi
stroškov, skrbi za okolje, zdravje zaposlenih in za
javno podobo podjetja.
Različne raziskave in projekti so pokazali, kolikšen
delež lokalnega tovornega trga bi lahko prevzela
kolesa. Gruber et al. ocenjuje, da bi električna tovorna
kolesa lahko prevzela 19% - 48% kurirskih poti, ki so
opravljena z motornimi vozili (5).

4

Projekt CycleLogistics je prišel do zaključka, da bi se s kolesi
lahko opravilo 51% vseh logističnih poti in 25% komercialnih
dostav v evropskih mestih (6). Raziskovalna skupina MOBI na
Vrije Universitet Brussels pa celo predlaga, da bi se lahko 68%
poti namesto z motornimi vozili opravilo s kolesi (7).
Ta premik iz konvencionalnih motornih koles se lahko doseže
brez povečanja splošnih stroškov, zmanjšal pa bi se zunanji
socialni vpliv (8).
Čistejša mesta, zmanjšanje gneče in hrupa izboljšuje
življenjsko kvaliteto za meščane, zato je jasno, da bi mesta in
občine morale podpirati premik na kolesarsko logistiko. V
sklopu IEE programa (Intelligent Energy Europe) se je razvil
inovativen evropski raziskovalni projekt po imenu PRO-E-BIKE,
ki bi naj za namene dostave preizkusil uporabo pedelekov,
električnih tovornih koles, triciklov in električnih skuterjev. Iz
sedmih evropskih držav in 20 mest je bilo vključenih 40
podjetij različnih velikosti in iz različnih industrijskih
sektorjev.
Rezultati so bili impresivni. Partnerji so znatno zmanjšali
stroške, pilotne izkušnje pa so jih tako prepričale, da še sedaj
uporabljajo električna kolesa ali celo povečujejo njihovo
uporabo.
Poročilo povzema glavne učinke projekta, ponazorjene s
študijami primerov. Upravljavcem iz javnega in zasebnega
sektorja, ki preučujejo možnosti kolesarske logistike, nudi
nasvete in priporočila. Upamo, da poročilo ponuja odgovor na
kakršnakoli vprašanja bralca in ponuja podporo ter zagotovitev
mestnim oblastem in njihovim lokalnim partnerskim
organizacijam, da kolesarsko logistiko vključijo v svoje
prihodnje strategije in v mesta, ki so prijetna za bivanje.

Za osebno uporabo ali uporabo v podjetju je na
razpolago več različnih vrst električnih koles.
Preizkusili smo različne vrste: pedeleke, e-tovorna
kolesa, e-tovorne tricikle, e-skuterje in e-tovorna
kolesa za otroke.

Za namene dostave se na konvencionalna električna
kolesa lahko namestijo različni dodatki kot so zaboji,
torbe in prikolice. Prav tako pa je tudi večina tovornih
koles zasnovanih tako, da se nanje lahko namestijo
različni zaboji, odvisno od potreb in želj uporabnika.

KAJ JE ELEKTRIČNO KOLO?
Direktiva 2002/24/EC Evropske unije definira električna kolesa kot »Pedeleki opremljeni s pomožnim električnim
motorjem z največjo trajno nazivno močjo 0,25 kW, katerega moč se progresivno zmanjšuje in končno prekine, ko vozilo
doseže hitrost 25 km/h ali prej, če voznik preneha poganjati pedala.«

Posamezne države članice EU lahko definiciji dodajo zahteve nacionalne zakonodaje in legalnost udeležbe v prometu.

Izraz električno kolo ali uradno v EU električna kolesa s pedali (EPAC) zajema različne koncepte vozil z električnim
motorjem. Pedeleki so kolesa, opremljena s pomožnim motorjem, ki se peljejo le, če kolesar vrti pedale. E-kolesa so
kolesa, opremljena s pomožnim motorjem, ki pa se peljejo tudi brez vrtenja pedalov. V tem dokumentu uporabljamo
splošen izraz e-kolo za pedeleke, e-tovorna kolesa, e-tricikle, e-skuterje ipd..

Za več informacij obiščite spletno stran www.pro-e-bike.org /PUBLICATIONS/D2.1

TRG ELEKTRIČNIH KOLES V EVROPI
Prodaja e-koles v Evropi se je v zadnjem desetletju močno povečala, od skoraj 100.000 v letu 2006
do 1.1 milijonov do leta 2014. Trg je najbolj razvit v “tradicionalnih” kolesarskih državah kot so
Nemčija in Nizozemska, prav tako pa se je povečal tudi v drugih državah kot so Francija in Španija.
Največji izdelovalec e-koles je bila Italija, sledila ji je Nemčija. Ni presenetljivo, da pri takšni novi
tehnologiji izboljšave naredijo e-kolesa hitrejša, z večjim dosegom in večjo nosilnostjo ter s tem
pripomorejo k večji zanesljivosti.

e-skuter (Restavracija Marujo, Portugalska)
Običajen pedelek s torbami za dostavo (HP, Hrvaška)
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Tovorno e-kolo (GKC Graﬁca, Italija)

Tovorni e-tricikel (EROSKI, Španija)

Vrste električnih koles, preizkušenih v okviru projekta PRO-E-BIKE

Za podjetja je izbira ustreznega tipa vozila pomembna.
Komercialni operaterji e-koles bodo morali upoštevati
različne možnosti in izbiro vrste e-koles glede na to, katere
najbolj ustrezajo njihovim potrebam in željam.
Na splošno imajo e-skuterji največjo nosilnost (150 – 180
litrov nakladalne površine) in hitrost 80 km/h, vendar je
njihova cena dva do trikrat večja od cene pedeleka in dvakrat
večja od cene e-tovornega kolesa.
E-tovorno kolo ima podobno nosilnost kot e-skuter (160
litrov), hitrost do 25 km/h (kar je primerno za vožnjo v večini
urbanih območij) in dobro avtonomijo, z dosegom okoli 70
km.

zmogljivost

cenenost

hitrost

avtonomija

Pedeleki so najbolj ugodni kar se tiče stroškov in cene
nabave, vendar ponujajo manjšo zmogljivost kot e-tovorna
kolesa in e-skuterji (Slika 1).
Slika 1: Primerjava zmogljivosti različnih vrst e-koles
(Poliedra)

3. PILOTNA PODJETJA
V okviru projekta PRO-E-BIKE so se preizkusili različni tipi in
modeli električnih koles in skuterjev v sodelovanju z 40
podjetji različnih tipov in velikosti iz različnih industrijskih
sektorjev ter iz 7 držav članic EU. Namen projekta je bilo
dokazati, ali lahko ta različna podjetja uporabijo e-kolesa za
namene dostave ter identificirati učne točke in odločilne faze,
ki bodo komercialnim uporabnikom v prihodnje v pomoč pri
odločanju.
Projekt je bil velik uspeh. E-kolesa so se izkazala za zanesljiva,
fleksibilna in priljubljena ter predvsem bolj ekonomična kot
motorizirana vozila.
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Večina pilotnih podjetij je še po zaključku projekta
uporabljalo e-kolesa, tri države med njimi celo v
celoti. Nekateri so po preizkusu začeli vlagati v ekolesa. Od začetnih 79 različnih e-koles, ki so bila
uporabljena v okviru projekta, se je njihovo število
sedaj povečalo na 267. Pričakujemo, da se bo število
še naprej povečalo in da se bo na območjih, ki mejijo
na projektna območja, investiralo v e-kolesa, kot se
je to že zgodilo na Švedskem (glej poglavje 4).

Tabela 1. Pilotna podjetja PRO-E-BIKE

Država

Št. podjetij

Št. vozil

Nadaljna uporaba
e-koles

Št. e-koles v uporabi po
preizkusu

Španija

3

3

100%

3

Nizozemska

5

10

100%

10

Švedska

5

19

100%

19 + 18 novih e-koles

Italija

4

7

86 %

7+ platform z 6 novimi e-kolesi

Hrvaška

9

21

86%

16 + 180 novih e-koles

Slovenija

8

11

36%

4

Portugalska

6

8

50%

4

Skupaj

40

79

81%

63 pilotnih + 204 novih = 267

Spodnje študije primerov opisujejo vplive in izkušnje nekaterih partnerjev iz zasebnega sektorja.

ŠTUDIJA PRIMERA: GLS, MILANO, ITALIJA
V Milanu je tekom 10-mesečnega pilotnega obdobja
svetovno podjetje za dostavo GLS in številka 2 v Italiji s 4
kolesi dostavilo skoraj 50.000 pisem in manjših paketov na
območju širokem 20.000 km. Za takšen obseg dela bi
drugače potrebovali dva do tri dostavne kombije.

Uvedba e-koles in pozitivne izkušnje podjetja GLS pri njihovi
uporabi, je vzpodbudilo nova razmišljanja o logistiki v mestu.
Rezultat tega pa je razvoj novega urbanega konsolidacijskega
centra.

E-kombiji in e-kolesa v logističnem centru podjetja GLS v Milanu. Vir: POLIEDRA
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Po preizkusnem obdobju se je podjetje GLS odločilo, da
bo tudi v nadaljnje uporabljalo e-vozila za dostavo
dobrin v Milanu ter vzpostavilo novo logistično
platformo, ki je v celoti posvečena e-kombijem in ekolesom. Glavni razlogi za njihovo odločitev:
•
prihranki: stroški za energijo e-vozil so bili
le 15% od celotnih stroškov za energente
motoriziranih vozil;
• plačljivo območje zaradi gneče v centru mesta
Milano (Območje C);
• GLS je potreboval novo logistično platformo
zaradi širitve trga;
• GLS je novo, zeleno e-logistično platformo
smatral kot marketinško investicijo

“GLS je svoj logistični center preselil na novo lokacijo
v Milanu, 3 dostavne kombije je zamenjal s 6 e-kolesi
in zaposlil nove sodelavce zaradi dodatnih vozil.
Rezultati so bili: povečano število dostav, večja
produktivnost in učinkovitost. Čeprav je GLS zaposlil
nove sodelavce, da opravljajo enako delo, še vedno
privarčujejo.“
Roberto Nocerino, Poliedra-Politecnico di Milano

Skupni stroški obratovanja novega e-voznega parka GLS
so v primerjavi s prejšnjim pristopom precej nižji. To
pomeni za skupnost okoljske in socialne prednosti ter
marketinški dobiček za podjetje. GLS ocenjuje, da z evoznim parkom letno prihranijo približno 90 ton izpustov
CO₂.

ŠTUDIJA PRIMERA: ENCICLE, VALENCIJA, ŠPANIJA
ENCICLE je podjetje v Valenciji, ki dostavlja pakete naročene preko elektronskega poslovanja. Podjetje je preizkusilo električni
tovorni tricikel Garbicicle, s tovorno kapaciteto, ki je enaka 10 standardnim e-kolesom ali enemu kombiju (Slika 2). V enem mescu
je tricikel pokril za 3.081 km poti in učinkovito zamenjal en konvencionalni kombi.

Slika 2. En tovorni tricikel z 200 kg nosilne zmožnosti lahko zamenja 10 e-koles ali en kombi (ITENE)

Vzdrževanje e-koles se je izkazalo za zelo enostavno (samo
1,5 ur na mesec) in so odlična izbira za dostop do centrov
mest, zaradi časovne omejitve za motoriziran promet. V
urbanih centrih so se, pri španskih pilotnih podjetjih, ekolesa izkazala za učinkovitejša in hitrejša kot motorizirana
vozila.
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»Sedaj lahko dostavljamo dobrine brez izpuščanja
emisij in na bolj učinkovit in trajnosten način, stranke
pa so še naprej zadovoljne. Zaupamo v e-kolesa in v
njihov potencial, da v prihodnje zadovoljijo naše
potrebe in potrebe našega mesta«
Candela Fernández Martínez, Encicle

ŠTUDIJA PRIMERA: RESTAVRACIJA MARUJO, OPORTO, PORTUGALSKA
Restavracija »Marujo«, v mestu Oporto, je za dostavo na dom
preizkusila e-skuterje. S tem so želeli zmanjšali vpliv na
okolje in si ustvariti bolj “zeleno” podobo.
Podjetje EasyCycle jim je dalo na razpolago električni skuter
(glej sliko). Menedžer restavracije si želi, da bi izvajali
storitev tudi po koncu preizkusa. Skuter se je izkazal za
robustnega, priročnega in ekonomičnega. Pomemben aspekt
je tudi enostavno vzdrževanje in pripravljenost skuterja za
vožnjo.
Moto Marujove dostave na dom je: » “a possibilidade dos
clientes usufruirem em casa das mesmas refeicoes deliciosas
que teriam no restaurante mas de forma sustentavel”«
(uživaj v okusni hrani doma, trajnostno) in ta “zeleni” aspekt
očitno ugaja tudi strankam.

The

The box for food deliveries on Marujo’s electric scooter
Škatla za dostavo hrane na električnem skuterju restavracije
Marujo

ŠTUDIJA PRIMERA: MARLEEN KOOKT, AMSTERDAM, NIZOZEMSKA
Podjetje Marleen Kookt, je bilo ustanovljeno leta 2011. Za
dostavo hrane uporabljajo 15 e-tovornih koles. Inovativen
in “zeleni” način dostave je del podobe podjetja in je
privlačen tako za stranke kot tudi za njihove zaposlene –
večina kurirjev je podjetje Marleen Kookt izbralo ravno
zaradi dostave s kolesom.

Marleen Kookt smatra uporabo teh dostavnih koles kot
ekonomično zaradi njihove fleksibilnosti v urbanih območjih in
pozitivne podobe, ki jo ustvarijo. Z vsakim e-tovornim kolesom
se lahko prevaža do 10 obrokov. Tekom let uporabe e-koles je
podjetje razvilo svoje logistične procese z ločeno garažo za
skladiščenje, vzdrževanje in polnjenje koles.
Marleen Kookt lahko smatramo kot izkušenega operaterja za
uporabo e-koles za dostavo s skoraj petimi leti uspešnega
delovanja. Občasno se sicer imeli tehnične težave kot so
okvara električnega motorja ali predrta guma, vendar so kljub
temu prepričani v svojo izbiro prevoznega sredstva. Sedaj
pričakujejo razvoj hitrejših e-tovornih vozil in novih tehnologij
kot npr. avtomatsko blokiranje. Če pa se bo trg za dostavo
obrokov hrane še povečal, podjetje Marleen Kookt načrtuje
nakup še večih e-tovornih koles.

E-tovorno kolo za dostavo hrane podjetja Marleen Kookt
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ŠTUDIJA PRIMERA: HRVAŠKA POŠTA, HRVAŠKA
Hrvatska Pošta je hrvaška državna poštna služba. Odločili
so se preizkusiti 2 modela električnih koles in 1 e-skuter, s
katerimi bi zamenjali običajne skuterje za dnevno
dostavo. Rezultati so bili analizirani na podlagi zmanjšanja
izpustov CO2, prihrankov pri obratovanju in odzivov
poštnih uslužbencev. Hrvaška pošta je bila z rezultatom
tako zadovoljna, da so se še pred zaključkom preizkusa
odločili za pridobitev 180 novih električnih koles, s
katerimi bi zamenjali običajne skuterje. Leta 2015 so po
vsej
državi
začeli
dostavljati
z
e-kolesi.

Letni prihranki na vozilo znašajo 920 €. Ocenjujejo, da bi po
zamenjavi vseh 180 običajnih skuterjev z e-kolesi pri stroških
na splošno prihranili 85%. Izpust CO2 emisij pa bi se zmanjšal za
100 ton na leto.

»Električna kolesa so zame največja novost v
vseh teh letih dela pri hrvaški pošti. Kolesa so
lahka in enostavna za uporabo; všeč so mi.
Za raven teren so obetajoči. Je pa tudi dobro, da
se promovirajo aktivnosti, ki so dobre za okolje.«
Robert Kovačević, Hrvatska Pošta
(poštar že 30 let)

Uslužbenci hrvaške pošte z novimi vozili
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4. PILOTNE MESTNE UPRAVE
Za mestne oblasti so e-kolesa lahko zanesljiva in fleksibilna
možnost, ki prihrani denar ter pripomore k zmanjšanju
emisij CO2 in strupenega zraka obenem pa promovira
trajnostno podobo.
V okviru projekta PRO-E-BIKE, so bili akcijski načrti razviti za
osem
pilotnih
mest
(Valencija,
Zadar,
Genova,
Heerhugowaard, Motala, Moravske Toplice, Torres Vedras in
Lizbona), ki sodelujejo z lokalno politiko. Akcijski načrti
predlagajo ukrepe za ustvarjanje ugodnih pogojev uporabe
e-koles.
Številna mesta so se odločila, da ne samo, da razvijejo
ukrepe v okviru akcijskih načrtov, ampak tudi za aktivno
uporabo e-koles v svojih storitvah (Tabela 2). To
zavzemanje občinskega vodstva pomembno vpliva na
elemente strategije za spodbujanje logistike koles.
Čistoća Zadar, Hrvaška

Tabela 2. Pilotna mesta, ki v svojih storitvah zagotavljajo e-kolesa
Čistoća – ravnanje z odpadki

Zadar (HR)

Mestni uradniki – nadzor javnih prostorov
Dom Sv. Frančiška – dostava hrane in živil

Motala (SE)

Home - storitve oskrbe povezane s še štirimi drugimi občinami

Valencia (ES)

Dostava iz trga Mercado Central, ki je v lasti in katerega upravlja skupnost Valencie

Torres Vedras (PT)

Câmara Municipal (CMTV) – prenos dokumentov po občini
Serviços Municipais da Água e Saneamento (SMAS) – občinska vodna podjetja , branje števcev za vodo

SMAS, Torres Vedras, Portugalska.
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ŠTUDIJA PRIMERA: MOTALA, ŠVEDSKA
Motala ima cilj, da postane občina brez ogljika
in čeprav se pogosto imenuje kolesarsko
mesto, priznava, da mora za dosego tega cilja
povečati uporabo koles. Mesto se je zavzelo za
ustvarjanje boljših pogojev za kolesarjenje.
Ustvarjajo več in boljše kolesarske poti in
povečujejo število mest za parkiranje koles.
Motala uporablja električna kolesa v svojih
storitvah na domu in za odrasle izobražene
učitelje, ki obiskujejo delovno izkušene
študente. Tovorna kolesa uporabljajo v
otroškem varstvu za izlete. Z njimi
navdušujejo otroke in njihove starše, z željo,
da bi preizkusili izbiro novega prevoza v mestu.

Home-care service and child transport in Motala Sweden
Storitve na domu in otroški prevoz v Motali na Švedskem

ŠTUDIJA PRIMERA: ZADAR, HRVAŠKA
E-kolesa je v mesto Zadar uvedel projek in so bila zelo
dobro sprejeta. Uporabljajo se za občinske službe - za
čiščenje ulic, inšpektorje lokalnih oblasti v zgodovinskem
jedru mesta, kjer veljajo prometne omejitve in za dostavo
blaga in hrane strankam v stanovanjskem domu za odrasle.
E-kolesa so se na kratkih razdaljah v centru mesta izkazala
za zelo koristna.
Uspeh PRO-E-KOLES je bil, da so začetna pilotna mesta
navdihnila druga, da sprejmejo podobne ukrepe, kot so
dostava hrane v stanovanjskem domu v Zadru in
servisiranje e-koles na domu v Lipik, Hrvaška, na podlagi
primerov na Švedskem. Medtem pa je bil švedskemu mestu
Motala navdih Nizozemski primer, pridobitev 10 tovornih
koles za varstvo otrok.
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Vidik izkušenj mesta Motala je še posebej zanimiv za voditelje
mest, saj so se številne oblasti sosednjih mest v pokrajini
Östergötland povezala z mestom, da bi ugotovila čim več o
pilotnem mestu in se iz njega učile iz prve roke. Motala sama
je navdušena nad pilotnim mestom in nadaljuje z uporabo ekoles za storitve na domu in za varstvo otrok. Sedaj še vsaj šest
sosednjih mest počne enako in raziskuje dodatne možnosti
uporabe teh koles.
Za mestno upravo je dobro, da jih vidijo kot voditelje in da
delijo znanje na novih območjih s sosednjimi avtoritetami, saj
so to lokalne avtoritete v Östergötland že naredile. Rezultati
bodo izboljšave lokalnih storitev in prihranjen denar iz javnih
proračunov.

Občinski inšpektor in oskrba na domu zaposleni v Zadru, Hrvaška

5. TOČKE IZOBRAŽEVANJA IN FAKTORJI ZA USPEH PILOTNIH KOLESARSKIH
LOGISTIK
Za določitev števila vidikov in dejavnikov uspeha okrog
zaželjenega in predvidljivega prehoda na kolesarsko
logistiko je za zdaj dovolj izkušenj iz poskusov in pilotov
po Evropi in drugod. To poglavje opisuje nekaj ključnih
vprašanj, medtem ko poglavje 6 prikaže specifična
priporočila.

Prvi zelo pomemben dejavnik so dostavna kolesa – ob pomoči
elektrike ali ne – so popularna. To je razvidno iz navdušenja
hrvaških poštnih delavcev ali načina kako kupci restavracije
Marujo prosijo za vožnjo in preizkušanje e – kolesa, ki dostavlja
svojo hrano po naročilu. V zvezi s tem je treba omeniti, da
lahko pozitivna potrditev e-koles, ki jih menedžerji dajo
upravljavcu lahko pozitivno vplivajo na zaposlene: to seveda
velja
za
spremembe
v
večini
območij.

KJE BO KOLESARSKA LOGISTIKA DELOVALA NAJBOLJE?
Glede možnosti za razvoj kolesarske logistike, je to deloma
pogojeno z značilnostmi mesta samega. Na splošno velja,
da je potencial večji v gosto naseljenih mestih.
Nekatera izmed pilotnih območij, ki uporabljajo e-skuterje
zlasti menijo, da ponujajo nezadostna območja, pri čemer
se upošteva čas za polnjenje. To je pomenilo, da so manj
učinkoviti za dostavo na obrobju nekaterih mest (predvsem
hribovskih mest, kot so Lizbona) ali na daljših razdaljah na
podeželjskih območjih.
Podobno so tudi pri Čisti naravi, podjetju v lasti
podeželjske občine Moravske Toplice v Sloveniji, ugotovili,
da so e-kolesa zelo dobra za dejavnosti kot so lokalno
zbiranje odpadkov, majhna popravila cest in branje
števcev za vodo, ne morejo pa prikazati prihranka
stroškov. Če bi bila Čista narava v mestnem območju in ne
na podeželju, bi bila e-kolesa boljša možnost.

Zbiranje odpadkov, Moravske Toplice , Slovenja
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V urbanih območjih, kjer je razdalja med postanki krajša
in je manj motornega prometa ter ni omejitev hitrosti,
imajo lahko kolesa prednost.
Pogosto mislimo, da je lokalno podnebje odločilen
dejavnik, čeprav so največji prevzemi kolesarskih pošiljk
in močna kulturna dediščina kolesarjenja ravno v severni
Evropi. V skandinavskih in drugih severnih državah lahko
podnebje predstavlja oviro.

V Švedskih pilotih predstavlja vreme v zimskih razmerah veliko
oviro, še posebej v primerih, če kolesarske steze niso bile
očiščene. Ampak kljub temu je bil še tako daleč na severu pilot
velik uspeh – tako velik, da so tudi sosednje oblasti mesta
Motala začela uporabljati e-kolesa. Ta raven uspeha v
skandinavski državi predlaga pomemben potencial za rast ekoles v drugih delih Evrope.

VPLIV LOKALNIH POLITIK IN STRATEGIJ
Jasno je, da bo dostava s kolesom najbolj uspešna v mestih, kjer so drugi elementi načina prehoda k trajnostni mobilnosti na
svojem mestu. Če je mesto enostavno dostopno z avtomobilom ali če so pogoji za kolesarjenje slabi, pomeni manjšo spodbudo za
prehod na kolo.
Za spodbuden prehod, iz zasebnega prevoza z motornimi vozili, do bolj naprednih alternitiv, je potreben skladen niz politik.
Primer tega je območje C v centru Milana, kjer je prometno omejena cona nizkih emisij (Slika 3) ali sheme napajanja zastojev,
kot so v Londonu.
Če obstaja jasen, dolgoročen trend prehoda na bolj trajnosten način, bo to pomagalo tudi poslovnim načrtovalcem. – če se je na
primer mesto zavzelo za program za izboljšanje kolesarske infrastrukture.

Območje C v Milanu
Območje C je območje omejenega
prometa v središču Milana, ki ga omejuje
“Cerchia dei Bastioni”.
43
vstopnih
točk
nadzorujejo
s
kamerami. Vozovnica za stroške dostopa
območja C stane 5€: e-kolesa so skupaj z
ostalimi
specifičnimi
kategorijami
izvzeta.

Slika 3: Območje C v Milanu kot primer ukrepov za zmanjšanje emisij v mestu
Razoj urbane konsolidacije in distribucijskih centrov lahko
pomeni ključne dejavnike pri vzpostavljanju “zadnje
milje” dostavnih sistemov s kolesom. Ti centri, ki se
nahajajo v bližini mestnih središč, zagotavljajo prenos
blaga iz začasnih skladiščih za dobavo v mesto. Organi
imajo lahko na voljo neuporabljene stavbe, ki jih je
mogoče uporabljati kot distribucijske centre brezplačno ali

14

z znižano najemnino, tako za spodbujanje podjetij kot za
prehod iz motoriziranih vozil na e-kolesa. Takšna ureditev lahko
služi tudi za regeneracijo pripradajočega dela mesta.(9)

= dostava tovora v razsutem stanju
= UCDC
= destinacija dostave

Urbana konsolidacija in
distirbucijski center
Uvedba e-koles v logistično
verigo zahteva oblikovanje
UCDC (oranžna točka), v bližini
centra mesta, ki omogoča
prenos blaga iz tovornjakov na
e-kolo.
Slika 4. Nove logistične infrastrukture in vzorci, da bodo e-kolesa učinkovita (Poliedra)

DELOVNE PRAKSE
Kot smo videli, pomeni dostava z e-kolesom povsem nov pristop k logističnemu načrtovanju, z novimi konsolidacijskimi centri
in prevrednotenjem dobavnih poti. Operaterji dostave bodo razvili nove načine dela, da kar se da najbolje izkoristijo
prednosti koles. V mnogih primerih se lahko to premakne v hibridno kombinacijo motorizirane in na kolesarjenju temelječe
dostave.
Zanimiv primer glede vključitve koles v njihov model delovanja prihaja iz enega izmed prvih velikih logističnih podjetij DHL.
Po izvedbi pilota s 33 kolesi v 14 nizozemskih mestih, ki je pokazal prihranke v višini več kot 13.000 € na kolo in zmanjšanje
prevoženih kilometrov motornih vozil, je DHL Express začeli uvajati svoj kolesarski sistem dostave, ki je do leta 2014 deloval
že v 9 evropskih državah. Evropska flota DHL zdaj vključuje več kot 26.000 koles, od katerih je 9000 električnih koles ali
trikoles. Flota francoskega La Posta pa šteje že 20.000 e-koles, in se bo do leta 2017 razširila še na 30.000.
Ker kolesa, s svojo prostornino 140 litrov, nimajo tako velike nosilnosti kot motorna vozila , je v nizozemskih mestih vsak
seznanjen z dostavnim vozilom DHL Express, ki ponuja večjo nosilnost ter tudi prilagodljivost kolesa. Ta sprememba
delovne prakse je zahtevala prenovo sistema načrtovanja programa in sistema dostavne logistike – glavno nalogo, ki jo
DHL jasno občuti kot koristno poslovanju (10)(11).
Funkcije vzdrževanja in popravila so pomembne. Glede na to, da se e-kolesa uporabljajo v poslovanju je zelo pomembno, da
je vzdrževanje redno in strokovno, in da morajo občasni zlomi biti hitro popravljeni: še enkrat, to je podobno drugim
področjem poslovanja. Pogodba hrvaške pošte vključuje 3 leta vzdrževanja, vključno z baterijami.
Španska izkušnja je poudarila pomen izobraževanja v smislu vožnje in vzdrževanja, glede na to da lahko slog vožnje
pomembno vpliva na doseg (trajanje delovanja) baterije. Vendar pa je treba poudariti, kot je izpostavil predstavnik Hrvaške
pošte, da če se pokvari motor skuterja mora le-ta ostati ob strani ceste, če pa se izprazni baterija e-kolesa, voznik še vedno
lahko »pedala« nazaj v skladišče.
Odprtih ostaja več vprašanj, ki so specifične glede na državo. V več državah se bo pojavila potreba, da se razvije in vzpostavi
razumevanje v zavarovalništvu, v zvezi z razvojem zavarovanja za kolesa (kraja koles, poškodbe, drugo) in voznike (nesreče).
Prav tako lahko nekatere policijske sile zahtevajo izobraževanje in splošna pojasnila o kolesarski logistiki, še posebej v zvezi s
trikolesniki in štirikolesniki.
Medtem ko logistična industrija koles in e-koles raste in zori, ter dostava z e-kolesi postaja običajna, se dajo problemi
»zgodnjih usvojiteljev« te prakse hitro rešiti.
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PODPORA IN STROKOVNO ZNANJE
Številni nacionalni in lokalni organi ter agencije bodo lahko zagotovile pozitivne finančne pogoje za naložbe v kolesarsko
logistiko. Primeri vključujejo Hrvaški sklad za zaščito okolja in energetsko učinkovitost, ki podpira nakup električnih vozil na
nacionalni ravni; mesto Graz, ki prispeva 50% nakupne cene do 1000 € ali mesto München, ki prispeva 25%.

Varstvo okolja in Sklad za energetsko učinkovitost,
Hrvaška
Kot je navedeno drugje v tem poročilu, je Hrvaška Pošta
sprejela odločitev za investicijo v 180 električnih koles, da
bi prispevali k enostavnejši, cenejši in okolju prijaznejši
dostavi. Vrednost investicije je okoli 500.000 € in je bila
sofinancirana s strani sklada z okoli 150 000 €.
Od leta 2014 si je sklad prizadeval za sofinanciranje nakupa
električnih koles za lokalne oblasti in podjetja, s
pokrivanjem 40-80% od investicijskih stroškov. Ta ponudba
je bila dobro sprejeta, zato sklad načrtuje, da bo nakup
električnih koles sofinanciral tudi v letu 2016, z namenom
zmanjševanja ravni motornega prometa v mestih.

Električni vozni park Hrvaške Pošte je sofinanciran s strani
Sklada za varstvo okolja in energetsko učinkovitost.

Na voljo je tudi vse več strokovne podpore, od
same kolesarske logistične industrije (glej
spodnje informacije o Evropski kolesarsko –
logistični federaciji in Mednarodnem festivalu
tovornih koles), od Evropsko kolesarsko –
logistične federacije in njenih članov do
projektnih partnerjev in pionirskih lokalnih
oblasti.

Evropska kolesarsko-logistična federacija je strokovni organ, ki
zastopa in podpira kolesarsko logistiko podjetij po vsej Evropi. Cilji
so poudariti najboljše prakse, izmenjava znanja in vplivati na
pomembne deležnike.
Mednarodni festival tovornih koles je organiziran vsako leto
(aprila) organizacija Fiets bij Diensten.nl v nizozemskem mestu
Nijmegen. Električna tovorna kolesa je na festivalu možno
preizkusiti in testirati. Za proizvajalce tovornih koles, predstavlja to
dobro prodajno okno, medtem ko je za podjetja, ki razmišljajo o
prehodu na kolesarsko logistiko, vir koristnega in uporabnega
znanja.

16

6. SPLOŠNA PRIPOROČILA: KAKO MAKSIMIRATI PREDNOSTI KOLESARSKE
LOGISTIKE
V podporo dostavi z e-kolesi in kot prispevek k boljšemu mestnemu prevozu na splošno, bi moralo mesto ustvariti boljše
pogoje za kolesarsko logistiko in za kolesarjenje kot celoto.
Analiza dejavnikov uspeha v projektnih mestih (12) kaže, da so bili najbolj uspešni piloti podprti s strani javnih politik,
kot so to: pristojbine za zastoje, območja nič emisij, časovne omejitve dobave, itd. Z ustvarjanjem primernejšega
okolja za vse vrste koles - električnih ali ne – bi mesta lahko prispevala k večjemu deležu koles v mestni logistiki.
Poleg tega, vključujejo inovativni poslovni koncepti pogosto partnerstva z lokalno oblastjo ali drugimi državnimi organi.
Kot primer, zagotavljanje stavb v javni lasti za logistične centre, se je izkazalo za pomembno dejanje podpore manjšim
kurirskim podjetjem.
Pristojni organi so se zavezali k spodbujanju kolesarske logistike, zato podpirajo tudi lokalno gospodarstvo in boljše
okoljske prakse.
Vsako mesto ali regija ima svoj značaj, okoliščine, priložnosti in težave pri obravnavanju kolesarske logistike in jo je
potrebno obravnavati pod svojimi pogoji. Kakorkoli, partnerji smo identificirali veliko skupnih dejavnikov uspeha. Te so
osnova priporočil spodaj, da služijo kot smernice in navdih pri oblikovanju nadaljnjih politik, načrtov in ukrepov.

PRIPOROČILA ZA ORGANE NA VSEH RAVNEH
Politike, strategije in načrti, ki bi morali upoštevati kolesarsko logistiko
Kolesarski logistični koncept je potrebno vključiti v strateške dokumente, kot so to lokalni načrti za trajnostno
mobilnost v mestih (SUMPs) in Trajnostne urbane logistične načrte (SULPs), prostorsko načrtovanje in
regeneracijske strategije, kot del širšega cilja spodbujanja prehoda k trajnostnemu transportu. Transportne
študije in prometne simulacije bi morali upoštevati in vzeti v obzir potenciale za kolesarsko logistiko.

Potrebni so regulativni ukrepi in spodbujanje različnih načinov
prehoda k trajnostnemu prometu
Dokazani ukrepi vključujejo določanje cestnin in sheme pristojbin v cestnem prometu, območja z nizkimi
emisijami, parkirne omejitve, časovne omejitve dostave, in popolna ali delna območja prometa proste cone. Za
več primerov omejitev na območju EU, obiščite http://www.urbanaccesregulations.eu

Kolesarsko infrastrukturo, kot so kolesarske steze in kolesarska parkirišča,
je potrebno razširiti in izboljšati
Nova in boljša infrastruktura omogoča hitrejše in varnejše poslovno-logistične dejavnosti, hkrati pa spodbuja
premik od avtomobila do kolesa za druge namene potovanja. Kriteriji za oblikovanje infrastrukture bi morali
upoštevati vozila kot so tovorna kolesa in tricikli.

Lokalne oblasti naj nabavijo e-kolesa in kolesarske storitve
Lokalne oblasti lahko same pokažejo pot do drugih lokalnih operaterjev, z uvedbo e-koles v svoje vozne parke. In
/ ali z naročilom kolesarskih logističnih storitev od dobaviteljev e-koles. To lahko zahteva spremembo politike
javnih naročil.
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Za varnejše kolesarjenje je potrebno izvajati omejitev hitrosti na 30 km/h
Omejitve 30 km/h imajo številne koristi v smislu varnosti, ki podpira način prehoda na trajnostno mobilnost v
mestih, pa tudi izboljšanje javnega zdravja s spodbujanjem aktivnega potovanja. Prav tako premik ravnotežja k
prednostim dostave s kolesi, pri katerih kolesar poganja kolo s pedali.

Prometni zakon je potrebno izvrševati
Vse oblike trajnostnega prometa imajo korist od ukrepov, ki voznikom motornih vozil preprečujejo ustvarjanje
nevarnosti in ovir.

Razvoj urbanih logističnih centrov je potrebno podpreti
“Zadnji del poti” sistemi s kolesom, so verjetno najbolj učinkoviti tam, kjer tovorni sistemi za pretovarjanje iz
velike razdalje, kot so ceste in železnice, lahko potekajo v bližini mestnih središč. Mestne oblasti imajo
mnogokrat neuporabljene stavbe, ki jih lahko ponudijo kot distribucijski center, brezplačno ali z znižano
najemnino, ter tako spodbujajo podjetja k pretvarjanju dela njihovega motoriziranega voznega parka v
električna kolesa.

Poskusi kolesarske logistike morajo imeti koristi od davčnih in finančnih spodbud
Nacionalne fiskalne politike, investicijski programi in sheme finančnih spodbud bi morali upoštevati številne
prednosti, ki jih povzroča premik k trajnostnemu prometu, tako pri tovornem, kot pri potniškem prometu.
Brezplačna testiranja e-koles in e-tovornih koles, ki jih je omogočil projekt PRO-E-BIKE, so ključno prispevala k
temu, da je bilo več kot 80% vseh (testiranih) koles sprejetih/usvojenih. Kolesarska logistika ima dobro vrednost.

Informacije javnega značaja in promocija so potrebne, za oglaševanje prednosti
uporabe e-koles
Lahko se organizirajo kampanje in dogodki, da se zagotoviti odobritev javnosti in oglašuje različne ugodnosti,
ustvarjene s prehodom k kolesarski logistiki.

Dostava hrane, Bruselj, Belgija
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7. ORODJA PRO-E-BIKE ZA PODJETJA, MESTA IN OBČINE
Da bi pomirili poslovne menedžerje in lokalne uradnike,
da bodo e-kolesa učinkovita in zanesljiva v svojih
logističnih verigah, so partnerji razvili PRO-E-BIKE
simulacijsko orodje (SIM) in informacijsko orodje.
Orodje SIM je kalkulator stroškov, ki omogoča
potencialnim uporabnikom primerjavo med dostavnimi
vozili na konvencionalna goriva in e-kolesi. Simulacijsko
orodje potencialnim uporabnikom hkrati omogoča tudi
analiziranje morebitnih koristi v smislu stroškov od
nakupa, registracije, davkov in zavarovalne pristojbine,
goriva in vzdrževanja itd..
Uporabniki vnesejo posebne stroške in
vrednosti, kot so nakupna cena vozila in
prevoženi kilometri: za posamezne države
značilne vrednosti, kot so to registracija, davek
na motorna vozila, zavarovanje in stroški goriva

so že vneseni v simulacijsko orodje, jih je pa
možno spreminjati z uporabniki, da bi na
modelu prikazali vpliv različnih poslovnih
tveganj: spremembe na stroške pogonskih goriv
ali električne energije, davčnih režimov ali
novih shem cestnih pristojbin in tako naprej.
Razvito PRO-E-BIKE simulacijsko orodje je
zaradi tega dragocena podpora za javne in
zasebne agencije, za premišljeno načrtovanje
in lažje sprejemanje odločitev o kolesarski
logistiki.
Orodje je na voljo na
http://www.pro-e-bike.org/publications2.

Testirajte PRO-E-BIKE simulacijsko orodje in
izračunajte stroške okoljskih prihrankov za vaše
podjetje, ki jih lahko dosežete z zamenjavo
motornega vozila z e-kolesi!
Oglejte si kako so druga podjetja uspela z e-kolesi.
Orodje in poslovni modeli so na voljo v 8 jezikovnih
različicah
(angleški,
hrvaški,
nizozemski,
italijanski, portugalski, slovenski, španski in
švedski), vsaka z ustrezno lokalno vsebino in
vrednostmi:
http://www.pro-e-bike.org/publications2.

Električno kolo, komponente Ducati, Hrvaška
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8. PRIHODNJE MOŽNOSTI ZA KOLESARSKO LOGISTIKO
Evropska bela knjiga o prometu iz leta 2011 določa osnovo za razvoj kolesarske logistike na evropski ravni (13).
Eden od ciljev, opredeljenih v beli knjigi je doseči skoraj ničelne emisije v glavnih urbanih območjih, do leta 2030.
Komisija namerava na podlagi najboljših praks pripraviti smernice za spremljanje in upravljanje tovornih tokov v mestih,
za opredelitev strategije za prehod na "mestno logistiko brez emisij", ter promocijo skupnih javnih naročil za vozila z
nizkimi emisijami v poslovnih voznih parkih flote.
Kolesarska logistika ni izrecno navedena v beli knjigi, kar se zdi za izjemen izpust, a je jasno da lahko pomembno
prispeva k doseganju ciljev.
Leta 2013 je Evropska komisija sprejela paket Urban Mobility / Urbana mobilnost, v katerem je posebna pozornost
namenjena mestni logistični učinkovitosti (14). Komisija verjame, da bodo izboljšave urbane logistike, kot so boljši način
in izbira vozila, izboljšana zasedenost, optimizacija poti in dostop do območja nakladanja/razkladanja, lahko zmanjšli
stroške blaga in storitev.
Komisija zdaj državam članicam priporoča, da bi mestno logistiko ustrezno upoštevale pri načrtovanju mobilnosti v
mestih, na primer v načrtih trajnostnega urbanega upravljanja, ter spodbuja sodelovanje, izmenjavo podatkov in
informacij, usposabljanje, itd. za vse udeležence vključene v urbane logistične verige (15) ( 16). Navaja, da bi morali biti
Evropski strukturni in investicijski skladi bolj sistematično uporabljeni za financiranje celovitih paketov ukrepov, kjer so
mesta razvila celovite lokalne prometne načrte, kot je to Načrt za trajnostni mobilnost v mestih ter določitev ustreznih
uktepov.
Evropska kolesarska zveza (ECF) je ustvarila niz priporočil o oblikovanju smernic za mestno logistiko, ki temelji na
praktičnih izkušnjah velikega števila zainteresiranih strani ( 17). Te smernice, ki obravnavajo ključne dejavnike uspeha,
ovire in zgodbe o uspehu, so bile predstavljene Evropski komisiji v letu 2015 in bodo pomagale pri razvoju kolesarske
logistike na evropski ravni in politiki Unije.

9.ZAKLJUČKI
Zamenjava motornih vozil z e-kolesi pomeni za uporabnike prihranek denarja, poleg tega pa so e-kolesa tudi vedno bolj priljubljena.
Po izvedenih testiranjih e-koles, so podjetja usvojeno dobro prakso v mnogih primerih sprejela, prevzela; to pomeni da so z uporabo ekoles nadaljevali tudi po končanem testnem obdobju. PRO-E-BIKE piloti so pokazali, da so bile v večini poskusnih nastaviteve, testirana
e-kolesa in e-skuterji resnično konkurenčna alternativa motornim vozilom v dostavnih službah. Zaradi tega se je velika večina
partnerjev, tako v javnem kot zasebnem sektorju, odločila, da bodo e-kolesa ali e-skuterje uporabljali še naprej, po zaključeni pilotni
fazi, tudi brez finančne podpore. Nekateri udeleženci so preoblikovali svoje logistične strukture in jih prilagodili uporabi e-koles, za
zadnji logistični kilometer.
Logistični proces z e-kolesi, je seveda drugačen, saj ta vozila ne morejo nositi tolikšnega obsega in teže tovora, kot primerljiva
motorna vozila. Prav tako je krajša njihova dolžina poti, ki jo lahko opravijo z baterijami. Za manjše dostave pa okrožjih, so se ekolesa izkazala, za bolj ekonomična, saj so stroški nakupa in cena vzdrževanja nižji.
Izkušnje projekta kažejo, da, čeprav je trenutna tehnologija še vedno rafinirana, lahko e-kolesa v gosto naseljenih
urbanih območjih prekašajo vozila na fosilna goriva, še posebej, če jih mesta podpirajo z ustreznimi politikami in
ukrepi.
S podporo dobavi čistih vozil in ustvarjanjem priložnosti za razvoj novega trga, lahko mesta prispevajo k čistejšemu
okolju in boljši kakovosti življenja za svoje prebivalce, hkrati pa prispevajo k lokalnim, nacionalnim in evropskim ciljem.
Eden glavnih naučenih lekcij je, da podjetniki, interesne skupine, javni organi in oblikovalci politik že od vsega začetka
sodelujejo in delajo skupaj, z namenom da uskladijo svoje delo in zagotovijo da so ukrepi prilagojeni lokalnim razmeram
in kulturi. To je način, kako lahko vključeni oblikovalci politik, ciljne skupine in deležniki maksimizirajo koristi.
Projekt PRO-E-BIKE je pokazal, da je kolesarska logistika sestavni del mobilnosti v mestih in da bi morala avtomatsko biti
element politik in strategij, ne le za področje mobilnosti, ampak tudi za urbano načrtovanje, energijo in okolje.
Potencial za kolesarsko logistiko je pomemben, in naš projekt je dokazal, da je lahko uspešno uveden. Zdaj je pravi
trenutek za mesta po vsej Evropi, da sledijo temu vodilu.
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GLAVNI REZULTATI PROJEKTA
Različne vrste in tipe e-koles; e-tovorna kolesa in e-skuterje smo testirali v 40 podjetjih v 7 državah Evropske unije.
Običajna vozila na pogon so znotraj ciljnih skupin po testiranju v 28 primerih nadomestili z e-kolesi.
Okrepljeno zaupanje v tehnologijo je med uporabniki sprožilo oziroma povzročilo nove investicije in povečano uporabo električnih
koles in električnih skuterjev.
Težave s tehnologijo so bile sporočene industriji (proizvajalcem).
Merljivi učinki zmanjšanja emisij CO2 in prihranki v podjetjih so bili dokazani s simulacijskim orodjem.
Izkušnje in naučene lekcije so bile soimplementirane med deležnike na nacionalni in evropski ravni preko srečanj, delavnic,
konferenc, itd..
Pilotna mesta so bila seznanjena z dobavo električnih koles.
Politike za uporabo e-koles so bile promovirane v izdelanih Akcijskih načrtih in na organiziranih Info dnevih v pilotnih
mestih.
Vzpostavljeno je bilo sodelovanje z drugimi podobnimi EU projekti.

CILJNE SKUPINE PROJEKTA
PREVOZNE DRUŽBE ALI PODJETJA, KI DOSTAVLJAJO SVOJE LASTNE IZDELKE
•
•
•
•

Poštna podjetja, mednarodne dostavne službe, profesionalne kurirske službe (pisma, ovojnice, paketi,...)
Maloprodaja (dostava dobrin iz trgovine do doma, trafika, kmetijski organski pridelki/izdelki)
Dostava hrane (restavracije, verige hitre prehrane)
Dostava podjetnih izdelkov, ki jih dostavlja kurir

STORITVENA PODJETJA (ZASEBNA ALI JAVNA)
•
•
•
•
•

Komunalni inšpektorji
Storitve socialne oskrbe in oskrba na domu (za starejše in invalide)
Zbiranje in odvoz odpadkov
Mestna turistična skupnost
Odčitavanje vodnih števcev za občine

PREVOZ POTNIKOV
•
•

Center za otroško varstvo; rikše, e–skuter taxi
Prevoz na sestanke in srečanje zaposlenih v podjetju

JAVNA UPRAVA V PILOTNIH OBČINAH (OBLIKOVALCI POLITIK)
DOSTAVLJALCI Z E-KOLESI IN PROIZVAJALCI
STRANKE

PROJEKTNI PARTNERJI
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PROJEKTNA PILOTNA MESTA IN DRUŽBE
DRŽAVA

MESTO

STORITEV

Encicle

Dostava e-trgovin

Valencia Market

Lokalni trg

Ibiza

Eroski

Supermarket

Arnhem

Puurland

Lokalni in organski produkti

Heerhugowaard

Subway

Dostava hitre hrane

Almere

DHL

Dostava paketov

Utrecht

DHL

Dostava paketov

Nijmegen

BSO Struin

Center za nego otrok

Amsterdam

Marleenkookt

Sveže in zdrave jedi

Municipalities

Storitve za zdravje, oskrba na domu

Aleris

Storitve za zdravje, oskrba na domu

Eco Bike Courier

Paketi in večji kosi

Grafica KC

Material za tisk

TNT

Pisma in majhni paketi

GLS

Parcele

Hrvatska pošta

Pisma in majhni paketi

DHL

Pisma in majhni paketi

CityEx

Pisma in majhni paketi

EIHP

Poslovni sestanki, prevoz dokumentacije

Kiosk

Maloprodaja

Communal inspectors

Mestne površine

St. Francis home

Dostava obrokov in špecerije

Čistoća Zadar

Vzdrževanje javnih površin

City

Oskrba na domu

3LAN

Računalniki

Biroprodaja

Dostava pisarniškega materiala

Kratochwill

Hrana

Martjanci

Bistra Hiša

Prevoz hrane in drugih dobrin za gospodinjstvo

Tešanovci

Čista Narava

Vzdrževanje javnih površin

Maribor

Slovenian post

Pisma in majhni paketi

Ljutomer

Senpo

Pohištvo

T-Lotus

Prevoz barv do kupcev

Marujo restourant

Dostava hrane

Camisola Amarela

Dostavno podjetje

Moço de Recados

Kurir

ISS partnership between ALD
Automotive

Za notranjo dostavo pošte

SMAS

Vodne in sanitarne storitve

Municipality Torres Vedras

Dobava materialov ter korespondenca s šolami v
občini

Valencija

Španija

Nizozemska

DRUŽBA

Motala
Ydre

Švedska

Atvidaberg
Kinda
Linkoping

Genova

Italija
Milan

Zagreb

Hrvaška
Zadar

Lipik

Murska Sobota

Slovenija

Oporto

Lisbon

Portugalska
Torres Vedras
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GLS je eden izmen največjih dostavljalecev hitre pošto v
Italiji s 120.000 strankami. Odprli so nov logistični center
na novi lokaciji v centru Milana, nadomestili 6 dostavnih
kombijev z 9 kolesi in najeli več osebja za dodatna vozila.
Posledica je bila povečananje števila dobav, večja
produktivnost in učinkovitost. Čeprav je GLS zaposlili več
ljudi, za enako delo, so kljub temu prihranili denar.
g. Simone Vicentini, generalni direktor podjetja GLS,
Milano, Italija

"Poleg enostavnosti uporabe tovornih e-koles sem
pozitivno presenečen s pozornostjo, ki so jo
ustvarila. Ljudje me srečujejo in mi govorijo da me
poznajo, zaradi mojega tovornega e-kolesa. To je
seveda zelo pozitivno vplivalo na javno podobo
mojega podjetja! "
g. Steven Koster, PUURland

"Naš projekt je bil zelo uspešen in naši
sosednji organi so bili tako navdušeni,
da so tudi sami investirali v nakup
e-kolesa."
g. Agneta Niklasson, predsednik
tehničnega odbora, Motala, Švedska

