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1 INTRODUCTION 
 
Att få saker och tjänter levererade är en del av det moderna livet. Varje dag 
görs görs massvis av olika leveranser både i staden och på landsbygden. Dessa 
leveranser orsakar stora mängder CO2. 
 
Informationskampanjer om elbilar som ersättning för de fossila drivmedel 
börjar dyka upp som ett sätt att nå mål om minskade CO2 utsläpp. Men 
elscotrar och olika typer av lastcyklar kan vara ett än bättre alternativ i 
stadsmiljörer. 
 
Dessa elfordon  är mycket billigare än elbilar och kan vara ett fullgott alternativ 
till bilen under vissa förutsättningar. Med elassistans kan man färdas långa 
sträckor och last och backar utgör inget hinder.  
 
Våra pilotprojekt och pilotstäder visa att elscotrar och elcyklar är en väg till 
minska CO2 utsläpp både när det gäller varu- och persontransporter i urbana 
miljöer. 
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2 PROJEKT PRO-E-BIKE 
 
PRO-E-BIKE Projektet främjar elektriska cyklar och elektriska skotrar (vanlig 
benämning "E-cyklar"), för leverans av varor och passagerartransporter mellan 
privata och offentliga organ i europeiska städer. Huvudsakliga målgrupper är 
leveransföretag eller företag som levererar sina produkter eller tjänster (t ex. 
Snabbmat, sjukvård ...) och offentlig förvaltning i pilotstäder. Genom 
användning av dessa rena och energieffektiva fordon, kommer testgrupperna 
visa ett alternativ till fordon som använder fossila bränslen och bli en förebild . 
Projektets mål 
• utbyte av fossilt drivna fordon med El-cyklar. 
• underlätta elcyklars marknadslansering 
• påverka politiker att stimulerar bredare användning av E-cyklar i 
stadstrafik. 
  
Projektets aktiviteter 
• testa och analys E- cykelteknik (pilotprojekt) 
•  bygga förståelse och öka förtroendet för e-bike-teknik 
bland målgrupper 
•  organisera informationsdagar i pilotstäder för att främja e-cyklar 
•  skapa gynnsamma förutsättningar för marknadsutveckling 
•  inrätta en plattform för tillverkare, distributörer och potentiella e-
bike användare 
•  omfattande nationell och internationell spridning 
•  samarbete med andra EU-projekt med liknande mål  
Förväntade resultat 
Projektet syftar till att uppnå följande resultat: 
•  identifiera goda exempel 
•  ökade investeringar och användning av elektriska cyklar och skotrar 
(E- 
cyklar) för att leverera varor och för tjänster i 25 leverans företag eller 
offentliga förvaltningar 
•  handlingsplaner och strategier för 8 pilotstäder avseende 
införlivandet av E-cyklar i transportstrategier  i Pilotstäderna 
•  framtagande av ett  E-bike affärssimuleringsverktyg för företag och 
offentliga organ. Detta verktyg gör det möjligt för potentiella användare att 
beräkna kostnaderna och fördelar som kan bli följden av införandet av E- 
cyklar i sin verksamhet. Verktyget kommer att presenteras för leveransföretag 
i projektländerna. 
•  skapa affärsmodeller för e-cyklar (för transport av passagerare, 
godstransport och blandad transport) 
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3 SYFTET 
 
Motalas mål är att bli en fossiloberoende kommun enligt den nationella 
färdplanen för ett koldioxidneutralt Sverige 2050. I det senaste 
"miljöprogramet i Motala kommun" (politiskt antagna) finns mål att bli en  
klimatsmart kommun. Ett mål är att minska korta resor med bil till förmån för 
cykling. 
Motala kallar sig en cykelstad och ser cykeln som en viktig del av den hållbara 
staden. Motala arbetar långsiktigt på flera fronter för att uppnå målet om en 
fossiloberoende kommun. Att delta i EU-projektet Pro E Bike är ett sätt av  
många att arbeta för ökad cykelanvändning. 
Motalas ansträngningar att utveckla en lokal cykelplanen pågår och kommer 
att utarbetas under hösten 2015 och väntas antas under våren 2016. När det 
gäller el cykel som kan kräva särskilda villkor, såsom större cykelparkering 
kommer de att finnas med. 
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4 Pro E Bike ÅTGÄRDER 

4.1 Motala 

4.1.1 INFO DAGAR  
I Motala hålls årligen Sveriges största cykellopp 
“Vättenrundan” i juni. Därför var det lämpligt att lägga 
första info dagen just då 2014. Kommunen syns därför 
alltid på olika sätt i samband med detta. 2014 var Pro E 
Bike med och hade provcykling för allmänheten på de 
elcyklar som ingick under testperioden i kommunens 
hemtjänst. 
 
Under E Week i 13-14 januari 2015 
som är en regionalt evenemang för 
miljö- och energifrågor  hölls del 
två av den första info dagen. Den 

genomfördes som ett samarrangemang mellan Linköpings 
univerisitet, Länsstyrelsen Östergötland, Region 
Östergötland och Energikontoret Östra Götaland och 
vände sig till politer och tjänstemän företag i regionen. 
Här hade projektet satt ihop ett seminarie med tre 
intressanta exempel på företag/verksamheter som 

använder elcykle/lastcykel i sin 
dagliga verksamhet. Ett åkeri som 
köpt in lastcyklar för citynära 
transporter i Norrköping (Almroths 
Express), ett social företag som 
anväde lastcyklarna både i sin 
egenverksamhet att leververa varor till sina second 
handbutiker samt att sälja tranporttjänster med 
lastcyklarna (Kooptjänst). Den sista verksamheten var en 
del av Motalas barnomsorg som fått 10 lastcyklar för att 
använda i den pedagogiska verksamheten.Evenemanget 
filmades och finns tillgänlig på www.energiost.se youtube 
kanal. 
 
 

Informationsdag 2 hölls under Motala Expo 13-14 mars det är en årlig 
företagsmäsa för företag i Motala kommun. I år var det 130 företag och 6500 
besökare där. I kommunens monter fanns en ellastcykel som barnomsorgen 
använde samt personal som kunde berätta om såväl om Pro E Bike som om 
kommunens cykelfrämjande arbete. Under en av dagarna var Pro E Bike 
projektledaren där och besöket ett stort antal montrar för att tala om deras 
möjligheter till att byta ut bilar till elcyklar. 
 
Ansvariga för eventet 
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De tre tillfällerna har organiserats av projektledare och pilotkommunen. 
 
Uppskattad kostnad 
The cost includes the organization of info days. 
Kostnader har som uppstått för tex dokumentation genom filmning och 
lokalhyra har rymts i projektet. 
 
Effekten 
Syftet med infodagarna har varit att nå så många olika grupper (allmänhet, 
politiker, tjänstemän och företag) som möjligt för att visa möjligheterna som 
en elcykel/lastcykel kan ge. Genom att välja olika forum vet vi att vi ökat 
intresset och kunskapen om Motalas arbete för fler cyklar/elcyklar/lastcyklar. 

- Fler företag har fått upp ögonen för lastcyklar 
- Fler förvaltningar än de som ingått i Pro E Bike har efterfrågat elcyklar 

och en några har redan följt efter som barnomsorgen som köpt in 10 
lastcyklar.  

 

4.1.2 Produce a bicycle plan for the city of Motala  
 
Motala har blivit beviljade medel från Boverket “ Forum hållbara städer” för att 
ta fram en cykleplan under 2015. Som ett led i detta har en reseenkät 
genomförts där personer tillfrågades om hur de önskade att Motala skulle 
utvecklas som cykelstad. Vidare har en en informatör anställts samt en 
trafikingengör med uppdrag att ta fram planen i samarbeta med 
samhällsplanerare. Förutsättningar för elcykel kommer att få en egen del i 
planen som ett resultat av Motalas medverkan i Pro E Bike. 
 
Ansvariga  
Ansvariga för att cykelplanen kommer tillstånd är ytterst tekniska nämden i 
Motala. Arbetet leds av miljöstrategen och genomförs av trafikplanerare. 
 
1 Resevaneundersökning  (nulägesanalys) genomföredes 2014? för at ge svar 
på hur Motalabor tar sig till och från arbetet och hur reseströmmer sker och 
med vilke färdmedel.  
 
2  Detta följdes upp med intensivt omvärdsanalys och idéabete under 
våren/hösten 2015 i samarbete med  bla samhällsplanerare och (vilka andra 
grupper). 
 
Uppskattad kostnad 
Motala har tillfört medel förutom till projektmedel för att ta fram planen och för 
att kunna anställa en projektledare. Arbetet beräknas kosta 3 miljoner kronor 
och ett bidrag på 860 000 kr har utgått från Boverket. 
 
Miljöeffekter 
Att ha en antagen cykelplan kommer betyda att alla beslut som rör mobilitet 
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kommer att hanteras på ett mer likvärdigt sätt där cykel prioriteras. Här finns 
mål såväl som lämpliga standarder för hur allt från cykelväg ska se ut som 
vilken belysning den ska ha. Hur cykelparkeringar ska utformas. Hur Motala 
ska arbeta för att öka tillgängligheten för cykel hela året runt dvs i vilken 
ordning man prioriterar cykelvägarnas plogning och sandning vintertid. 
Genom att har tydliga mål och handlingsplaner för hur cykelanvändningen ska 
kunna öka tror man att tillsamman med ökad andel fossilfria drivmedel kunna 
nå målet om en fossilfri kommun 2050. 
 
 4.1.3 Elcyklar I hemtjänsten 
 
Under ett år testade delar av hemtjänsten i Motala att istället för bil använda 
elcycel i den dagliga verksamheten i projektet Pro E Bike. 4 elcyklar använder i 
två arbetslag en i centrala Motala och i Borensberg.  
 
Ansvarig 
Arbetsledarean skapade dagliga rutter/turer där personalen istället för bil fick 
använda elcykel för att ta sig till de äldre. 
 
Utvalda grupp 
Hemtjänstpersonal var de som använde elcyklarna. 
 
Kostander 
I detta fall ingick fyra elcyklar under projektet men en elcykel för detta 
ändamål kan köpas för mellan 10 000-13000 kr. 
 
Effekter för miljön 
Man hade en del tekniska problem i början med elcyklarna vilket gjorde att 
personalen var lite tveksam och inte helt possitivt inställd till dem. Men när de 
problemen var undanröjda var det positivt. Projektet började under sen höst 
2013 (november) vilket gjorde att man fick starta upp projektet “två” gånger 
då det var många som inte ville köra elcykel när det var kallt och isigt på 
vägarna. Cyklarna användes ca xx mil under året. 
Det finns fler vinster än koldioxid nämligen att personalen rör på sig mer och 
att intresset för elcyklar spritt sig till personalen och flera har köpt egna 
elcyklar. Intresset har också gjort att fler andra förvaltningar intresserat sig för 
att skaffa sig elcyklar tex barnomsorg och skola. Äldreomsorgen var så nöjda 

med resultatet att man 
valde att köpa loss 
elcyklarna efter 
projekttidens slut. 
 
4.1.4 Lådcyklar i  
barnomsorgen 
10 stycken lådcyklar med 
plats för 4 förskolebarn 
/cykel köptes in av 
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barnomsorgen till en stor förskola. Tanken var att visa föräldrar att det finns 
bra sätt att ta sina barn till och från förskolan. Idag är det ett stort problem 
med alla föräldrar som skjutsar sina barn med bil till förskolan viket gör att 
miljön runt förskolan blir så farlig att andra föräldrar inte vill cykla tillsammans 
med sina barn pga trafiksituationen.. 
 
Ansvariga för åtgärden 
Barnomsorgen och särskilt avdelningarna på den utvalda förskolan. 
 
Hur man gick till väga 
Meningen var att låta föräldrar prova att använda en lådcykel. Idén var att 
föräldrar skulle kunna låna hem cykeln. Det visade sig vara svårt med 
försäkringsfrågan så  man valde att istället låta föräldrar prova lådcyklarna vid 
särskilda föräldramöten. Lådcyklarna har istället används i den pedagogiska 
verksamheten av personalen som fått nya möjligheter att ta med barnen på 
olika utflykter i närområdet. Barnen får då nya och positiva intryck av 
färdmedlet som de tar med sig hem till sina föräldrar. 
 
Målgrupp 
Föräldrat till barn I förskola och personalen på dessa ställen. 
 
Kostnad 
Kostnaderna för en lådcykel som denna är mellan 15000 till 20000 kr och 
kommunen köpte in 10 stycken. 
 
Effekter för miljön 
I detta fall är det svårt att räkna på de direkta miljövinsterna eftersom 
aktiviteten inte direkt byter bilresor mot elcykel. Här är det mer långsiktigt, att 
barnen får positiva erfarenheter av att resa utan bil. Det skapar stort intresse 
hos föräldrar och fler förskolor vill följa efter. 
 
4.1.5 Cyklar och elcyklar inom yrkesutbildning” 
 
Beskrivning av åtgärden 
Studerande till Geodetisk mätningstekniker i Motala får en cykel när de börjar 
den 2 årig utbilningen. Lärarna har 3 elcyklar till sitt förfogande för att kunna 
besöka studenter på sina praktikplatser och företag i Motala. 
 
Ansvariga 
Utbildningsförvaltningen i Motala men särskilt ansvariga för YH utbildningen till 
mättekniker. 
 
Tillvägagångssätt 
Utbildningen i Motala har riksintag vilket gör att man har studerande från hela 
landet många blir ”nya” Motalabor. Man vill genom detta visa att Motala är en 
bra cykelstad. Genom att alla studenter får en cykel vid utbildningsstart så 
skapas förutsättningar bra resvaor. Lärarna har valt att använda elcykel för att 
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istället för bil ta sig till praktikplatser och företag i Motala.
 
Målgrupp 
Studerande och lärare. 
 
Kostnad 
I detta fall ingick tre elcyklar 
studenterna kostar ca 80 000 kr per läsår. 
 
Miljöeffekter 
Att låta studerande få en cykel gör att de blir goda ambassadörer för cykel och 
sin utbildning. Då deras utbildning går ut på att oft
mätning är cykeln ett perfekt fordon att ta sig runt i samhället med och de får  
en känsla för hur lätt det är med cykel istället för med bil. Förhoppningsvis 
kvarstår denna vana även när den studerande flyttar eller väljer a
Motala. Lärarna är mycket nöjda med sina elcyklar och tycker at det går både 
fortare och smidigare än med bil i samhället.
 

4.1.6 Åtgärder för ökad cykling i staden

DRAFT 
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cykelservice varje vår när det är dags 
fram cykeln inför vårsäsongen
 
 
 
 
 

 
 
Kommunen anordnar cykelturistvecka 
samt cykelkurser för invandrarkvinnor 
som inte kan cykla. 
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Att låta studerande få en cykel gör att de blir goda ambassadörer för cykel och 
a vara ute i fält för att göra 

mätning är cykeln ett perfekt fordon att ta sig runt i samhället med och de får  
en känsla för hur lätt det är med cykel istället för med bil. Förhoppningsvis 
kvarstår denna vana även när den studerande flyttar eller väljer att stanna i 
Motala. Lärarna är mycket nöjda med sina elcyklar och tycker at det går både 

Motala kommun erbjuder sina anställda 
cykelservice varje vår när det är dags att ta 
fram cykeln inför vårsäsongen 
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 Cykeltur med politikerna och även 
våra anställda för att öka hur/var 
man cyklar och vad man stöter på för 
något municipality  
 
 
 
Ansvar 
Ett samarbetet mellan 
trafikinformatörer, miljöstrateg och 
energirådgivare i kommunen. 

 
Hur gjorde man 
Genom att aktivera personal och politiker så skapas ett större intresse och 
engageman för cykling, om  komunen kan få personal att ta cykle istället för 
bil till arbetet är det en stor vinst för klimatet. 
 
Kostnad 
Det mesta görs inom budget för trafikplanering och informationsinsatser. 
 
Miljöeffekter 
Det är svårt att bedömma miljleffekten men att serva cykeln på våren är 
mycket populärt och det blir en påminnels att det är dagas att börja cykla 
istället för att ta bilen till jobbet. Att lära utlandsfödda kvinnor cykla är inte en 
miljöåtgärd då de idag inte kör bil utan ett demokratiarbetet för att öka deras 
möjlighet att ta del av samhället. 
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community.   
 

4.1.7 Tekniska och fysiska åtgärder  
 
 Cykelapp med natur- 
och cykelkarta och  
cykelapp för synpunketer 
och felhantering. 

 
 
 
 
 
 

Nya 
parkeringsplatser för 
cyklar. I Borensberg 
har man omvandlat 
en bilparkering till 
cykleparkering 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ansvariga för åtgärden Samhällsbyggnadskontoret.  
 
Miljönytta 
Att minska antalet parkeringsplatser för bilar till förmån för cyklar är en 
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mycket stark signal om att cyklarna är prioriterade.
 

4.1.8 Roadshow elfordon och laddinfrastruktur 
 

I augusti 2015 tog kommunen emot en roadshow där företag fick möjlighet att 
visa upp sina lösningar för att minska kommunens fossila fordonspark för 
politiker och verksamhetschefer
projekt  (BEAST och PRO E BIKE) med fo
samverkade och hade satt ihop roadshowen och erbjöd ett flertal kommuner 
att delta. Företag som erbjöd olika elbilar, ellas
medverkade. Besöken bestod av en teoridel och en provkörningsdel
 

Målgrupp 
Politiker och tjänstemän 
Kostnader 
Företagen var oerhört tacksamma 
för hjälpen att få träffa polit
och tjänstemän så de har inte tagit 
betalt. Det är EU projektledarna 
som lag den stora tiden. 
 
Effekter för miljön 
Motala kommun har redan idag en 
hög andel biogasfordon I sin fl
Trots det var  manga förvaltningar 
som kör mycket bil nyfikna på 
elfordon. 
 
4.1.9 Samverkan för transportfrågor
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I Motala träffas tjänstemän varje år för en workshop/diskussion för att se hur 
kommunens verksamheter kan bli bättre på att hitta vägar för att nå 
kommunens klimat och miljömål. Transporten är ett viktigt tema. Att alltid ha 
cykling/ elcyklar som ett möjligt alternativ är ett led i att minska fossila 
transporter inom kommun organisationen. 
 
Ansvarig 
Miljöstrateg 
 
Utvalda grupp 
Kommunala tjänstemän från alla förvaltningar 
 
Kostander 
Inga 
 
Effekter för miljön 
Att ständigt omvärdera och anpassa kommunala transporter till mer 
klimatneutrala sätt är ett viktigt då kommunen ska vara en föregångare och 
även inspirera medborgare till förändrade transportvanor.  
 
Slutsatser 
I Motala kommun har arbetet för att minska klimatpåverkan prioriterats. Stora 
satsningar har gjorts att fasa ut fossila bränslen i fastighetsbeståndet och 
fordonsflottan, att energieffektivisera och spara. De totala utsläppen av 
klimatpåverkande växthusgaser har minskat med ca 6 % mellan åren 2005 
och 2010. Samtidigt kan konstateras att vi med den nuvarande 
minskningstakten inte kommer att uppnå det beslutade målet om en 
utsläppsnivå på 2,0 ton CO2 per kommuninvånare till år 2020. Som framgår av 
den samlade energianvändningen i Motala kommun år 2010 står hushållen för 
den största delen av förbrukningen. Transporterna representerar ca en 
tredjedel av energiförbrukningen 
genomfartstrafiken oräknad. Slutanvändning i offentlig verksamhet uppgår till 
ca 6%. 
Industri och byggverksamhet förbrukar ca 10 % av den totala 
energiförbrukningen i Motala 
kommun. 
 
 Motala kommun har i sitt miljöprogram  som antogs i juni 2014 målsättningen 
om att bli en fossiloberoende kommun helt i linje med den nationella 
färdplanen för ett koldioxidneutralt Sverige 2050. En god samhällsplanering är 
avgörande och utvecklingen av resurseffektiva transportsystem en 
nödvändighet. Påbörjade insatser för lokal produktion av biogas och en 
fossiloberoende fordonsflotta med mer energieffektiva fordon och förnybara, 
helst lokala drivmedel måste fullföljas och kompletteras med lokalt producerad 
el. I all verksamhetsplanering och upphandling bör åtgärder för att minska 
transportarbetet prioriteras. Exempel på insatsområden är samordnad 
distribution av varor och närproducerad mat. Klimatåtgärder för minskad 
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biltrafik bör samordnas med folkhälsoarbetet. Att ersätta korta bilresor med 
gång eller cykel ger positiva synergier i form av mer fysisk aktivitet samt 
minskade luftföroreningar och buller. Funktionsblandade samhällen med god 
tillgång till kollektivtrafik ökar förutsättningarna för social integration. 
Kommunen bör även verka för att öka tillgängligheten till det regionala 
pendeltågsystemet med tågstopp i Godegård och Fågelsta samt kortare restid 
till Linköping.  
 
Cykelstaden Motala  är ett begrepp man vill ta ett steg längre genom att skapa 
en lokal cykelplan som tar sin utgångspunkt i vilka beslut som bäst gynnar en 
ökad cykling i staden. Att delta i EU projeket Pro E-Bike har varit ett sätt att  
lyfta elcykel som transportmedlel  istället för bil vilket fungerat utmärkt i 
hemtjänstverksamheten, elcykelprojektet har fått efterföljare som i en 
yrkeutbildning samt genom lådcykelanvändning i barnomsorgen.  Att låta 
företag som erbjuder lösningar möta politiker och tjänstemän genom en 
roadshow var mycket postitivt. Att inspirera det loklala näringslivet  samt 
boende att ställa om sina  fossila biltransporter  till cykling kräver ett 
heletsgrepp där  alla frågor som rör cykling finns samlade. Därför är det 
otroligt spännande att få ett styrdokument som tar sin utgångspunkt I just 
bästa förutsättningar för ökad cykling. I Arbetet med cykelplanen pågår som 
bäst under hösten 2015 och antas under våren 2016. 
 
 

 

 


