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Sammanfattning 
 
Genom ett samarbete med Trafikverket Region Mitt har en satsning på elcyklar i Östersunds 
kommunförvaltning genomförts. I avtalet ingår tre delområden; upphandling av elcyklar, 
långtidsutvärdering, och tidstest. Det har resulterat i att 24 stycken elcyklar nu finns i olika 
verksamheter inom kommunen. 
 
I det första skedet av projektet köptes en elcykel in med stöd av Trafikverket Region Mitt, sedan fick 
arbetsplatser inom kommunorganisationen möjlighet att låna cykeln för att kunna testa den. Under 
trafikantveckan 2009 fanns det även möjlighet att prova elcykeln utanför Rådhuset. Testperioden 
resulterade i att elcykeln i många fall uppfattades som ett prisvärt, miljövänligt och roligt alternativ till 
bilen. Flera arbetsplatser uttryckte också sitt intresse för att skaffa egna elcyklar.  
 
Två upphandlingar har sedan genomförts och två olika företag har levererat elcyklar till kommunen. 
Elcyklarna i den första upphandlingen levererades i april 2009, och cyklarna från den andra 
levererades i juni och juli 2010. I den första upphandlingen kunde Grön Trafik genom samverkan med 
Trafikverket Region Mitt dela ut tio bidrag på 6000 kr per cykel till de enheter som köpte en elcykel. 
 
Flera olika enheter inom kommunen har köpt in elcyklar, bland annat hemtjänsten där cyklarna varit 
en viktig del i det dagliga arbetet och har underlättat transporter mellan vårdtagarna. Inom andra 
enheter där korta resor är mindre vanliga har elcyklarna jämförelsevis använts mindre. 
 
I juni 2010 gjordes en uppföljning av de första 11 cyklarna. Då ställdes bl.a. frågor om hur mycket 
cykeln användes, hur det fungerat och hur långt cykeln hade gått. De allra flesta var mycket nöjda med 
elcykeln, de tyckte att den fungerat bra och att det var roligt att elcykla. Något som däremot nämndes 
som en nackdel var lång servicetid. Avläsningen av cykeldatorerna visade att elcyklarna tillsammans 
rullat 827,8 mil under det första året.  
 
Nästa uppföljning gjordes i november och december 2011. De första elcyklarna hade då använts i 2 ½ 
år och den andra omgången cyklar i 1 ½ år. Majoriteten använder fortfarande sina elcyklar i hög 
utsträckning under barmarkssäsongen. Flera noterade dock att det har krävts en del service av 
elcykeln. Det kan vara en anledning till att användningen av cyklarna har minskat sedan starten. Det 
kan även bero på att ”nyhetens behag” avtagit. De första Giant-cyklarna har dock ökat i användning 
sedan den förra avläsningen. De nyare Marvil-cyklarna har däremot en lägre användning i jämförelse, 
det är troligt att de inte hade samma intresse eller behov av en elcykel eftersom de köpte dem senare. 
Totalt har elcyklarna gått 16 646 km tillsammans, en ökning med 8 368 km sedan den förra 
avläsningen. Ungefär hälften av resorna har enligt utvärderingen ersatt bilresor vilket minskat 
utsläppen av fossil koldioxid med ca 1,9 ton. 
 
Elcykelcoaching kan vara ett sätt att öka användandet av elcyklarna. En elcykelcoach kan genom 
arbetsplatsbesök och information ge användarna stöd och t ex gå igenom hur den används och 
underhålls. Det får fler att bli intresserade och motverkar teknikrädsla som kan vara ett hinder. Vid 
besök kan man även stämma av så att rätt tillbehör finns och hur cykeln används och förvaras. Kanske 
behövs en cykelkärra, cykelkorg, en datorväska eller ett extra batteri att byta till? Gemensam 
upphandling av serviceavtal och vinterdäcksbyte skulle även detta kunna öka användningen. 
 
Elcykeln är ett nytt transportslag som inte egentligen bör jämföras med vanlig cykel då 
användningsområdet breddas. En elcykel gör det möjligt att göra längre resor i tjänsten än med en 
vanlig cykel och även klara backig terräng utan att bli svettig när man kommer fram. Lätta och 
energisnåla fordon som elcyklar kommer att blir alltmer intressanta framåt då energipriserna väntas 
fortsätta att stiga.
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1 Bakgrund 
Elcykelprojektet ingår som en del av Smarta resvanor i Trafikverket Region Mitts avtal med 
Grön Trafik från 2009. Där ingår bl a uppdraget att göra en upphandling av elcyklar, en 
långtidsuppföljning samt ett tidstest .  
 
 

1.1 Syfte 
Syftet med elcykelprojektet var att få kommunens enheter intresserade av att prova en elcykel 
och att i förlängningen få dem att köpa in elcyklar till verksamheten.  
 

1.2 Mål 
Projektets huvudmålsättningar: 

• Att anordna minst tre tillfällen för kommunanställda, företag och allmänhet att testa 
elcykel. 

• Att enheter inom Östersunds kommun ska beställa minst 10 elcyklar. 

• Att minst en fjärdedel av de anställda på enheterna som skaffat elcykel ska använda 
den regelbundet. 

• Att 90 % av de enheter som köpt in elcykel tycker att den fungerar bra och uppfyller 
deras behov. 

• Att resebeteendet ska ha förändrats och bilresandet minskat genom användning av 
elcykeln. 

• Projektet ska leda till fyra inslag i media under projekttiden. 

 
 

1.3 Upplägg och genomförande 
 

1.3.1 Projektet steg för steg 

En första elcykel köptes in av Grön Trafik med Stöd av Trafikverket Region Mitt med 
avsikten att användas vid visningar och utlåning. Ett mejlutskick gjordes sedan till alla 
enhetschefer med information om möjligheten att få testa en elcykel och i nästa steg kunna få 
erbjudande om att köpa en cykel till reducerat pris. 16 arbetsplatser var intresserade och vecka 
5-22 2009 lånades en test-elcykeln ut till dessa. Detta resulterade i att 10 arbetsplatser 
beställde 11 elcyklar, varav 10 till reducerat pris . Under våren skickades förfrågingsunderlag 
ut till cykelhandlare i Östersund för att få in offerter. I april 2009 delades de första 11 
cyklarna ut vid en ceremoni framför Rådhuset. Under våren 2010 gjordes ytterligare en 
förfrågan till de enheter som redan hade elcyklar samt till de arbetsplatser som under året visat 
sitt intresse för elcykeln. I maj 2010 skickades ett nytt förfrågningsunderlag ut till 
cykelhandlarna för en andra upphandling. Ytterligare 11 elcyklar beställdes och de 
levererades i juni-juli 2010. 
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Ett tidstest Tidstestet jämförde sträckor mellan de olika resesätten buss, bil, elcykel och vanlig 
cykel.  Resultatet visade att cykeln oftast är det snabbaste alternativet, den vanliga cykeln är 
enkel att få resklar vilket gör att den fort når de korta resmålen. De platser som låg längre bort 
var relativt lika när det gäller cyklarna, i de fallen var även bilen marginellt snabbare på vissa 
sträckor. Bussen var dock alltid långsammast. 
 
 

1.3.2 Administration och ansvarsfördelning 

Grön Trafik har administrerat beställningar och upphandling av elcyklarna. Insamling och 
avläsning av data har också gjorts av Grön Trafik för att följa upp hur mycket elcyklarna 
använts och sedan rapportera resultatet.  Service och underhåll står enheterna själva för, då det 
inte funnits något serviceavtal har de kunnat välja fritt mellan tillgängliga verkstäder. 
 
 

2 Utvärdering och resultat 

2.1 Ekonomi & upphandling 
 
Priset på den elcykel av märket Flyer som köptes in i augusti 2006 för utlåning var ca 17 000 
kronor exkl. moms. Vid denna tidpunkt fanns inga kvalitativa elcyklar i mellanprisläge att 
köpa på den svenska marknaden.  
 
Vid den första upphandlingen 2009 upphandlade Grön Trafik 11 elcyklar. 
Förfrågningsunderlag gick ut till Söder Sport AB, Cykelogen AB, och Morten Nilstén AB via 
mejl 2009-02-27. Cykelogen AB antogs som leverantör då de erbjöd lägst pris och de första 
11 cyklarna av modell Giant Twist Elegance CS Lite levererades 2009-04-30. Priset blev 12 
000 kr exkl. moms per elcykel. De 10 första som köpte en elcykel erbjöds 6 000 kronor i 
bidrag av Grön Trafik, vilket betyder att enheterna endast betalade 6 000 kr exkl. moms för en 
komplett elcykel. Till elcykeln ingick dubbdäck, cykelhjälm, cykeldator och cykelväska med 
tryck. Det beställdes 11 stycken elcyklar till olika enheter inom Östersunds kommun, en enhet 
beställde två cyklar men fick då endast ett bidrag. De flesta enheterna som införskaffade 
elcyklar tillhör Vård- och Omsorgsförvaltningen.  
 
I den andra upphandlingen under 2010 upphandlade Grön Trafik 9 elcyklar. 
Förfrågningsunderlag gick ut till Söder Sport AB, Cykelogen AB via mejl 2010-05-26 även 
Egons Cykelaffär och Morten Nilstén AB tillfrågades. Söder Sport AB antogs som leverantör 
då de erbjöd lägst pris. Modellen som upphandlades blev Marvil E-motion Comfort (7-växlar) 
och i början av juni 2010 levererades 5 cyklar och i början av juli kom en andra leverans med 
de sista fyra som beställts vid upphandlingen, plus två extra som beställts efter gällande avtal. 
 
De förfrågningsunderlag som använts återfinns i bilaga 1. Efter dessa upphandlingar har 
ytterligare en enhet själv köpt in en elcykel efter gällande avtal vilket resulterar i att det i 
dagsläget finns 24 elcyklar totalt inom den kommunala verksamheten. 
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2.2 Utvärdering av användning 

2.2.1 Uppföljning juni och november 2009 

Den 30:e juni hade Östersunds kommun besök av EU-delegater från Tjeckien som fick 
möjlighet att testa de 11 elcyklarna från första upphandlingen under en dag. Enheterna 
levererade elcyklarna till Rådhuset för utlåning till utflykten.  Som tack för lånet blev alla 
cyklar utrustade med specialtryckta cykelväskor och lättjusterbara sadelstolpar. Grön Trafik 
läste då även av cykeldatorerna för att se hur långt de gått efter två månader. Sträckan 
varierade mellan 65 och 730 km, vilket är ett mycket bra resultat. Vid denna avläsning 
uppgick medelsträckan till 119 km per cykel och månad. Totalt hade de sammanlagt rullat 
204 mil under de första månaderna.  
 
I november, efter drygt ett halvår, gjordes en ny avläsning och då var den totala sträckan 
673,5 mil. Vid denna avläsning uppgick medelsträckan till 102 km per cykel och månad. Se 
bilaga 4 för en sammanställning av de avläsningar som utförts. 

2.2.2 Uppföljning juni 2010 

En utförligare utvärdering av cykelanvändandet gjordes i juni 2010, cirka ett år efter att 
elcyklarna börjat användas, se bilaga 4 för komplett sammanställning av lämnade svar. Fram 
till detta datum var 12 elcyklar i bruk i kommunens verksamhet. Vid denna avläsning uppgick 
medelsträckan till 58 km per cykel och månad. Användandet har varierat i omfattning samt 
mellan årstider, totalt hade de 11 cyklarna som ingick i första upphandlingen elcyklarna då 
rullat 827,8 mil. 
 
Projektet har utlöpt mycket väl och varit uppskattat på många håll. Den allmänna 
uppfattningen var att elcykeln har fungerat mycket bra. En positiv effekt på en arbetsplats var 
att det tidigare diskuterats om man skulle skaffa en till bil för hemtjänstuppdrag, men efter att 
elcykeln köptes in avstannade diskussionen helt och konkurrensen var istället stor om att få 
använda elcykeln. En enhet poängterade särskilt att de var nöjda med priset de fått och att 
elcykeln var ett mycket bra köp. Även andra enheter inom hemtjänsten har blivit intresserade 
av att köpa in elcyklar, vilket de senare också gjort. 
 
Elcykelns användningsområde har varit liknande i de olika verksamheterna, de flesta har varit 
inom hemtjänsten där den använts på sträckor i det dagliga arbetet, som transport till 
vårdtagare och apotek. Många enheter inom hemtjänsten ansåg att elcykeln lämpade sig 
väldigt bra för den typen av verksamhet. Cykelanvändandet har dock fungerat bäst på de 
enheter där resenären inte haft behov av att ta med mycket arbetsmaterial eller haft alltför 
långa sträckor. För verksamheten vid reningsanläggningen Göviken uppfattades cykeln som 
svår att använda pga. att de ofta behöver ta med sig verktyg. 
 
Cykeln har använts istället för att gå eller som ersättning för kortare bilresor. Sträckor har på 
vissa enheter planerats utifrån att det finns en elcykel tillgänglig på arbetsplatsen och där har 
cykeln även prioriterats mer till vissa sträckor. Främst de sträckor som i många fall annars 
krävt en bil har ersatts med elcykel. Även de lite tuffare cykelsträckorna, d v s de med mer 
backar eller längre körväg, har prioriterats till elcykeln. Där cykelsträckorna krävt en liknande 
ansträngning har cykeln använts av den som först tagit den. Då har den inte ersatt bilresor i 
samma utsträckning utan snarare cykelresor. 
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På de sträckor där elcykeln använts på befintliga cykelsträckor eller kortare bilsträckor 
upplevde personalen en tidsbesparing, dels då de kunde ta sig fram fortare och på mindre 
vägar, samt att de slapp tiden att hitta parkering och parkera. En annan positiv aspekt är att 
personalen har blivit mer flexibla. Tidigare har de varit tvungna att samåka och skjutsa 
varandra, men med elcykeln är de inte uppbundna av någon annan persons tider vilket har 
setts som mycket positivt.  
 
Flera enheter uppfattade att det fanns en ”teknisk” rädsla för att använda cykeln, något som 
till viss del försvann då de väl provat cykeln. Elcykeln kan också vara besvärligare att 
använda än en vanlig cykel på kortare sträckor. Då cykeln är mer stöldbegärlig krävdes även 
att den ställdes in över natten på flertalet ställen. Tyngden vid förflyttningar av själva cykeln 
uppfattades som en nackdel.  
 
Drygt hälften, 6 av 10 enheter använde cykeln på vintern och de som gjorde det använde 
vinterdäcken, vilka alla tyckte fungerade bra. Många cykelsträckor drogs dock in pga. kyla 
och ersattes med bil eller gång vilket gjorde att cykeln användes mindre än det var tänkt. En 
intressant synpunkt är att elcykeln upplevs som bättre än en vanlig cykel på halt underlag 
eftersom den driver på framhjulet och inte blir kvar i snömodden eller det isiga partiet. 
 
Det har uppkommit några enstaka problem med ljud från cykeln samt med själva 
batteriladdaren. Dessa problem har Cykelogen tagit hand om och Jaguarverken har blivit 
kontaktade. Den främsta anledningen till att en cykel behövt lämnas på service är problem 
med batterierna eller att eluttaget gått sönder vid lödningen. 
 
Service vid fel och exempelvis däckbyten utfördes hos olika verkstäder på initiativ av 
avdelningsansvarig. Ett problem har varit att servicen tar lång tid. Cykelhandlarens förklaring 
var att delar inte kunde levereras tillräckligt snabbt samt att man inte har så stor erfarenhet 
med att laga elcyklar. Att det tar tid innebär problem för de enheter där cykeln exempelvis är 
inplanerad på längre sträckor och arbetet får en längre tidsåtgång. En avdelning hade inte 
tillgång till cykeln under drygt en månad pga. att reservdelar hade specialbeställts, och detta 
hindrade verksamheten betydligt.  
 
En annan nackdel var att servicekostnaderna kunde vara höga. Ett fåtal cyklar har inte behövt 
service eller reparation, det går inte att avgöra om det beror på slitage eftersom det inte varit 
möjligt att läsa av alla mätarinställningar. Det är också osäkert om mätarinställningen på 
övriga cyklar (som beställdes 2009) kan ha påverkats eller nollställts då de varit inne på 
service.  
 
Överlag har användarna en väldigt positiv inställning till projektet och många ser elcykeln 
som ett bra komplement och en möjlighet till ett förändrat resebeteende. En sidoeffekt är 
också att personer intresserat sig för elcyklar privat. 
 

2.2.3 Uppföljning november 2011 

I november och december 2011 gjordes ännu en uppföljning och avläsning, kompletterade 
frågor ställdes även under mars 2012. De första elcyklarna av märket Giant hade då använts i 
2 ½ år och de nyare elcyklarna av märket Marvil i 1 ½ år. Denna gång gjordes en avläsning av 
elcyklarna per telefon och kontaktpersonen fick svara på frågor om bland annat 
vintercyklande, användning av dubbdäck och eventuella problem, samt ge egna kommentarer.  
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Majoriteten har använt elcyklarna mycket under barmarksäsongen. Totalt har cyklarna från 
den första och andra upphandlingen inklusive testcykeln rullat en sträcka på 1 664,6 mil, en 
ökning med 836,8 mil sedan den förra avläsningen. Hos 4-6 enheter användes cyklarna i 
mindre utsträckning och där upplevde man att verksamheten inte passade elcykeln, främst på 
grund av för långa eller korta sträckor.   
 
På vintern har elcyklarna använts sparsamt, 13 enheter har inte använt den alls, i fyra fall 
beror det främst på att de behöver reparation. 9 enheter har använt den i mindre utsträckning 
och 2 enheter har använt den frekvent. Antalet användare i personalgruppen är dock färre än 
under sommaren. Det är 5 enheter som inte har dubbdäck och 9 enheter som har dubbdäck 
men inte har bytt till dem, av dessa har ett fåtal cyklar använts till viss del ändå. Bland de 10 
som har bytt till dubbdäck återfinns de flesta cyklarna som faktiskt har använts i någon 
utsträckning under vintern.  
 
En användare som vintercyklat hade problem med att elcykeln spann på framhjulet och gled 
vilket orsakade fall, detta trots dubbdäck. Användarna angav vinterväglaget, kylan och en 
ovilja att cykla som vanliga orsaker till att elcyklarna inte användes under vintern. Ett 
praktiskt problem som nämnts är att batteriet inte räcker en hel dag, särskilt i kyla. 
 
Användarna upplever att fördelarna med elcykeln är att det går snabbt att komma fram och att 
den är smidig att parkera. Man är positiv till att använda ett hållbart transportmedel och anser 
att det finns utrymme för att de används oftare. Några enheter skulle gärna införskaffa fler 
elcyklar, främst för sommarbruk, men det har inte skett av ekonomiska skäl. 
 
Ett flertal påpekar att förvaringen av cyklarna är problematisk. De kan inte stå ute pga. att de 
förstörs av vädret och stöldrisken. Inne är det platsbrist och besvärliga trappuppgångar, ställs 
de undan i källare eller liknande blir de istället otillgängliga.  
 
Eftersom så många olika personer använder cykeln kan hanteringen vara omild vilket leder till 
slitage och ökat behov av underhåll. Samtidigt har många enheter inte någon tid till att lämna 
in cykeln på service eller ens att underhålla cykeln, exempelvis byta lampor och pumpa däck. 
En användare menade på att det är mycket att känna till om hur elcykeln ska användas och 
underhållas och att det vore bra med stöd och hjälp för att den ska fungera bra. 
 
Giant Twist 
Enligt utvärderingen har sju av elcyklarna varit felfria sedan leveransen och tio av elva 
elcyklar fungerar i nuläget. Den elfte har problem med batterifästet samt knappen som justerar 
hastigheten, den går därför bara på full fart, till följd av detta kunde den inte läsas av.  
En annan av cyklarna har tidigare bytts ut på garantin till följd av problem med växlarna. På 
denna cykel och på en som blivit stulen har cykeldatorn bytts ut, därmed saknas data om 
antalet km. Medelsträckan per månad och cykel har ökat sedan den förra avläsningen, från 58 
km till 62 km. Vid den första avläsningen var sträckan 119 km, detta beror högst troligt på att 
det var sommar under perioden och kanske även till någon del på ”nyhetens behag”-effekt.  
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Marvil e-motion  
Av dessa cyklar har sex varit felfria och nio av tolv fungerar i nuläget. Av de elcyklar som 
råkat ut för fel har fem råkat ut för ett fel på startknappen som varit lätt åtgärdat och kunnat 
göras över dagen på Söder Sport (startknapp på ny version av cykeln har bytts till annan 
modell, så nyare cyklar av samma modell drabbas ej av detta), två har fått fukt i displayen och 
en har fått batteriet bytt då detta slutat fungera. Trots att problemen i de flesta fall har kunnat 
åtgärdas snabbt när cyklarna lämnats på service gör tidsbrist på enheterna i flera fall att de 
inte hunnit lämna/hämta cykeln på cykelaffären och att cyklarna därför blivit stående 
oanvända länge när de behövts servas. Kilometerställning på två av cyklarna kunde inte läsas 
av till följd av problem med startknapp. Medelsträckan för de nyare Marvil-cyklarna var 16 
km per månad och cykel, detta var den första avläsningen för dem. Att de inte använts i 
samma utsträckning som de tidigare cyklarna kan bero på att det inte funnits samma intresse 
och behov av dem bland de enheter som köpte elcyklar vid den andra upphandlingen. 
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2.3 Tidstest mellan olika transportslag 
Ett tidstest har gjorts mellan bil, buss, elcykel och vanlig cykel. Testet genomfördes under en 
dag då olika personer testade de olika färdsätten. Den som cyklade vanlig cykel körde även 
elcykeln för att minska felmarginalen vad gäller grundtempo och kondition, värt att 
uppmärksamma att han dock var en frekvent cyklist med god grundkondition. Tiden det tar 
för att komma i ordning med färdmedlet är avgörande för hur snabbt det skall gå på hela 
sträckan. Mätningarna har skett vid ett enstaka tillfälle och kan ses som en ögonblicksbild av 
hur det kan vara en dag i september. Tabell 1 visar tiden det tar att transportera sig med 
färdmedlet, medan tabell 2 tar hänsyn till ytterligare faktorer som påverkar restiden.  
 
 
Tabell 1. Transporttider i minuter och sekunder 

Start Mål Cykel Elcykel Bil Buss Buss 
(tabell) 

Rådhuset Lugnvik Centrum, HC 10:03 9:35 10:30 16:03 7:00 

Rådhuset Tekn. Förv. Solliden 7:04 6:25 8:35 14:00 7:00 

Rådhuset Frösö Strand 8:00 9:03 10:45 25:00 8:00 

Rådhuset Storsjöbadet 8:30 9:01 10:30 17:00 6:00 

Rådhuset Lillsjö Centrum. HC 14:00 14:15 13:15 15:00 9:00 

Rådhuset Jämtkrafts kontor 2:05 2:05 8:05 9:00 4:00 

Från reception till ute 1:00 2:50 Inkl. tid till 
garage och 
parkering 

Inkl. tid till 
hållplats väntan 

och till port 

Beräknad 
restid 

 
I tabell 2 har hänsyn tagits till ytterligare faktorer som påverkar tiden för färdmedlet.  

• Cykel: tidsåtgång för upplåsning och låsning.  

• Elcykel: hämtande av batteri och cykel från garaget och återbördande.  

• Buss: tidsåtgång sträckan Rådhuset till busshållplats (3 minuter), väntan på buss (2 
minuter) samt sträcka hållplats till lokal.  

• Bil: tidsåtgång för att hämta nyckel, gå ner i garaget, åka ut ur garaget. 
 
 
Tabell 2. Totala restider, i minuter och sekunder, med hänsyn till ytterligare faktorer 

Start Mål Cykel Elcykel Bil Buss Buss 
(tabell) 

Rådhuset Lugnvik Centrum, HC 11:03 14:35 10:03 16:03 13:00 

Rådhuset Tekn. Förv. Solliden 8:04 11:25 8:35 14:00 14:00 

Rådhuset Frösö Strand 9:00 14:03 10:45 25:00 14:04 

Rådhuset Storsjöbadet 9:30 14:01 10:03 17:00 15:00 

Rådhuset Lillsjö Centrum, HC 15:00 19:15 13:15 15:00 16:00 

Rådhuset Jämtkrafts kontor 3:05 7:05 8:05 9:00 10:00 

 
Resultatet visar att det överlag går snabbast att ta den vanliga cykeln (om man är i form), men 
på längre sträckor finns det en liten tidsvinst för bil. Se diagram 1. 
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Diagram 1. Totala restider per destination och färdmedel. 
 
På korta sträckor är cykling överlägset de andra transportslagen. Även att promenera kan vara 
tidseffektivt. Tidsåtgången kan faktiskt vara mindre genom att gå till platsen jämfört med att 
åka bil eller buss. Även elcykeln förlorar mot den konventionella cykeln då det tar tid att sätta 
i batteri och att gå ned i parkeringshuset. Däremot är själva transporttiden är jämförbar, se 
tabell 1. Om föraren har mindre god fysik är elcykeln förmodligen ett snabbare alternativ. 
Tidsåtgången när det gäller cykling är beroende av tid på dagen, trafikflöde, rödljus, 
dagsform, packning, väder och vind, trafikarbeten, höjdskillnad, med mera. Sedan handlar det 
om hur bråttom man faktiskt har och hur svettig man vill bli.  
 
Bussen förlorar på att det tar tid att gå till busshållplatsen, väntan på buss och på det faktum 
att man inte kan styra händelseförloppet (hastighet, antal stopp, antal passagerare). Som man 
kan utläsa av diagram 1 finns det skillnader i den beräknade transporttiden och verklighetens 
tider, detta beror på hur många passagerarna är och hur många stopp som det görs längs 
linjen. Tidsåtgången när det gäller buss beror t ex på trafikflöde, vägförhållanden, 
trafikarbeten, chaufför, antal passagerare, antal stopp. Man kan inte styra över 
händelseförloppet. 
 
Tidsåtgången när det gäller bil är beroende av trafikflöde, vägförhållanden, rödljus, 
trafikarbeten, tid på dagen, störande inslag (stressfaktor). Bilåkandet är också beroende av hur 
enkelt det är att hitta en parkeringsplats i närheten av målpunkten. 
 
Sedan skiljer sig sträckorna mellan de olika transportslagen beroende på vilken vägsträckning 
som följs, vilket naturligtvis har en inverkan på tidsåtgången. Detta gäller bil och cykel på 
sträckorna till Frösö Strand, Lugnvik Centrum, Lillsjö Centrum och Storsjöbadet. Bussen åker 
alltid en annan väg än de andra (vilket oftast blir en omväg). Cykel och elcykel har tagit 
samma rutt. 
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2.4 Marknadsföring och media 

2.4.1 Information och provkörning 

När elcyklarna delades ut 2009 skickades ett pressmeddelande ut, se bilaga 2. De skedde 
utanför Rådhuset och nämndordföranden Göte Murén deltog, en fotograf från Infobyrån 
deltog för att dokumentera, och även media var på plats. 
 
Elcyklar har nämnts i många sammanhang när Grön Trafik har varit ute och haft olika sorters 
föredragningar. I tabellen nedan finns en sammanställning av de tillfällen då elcyklar har förts 
fram som ett bra alternativ till bilresor. 
 
Tabell 3. Presentationer av elcykelsatsning 

Datum  Typ av presentation 

081110 Miljöombudsträff – Östersunds kommuns miljöombud 

090507 Gatuchefsträff 

090508 Vägverksseminarium 

091118 Miljöombudsträff – Östersunds kommuns miljöombud 

100301 Cykelinformation i Örnsköldsvik 

100319 Miljöfrukost med elbilstema för företag/organisationer 

100414 Green Highway 

100421 Demonstration av elbilar i kallt klimat 

100426 Information för samarbetspartners i ADORE IT-projektet i Tartu, Estland 

100429 Presentation om Grön Trafik för Rotary Östersund 

100525 Presentation för Peugeot 

100527 Miljöombudsträff – Östersunds kommuns miljöombud 

100921 Miljöfrukost med cykeltema för företag/organisationer 

100924 Studiebesök från Skottland 

100929 Seminarium på Energimyndigheten i Göteborg 

101015 Trafikverket Region Mitt 

101007 Elbilsseminarium 

101020 Föreläsning vid SATS seminarium i Arvidsjaur  

101025 Presentation för om Grön Trafik Rotary Östersund 

101118 Miljöombudsträff – Östersunds kommuns miljöombud 

101118 Nationell IVL-konferens 

101129 Information till Mora kommun via Skype 

101206 Information för Vård- och omsorgsförvaltningen Östersunds kommun 

110302 Videokonferens med Söderhamns kommun 

110311 Utbildning för miljö- och samhällsnämnden om Grön Trafik 

110322 Information om Green Highway för Västra Götaland 

110512 Miljöombudsträff – Östersunds kommuns miljöombud 

110829 Presentation för om Grön Trafik Rotary Östersund 

110913 Presentation om Green Highway för Sundbybergs kommun 

111109 Avtrampsträff för Vintertrampare 

111117 Presentation av Östersunds kommuns cykelarbete för kommunpolitiker 
från Västersnorrland i Sollefteå 

111215 Information till Växjö kommun via webbkonferens 
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Elcyklarna har lånats ut till flera enheter inom kommunens verksamhet, men de har även 
funnits tillgängliga för provkörning vid flera andra tillfällen, se tabell 4. 
 
Tabell 4.  Tillfällen med provkörning av elcykel 

Datum Provkörningstillfälle 

2009 Europeiska Trafikantveckan  

2010 After Fossil-utställning Storsjöteatern 

2010 Miljöfrukost med cykeltema för företag  

2010 Miljöombudsträff – Östersunds kommuns miljöombud 

2010 dec Miljöfrukost för företag 

 

2.4.2 Spridning av erfarenheter 

• Linnea Viklund på Västerås kommun fick information om elcyklar och krav i 
förfrågningsunderlag, 2008-02-10.  

 
• Maria Magnusson på Örebro kommun fick information om elcyklar och denna rapport 

som var arbetsmaterial, 2010-10-27. 
 

2.4.3 Media 

Elcykelsatsningen har resulterat i flera positiva inslag i media, i tabellen följer en 
sammanställning av dessa, artiklarna återfinns i sin helhet i bilaga 3. 
 
Tabell 5. Mediabelysning av elcykelsatsningen 
Datum Media Rubrik 

2009-02-28 ÖP Hemtjänsten får nya elcyklar 

2009-02-28 LT Elcyklar ska minska antalet bilresor 

2009-02-28 Sveriges Radio Jämtland Kommunen köper in elcyklar 

2009-04-30 SVT.se Mittnytt Elcyklar till anställda inom Östersunds kommun 

2009-04-30 Östersunds kommuns hemsida Nu rullar elva nya elcyklar i Östersund 

2009-04-30 ÖP Nu rullar elva nya elcyklar i Östersund 

2009-07-02 LT ”Bild på elcykel” 

2010-11-11 TV 4 Mitt Inslag om elcyklar och kommunens miljöarbete 
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3  Slutsatser 

3.1 Måluppfyllelse 

3.1.1 Testtillfällen för elcykel 

Elcyklar har visats vid minst fem tillfällen, se tabell 5 ovan och målet har därigenom 
uppfyllts. 
 

3.1.2 Upphandling av elcyklar 

Enheter inom Östersunds kommun har köpt in 23 elcyklar sedan projektets start, vilket 
innebär att målet på 10 stycken nåddes med råge. 
 

3.1.3 Användning av elcyklar 

Utvärderingen av elcyklarna från den första upphandling omgången visar att ca 40% av de 
anställda på enheterna som skaffat elcykel använder den regelbundet1, och målet på en 
fjärdedel har därmed nåtts. 
 

3.1.4 Nöjdhet med elcyklar i tjänsten 

Samtliga enheter som köpt elcykel anser att den att den fungerar bra och uppfyller deras 
behov1. 
 

3.1.5 Förändrat resebeteende 

Resebeteendet har enligt utvärderingen förändrats och bilresandet har genom användning av 
elcykeln minskat med ca 830 mil under projektperioden. 
 

3.1.6 Mediabelysning 

Som framgår av tabell 5 har projektet lett till totalt 7 inslag i media (4 artiklar i lokalpress, 2 
TV-inslag och ett radioinslag) under projekttiden och målet på fyra inslag nåddes. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Baserat på uppföljning av de 11 elcyklarna i första upphandlingsomgången utförd i juni 2010. 
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3.2 SUMO-komplettering  
Här redovisas kompletterande mål och resultat för SUMO:s analysnivåer Tjänster, 
Erbjudanden och Effekter. Vad gäller analysnivån Bakgrund hänvisas till 1 Bakgrund ovan. 
Grönt = uppfyllt mål, gult = nära måluppfyllelse, orange= långt från måluppfyllelse.  
 
De flesta av målen har uppfyllts; det har anordnats flera testtillfällen som lett till att enheterna 
köpt in elcyklar och de är nöjda med både erbjudandet och cykeln. Ca 40% av dem som har 
möjlighet använder cykeln regelbundet vilket också visar på ett förändrat resebeteende. Det är 
dock svårt att avgöra hur det påverkat utsläppen av koldioxid. 
 
Tabell 6. SUMO - Tjänster, erbjudanden och effekter 

    Målsättningar Indikatorer Metod Resultat 

Att anordna minst tre 
tillfällen att testa elcykel 

Antal möjliga tillfällen att 
testa elcykel 

Dokumentation Fem tillfällen att testa 
elcykel har ordnats 

Nyttiga 
prestationer 

Att erbjudande om att 
låna och testa elcykel på 
sin enhet ska ha gått ut 
till enhetschefer  

Antal erbjudanden som 
skickats till enhetschefer 

Dokumentation Ett mejlutskick 
erbjudande om att låna 
och testa elcykel har 
skickats till samtliga 
enhetschefer 

Kännedom om 
mobilitets-

tjänster 

Ej utvärderat Ej utvärderat Ej utvärderat Ej utvärderat 

Användnings-
grad av 

mobilitets-
tjänster 

Att 10 arbetsplatser ska 
ha testat elcykel 

Antal arbetsplatser som 
testat elcykel 

Dokumentation 16 arbetsplatser lånade 
elcykel en vecka var + 
andra har provat vid ett 
flertal tillfällen 

T
jä

ns
te

r 

Nöjdhet med 
mobilitets-

tjänster 

Ej utvärderat Ej utvärderat Ej utvärderat Ej utvärderat 

Acceptans av 
erbjudandet 

Att minst tio enheter ska 
vilja köpa in elcyklar 

Antal enheter som vill 
köpa in elcyklar  

Dokumentation 10 enheter ville köpa 
cyklar i den första 
upphandlingen 2009 
 
9 enheter ville köpa 
elcyklar i den andra 
upphandlingen 2010 
 
24 st elcyklar är 
levererade efter 
projektets start 

Experimentiellt 
individuellt 
beteende 

90 % av alla på 
arbetsplatsen ska ha 
testat elcykeln 

Antal som har testat 
elcykeln 

Uppföljning av 
användandet på resp. 
arbetsplats 

Uppskattningsvis har 
mer än hälften har testat 
den, men inte 90 %*  E

rb
ju

da
nd

e 

Nöjdhet med 
erbjudande 

Att 90 % av de enheter 
som köpt in elcykel tycker 
att den fungerar bra och 
uppfyller deras behov 

Andel nöjda enheter Uppföljning av nöjdhet på 
resp. enhet 

Alla enheter tycker den 
fungerar bra som 
persontransport, svårare 
om man ska ta med 
verktyg.* 
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    Målsättningar Indikatorer Metod Resultat 

Permanent 
indivduellt 

resbeteende 

Att minst 25 % av alla 
anställda på respektive 
enhet ska använda 
elcykel regelbundet 

Andel av de anställda på 
respektive enhet som 
använder elcykeln 
regelbundet 

Uppföljning av 
användandet på resp. 
arbetsplats 

Ca 40 % av alla som har 
möjlighet använder 
elcykel regelbundet* 

5000 km bilresor ska ha 
ersatts med elcykel vid 
projektet avslutande 

Minskat trafikarbete med 
bil 

Uppföljning på resp. 
arbetsplats 

Elcyklarna har t o m nov-
dec 2011 rullat 16 646 
km och hälften av dessa 
resor bedöms ha ersatt 
bilresor dvs 8323 km  

E
ffe

kt
er

 

System-
effekter Att de fossila 

koldioxidutsläppen ska 
minska med 1000 kg p g 
a elcykelanvändning 

Minskning av fossila 
koldioxidutsläpp pga 
elcykelanvändning 

Beräkning utifrån sträcka 
och utsläpp från bil2  

Bilresor som ersatts med 
elcykel har minskat 
utsläppen av fossil 
koldioxid med ca 1940 
kg  

* Baserat på uppföljning av de 11 elcyklarna i första upphandlingsomgången utförd i juni 2010. 
 
 

3.3 Utvecklingsmöjligheter 

3.3.1 Elcykelcoaching 

Elcykelcoaching kan vara ett sätt att öka användandet av elcyklarna. En elcykelcoach kan 
genom arbetsplatsbesök och information ge användarna stöd. Det kan exempelvis innefatta att 
leda provning av cykeln samt att gå igenom hur den används och underhålls. Den person som 
är elcykelansvarig på arbetsplatsen har då någon att vända sig till och kan sedan kontinuerligt 
fortsätta arbetet och även informera ny personal. Det får fler att bli intresserade och motverkar 
teknikrädsla som kan vara ett hinder.  
 
För att få rätt tillbehör till användarna bör man höra efter vilka önskemål som finns och vilket 
användningsområde cykeln kommer att ha. Genom att tillmötesgå specifika behov blir 
elcykeln mer användarvänlig, kanske behövs en cykelkärra, cykelkorg eller en datorväska. En 
annan aspekt att ta hänsyn till är hur länge batteriet räcker under arbetsdagen, det kan behövas 
ett extra batteri att byta till. Det kan också vara en idé att se över förvaringen av cykeln. Den 
håller bättre om den står inomhus, men den ska samtidigt vara lättillgänglig för användarna.  
 

3.3.2 Service  

Servicen på elcyklarna måste vara bra och snabb, det behöver fungera på ett smidigt sätt för 
att elcykeln ska fortsätta vara attraktiv som färdmedel. Tillgång till service och rutiner för 
detta är något som bör ses över. Ett exempel på rutin är att elcykeln servas i samband med 
byte av däck två gånger per år. Ett serviceavtal kan även inkludera transport av elcykeln till 
och från service för att underlätta för enheter som inte har tid att lämna och hämta den. 
 

                                                 
2 För beräkning av minskade utsläpp har emissionsfaktor från Handbok för vägtrafikens luftföroreningar använts. 
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3.3.3 Nya elcykelanvändare 

Testperioden gav ett bra resultat och en möjlighet är att låta fler arbetsplatser prova på en 
elcykel. Då bör man utreda vilka typer av verksamheter som elcykeln kan passa för och rikta 
erbjudande till dessa för att låta dem prova. En annan möjlighet är att rikta sig till externa 
aktörer som kan tänkas vara intresserade av att köpa elcyklar, exempelvis verksamheter inom 
turism, men även allmänheten.  
 



Bilaga 1. Förfrågningsunderlag 
 

1(3) 

  
 Datum Dnr 
 2010-05-07 410/2009 
 
 

Petter Björnsson 
Grön Trafik 
063-14 45 94 

Cykelhandlare 
 
 
Förfrågningsunderlag elcyklar  
 
Östersunds kommun avser köpa elcyklar till den kommunala verksamheten. 
 
Antal: 10 st 
 
Kravspecifikation: 
Årsmodell: 2009 
Hjul: Dubbelbottnade, aluminium.  
Däcksdimension: E.T.R.T.O. 559 mm eller E.T.R.T.O. 622 mm 
Motor: minst 250W  
Batteri: minst 9Ah, Litium-jon (eller motsvarande), antal laddcykler anges i anbud 
Frambelysning: Drift från huvudbatteri eller navdynamo (ej lösa batterier) 
Bakbelysning: Lösning anges i anbud 
Lås: Godkänt ringlås. 
Växlar: minst 7 interna (i nav) 
Broms fram: Rullbroms eller V-broms 
Broms bak: Fotbroms eller rullbroms 
Reflexer: Enl. svensk lagstiftning 
Skärmar: Ja 
Pakethållare: Ja 
Vikt: Cykelns vikt inkl batterier anges i anbud 
Service: Ange i anbud om möjlighet till service på orten finns och i så fall var 
Garantitid:  Anges för cykel och batterier 
 
Sista anbudsdag: 
Anbud ska vara oss tillhanda senast 2009-03-16 
 
Anbudets giltighet: 
Anbudet ska vara giltigt till och med 2010-03-16 
Fler cyklar kan avropas för givet anbudspris under giltighetstiden. 
 
Anbudslämning: 
Via brev: Östersunds kommun, Grön Trafik, 831 82 Östersund 
Via e-post: grontrafik@ostersund.se 
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Datum Dnr 
 2010-05-12 1041/2010 

  

Petter Björnsson 
Grön Trafik 
063-14 45 94 

  Cykelhandlare 
 
 
Förfrågningsunderlag elcyklar samt utrustning  
 
Östersunds kommun avser köpa elcyklar med tillhörande utrustning till den kommunala 
verksamheten. 
 
Elcyklar: 9 st 

Hjälmar: 9 st (Bell Venture, eller motsvarande) 

Dubbdäck: 18 st (4 rader dubb, Nokian Hakkapeliitta W240, Continental, Nordic spike eller 
motsvarande) 

Cykeldatorer (om sådan ej ingår som standardutrustning): 9 st (Cat Eye Velo 5 eller motsv) 

 
Kravspecifikation elcykel: 
Årsmodell: 2009 eller 2010 
Hjul: Dubbelbottnade, aluminium.  
Däcksdimension: E.T.R.T.O. 559 mm eller 622 mm 
Motor: minst 200W  
Batteri: minst 9Ah, Litium-jon (eller motsvarande), antal laddcykler anges i anbud 
Frambelysning: Lösning anges i anbud 
Bakbelysning: Lösning anges i anbud 
Lås: Godkänt ringlås. 
Växlar: minst 7 interna (i nav) 
Broms fram: Rullbroms eller V-broms 
Broms bak: Fotbroms eller rullbroms 
Reflexer: Enl svensk lagstiftning 
Skärmar: Ja 
Pakethållare: Ja, cykelväska ska kunna monteras. 
Vikt: Cykelns vikt inkl. batterier anges i anbud 
Service: Ange i anbud om möjlighet till service på orten finns och i så fall var 
Garantitid: Anges för cykel och batterier 
Leveransdag anges. 
Ramstorlek: Tillgängliga storlekar anges 
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Sista anbudsdag: 
Anbud ska vara oss tillhanda senast 2010-05-26 
 
Anbudets giltighet: 
Anbudet ska vara giltigt till och med 2011-05-26. 
Fler cyklar kan avropas för givet anbudspris under giltighetstiden, dock kan skälig förändring 
av anbudspriset medges vid ev prisändring från leverantör, förändrad valutakurs och liknande 
händelser. 
 
Anbudslämning: 
Via brev: Östersunds kommun, Grön Trafik, 831 82 Östersund 
Via e-post: grontrafik@ostersund.se 
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Stor elcykelsatsning i Östersunds kommun!  
 
11 elcyklar har landat och de kommer att finnas på 8 st arbetsplatser i 
Östersunds kommun.  
 
”Satsningen på elcyklar är ett steg mot ett hållbart Östersund och bidrar till ett 
mer klimatsmart resande” säger Göte Murén, miljö- och samhällsnämnden.  
 
Elcyklarna är ett resultat av kommunens samarbete med Vägverket Region 
Mitt. I projektet Smarta Resvanor som drivits av Grön Trafik har en elcykel 
lånats ut till olika enheter i kommunen. Eftersom testarna var väldigt nöjda 
och användningen av bil för korta resor minskar, går man nu vidare med en 
större satsning. Elcyklarna levereras med hjälm, dubbdäck, cykelväskor och 
cykeldator så att användningen kan följas upp.  
 
För mer information kontakta: Petter Björnsson 063-14 45 94, 070-654 22 89 
 

Tid och Plats för elcykelutdelning och information: 

Torsdagen den 30 april kl 09.30 i Rådhusets reception. 

Pressinformation 

Datum 2009-04-28 
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Elcyklar till anställda inom Östersunds kommun 
Publicerad 30 april 2009 - 09:52 

Uppdaterad 30 april 2009 - 11:37 

Elva elcyklar delades idag ut till anställda på åtta arbetsplatser inom Österunds kommun. 

Ungefär tre mil kan man cykla innan batteriet måste laddas. Om man cyklar på bara elkraft är 

högsta hastigheten 25 km i timmen. 

-Satsningen på elcyklar är ett steg mot ett hållbart Östersund och bidrar till ett mer 
klimatsmart resande, säger Göte Murén, miljö- och samhällsnämnden.  

Elcyklarna är ett resultat av kommunens samarbete med Vägverket Region Mitt. I projektet 
Smarta Resvanor som drivits av Grön Trafik har en elcykel lånats ut till olika enheter i 
kommunen. Eftersom testarna var väldigt nöjda och användningen av bil för korta resor 
minskar, går man nu vidare med en större satsning.  

Elcyklarna levereras med hjälm, dubbdäck, cykelväskor och cykeldator så att användningen 
kan följas upp 

Webartikel Mittnytt 2009-04-30 
 

 
Bild i LT 2009-07-02 med anledning av Tjecker som var i  
Östersund på studiebesök, inget nämnt om elcyklar i texten. 
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TV 4 2010-11-11 Östersunds kommun miljötänk om elcyklar och miljöarbete. 
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Enhet MICA Hemtjänsten Valla Brunflo H/O 
Användningsområde På ärenden som utgår 

från kontoret, dock ganska 
lite. Många av avstånden 
är för långa för att 
använda cykel på. 

I det dagliga arbetet ut till 
brukare. Den prioriteras 
lite till de "tuffare" 
sträckorna. 

Det är bara en 
gångsträcka för området, 
vilket den i huvudsakligen 
använts på, samt en del 
av de kortare 
bilsträckorna. Dock är 
många av bil sträckorna 
för långa för att kunna 
ersättas. 

Mätarställning 141  103,6

Hur fungerar cykeln i det 
stora hela, är ni nöjda 
med den? 

Suverän om man 
använder den. Dock 
negativt att framfarten 
begränsas till 20 km/h, 
vilket gör den lite för 
långsam. Det finns också 
en uppfattning om att 
delar av personalen är lite 
"rädd" för att använda 
den. De som använder 
den känner att de måste 
bli bättre på att propagera 
för den till resterande. 

Det har fungerat mkt bra 
och de är väldigt nöjda 
med den. 

Har fungerat bra och den 
är rolig att cykla på. Den 
har även inneburit 
tidsbesparingar i arbetet. 

Har cykeln ersatt andra 
resor i så fall 
bil/cykel/gång? 

Ja, främst kortare bilresor Svårt att säga då 
omfattningen på området 
samtidigt förändrats. Men 
troligtvis hade prioritering 
av körsträckor sett 
annorlunda ut utan den. 

Ersättning för kortare 
bilsträckor och en 
gångsträcka 

Är det några problem 
med elcykeln? 

Inga problem Nej inga särskilda Nej, dock kan laddningen 
glömmas bort att utföras 
av personalen ibland. 

Har cykeln lett till någon 
diskussion på 
arbetsplats, eller någon 
annan sidoeffekt? 

Det är allmänt mkt 
motionsprat på avd. Men 
när de precis fick den 
väcktes uppmärksamhet 
kring just elcyklar. 

Inga specifika 
diskussioner eller 
sidoeffekter, men de flesta 
är väldigt positiva till att 
använda den. 

Positiv respons bland de 
anställda, dock ingen 
ökad aktivitet som följd. 

Hur många är ni totalt på 
enheten och hur många 
nyttjar cykeln? 

15-20 totalt, varav 3 st 
använder den 

11st totalt, och alla har 
använt den till och från. 

15 st totalt varav alla har 
testat den och ca 10 st 
använder den  

Har den rullat under 
vintern? Hur fungerade 
det? 

Tanken var att den skulle 
användas, men pga kyla 
ville inte folk cykla, inte 
ens de inbitna "normal" 
vintercyklarna. 

Ja, dock "drogs" många 
cykelsträckor in pga det 
kalla vädret. Men tanken 
var att den skulle ha 
använts som vanligt. 

Nej, pga kyla och 
oplogade vägar 

Har ni använt 
dubbdäcken, vad tyckte 
ni om dem? 

Ja, cykeln användes dock 
inte speciellt mkt så de 
kan inte säga så mkt om 
dem. 

Ja, det fungerade bra. Nej 

Övriga synpunkter En jättebra satsning. Trots 
att användandet inte slagit 
igenom stort är det viktigt 
att det finns ett alternativ. 
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Enhet Hemtjänsten odenslund Hemtjänsten erikslund Hemtjänsten marielund 

Användningsområde Ut till brukare, 
apoteksärenden mm. Dvs 
dagliga sträckor. Den 
prioriteras ej för särskilda 
sträckor. 

Cykling ut till brukare Används på sträckorna ut 
till brukarna, helst på de 
lite längre men det är 
"först-till-kvarn" principen 
som gäller så den används 
inte mer på någon särskild 
sträcka.  

Mätarställning 2393,8 737,97 På service 

Hur fungerar cykeln i det 
stora hela, är ni nöjda 
med den? 

Den fungerar jättebra och 
är de är supernöjda så 
länge den funkar. Tycker 
att det fungerar mkt bättre 
än bil i många fall då de 
slipper leta parkering mm. 
Det är ett jättebra substitut 
till kortare bilsträckor.  

Den fungerar mkt bra och 
de är mkt nöjda med den. 
De har även vanliga cyklar 
men elcykeln har varit 
väldigt bra och 
tidsbesparande på de 
längre sträckorna. 

De är nöjda med den och 
den har fungera väldigt 
bra. Ett uppskattat 
komplement. 

Har cykeln ersatt andra 
resor i så fall 
bil/cykel/gång? 

Tanken var främst 
bilsträckor vilket den har 
gjort, men även en del 
cykelsträckor ahr ersatts. 

Ja några av de lite längre 
sträckorna där bil används.

De använder vanliga 
cyklar som den har 
kompletterat 

Är det några problem 
med elcykeln? 

Ja!, väldigt många, den 
har varit inlämnad på 
service minst 5 ggr. 
Elikabel till laddare som är 
lödad går sönder väldigt 
lätt, batterier som krånglar 
och monitor och sensor 
som slutat fungera. 
Servicetiden har varit 
väldigt lång vilket inneburit 
problem.  

Nej inga större problem, 
dock är batteriet justnu 
inlämnat för service. 

Ja laddningen där uttaget 
inte har fungerat 

Har cykeln lett till någon 
diskussion på 
arbetsplats, eller någon 
annan sidoeffekt? 

Nej inget särskilt Ingen uppfattning Nej ingen särskild 

Hur många är ni totalt på 
enheten och hur många 
nyttjar cykeln? 

28 st totalt varav 15 st 
använder den mer eller 
mindre 

Totalt ca 25 st och i stort 
sett alla använder den. 

Ca 20st vara ca 5 st 
använder den. Att det är få 
som använder den är 
troligtvis en mix av att de 
tycker det är lite krångligt 
med tekniken eller att de 
normalt ej cyklar. 

Har den rullat under 
vintern? Hur fungerade 
det? 

Ja och det fungerade bra, 
likt de vanliga cykel 
användandet. 

Ja det har fungerat mkt bra 
enligt de som har använt 
den, men alla cyklar inte 
på vintern.  

Nej, men det är även 
normalt sett få som cyklar. 
De flesta cyklar eller går. 

Har ni använt 
dubbdäcken, vad tyckte 
ni om dem? 

Ja och det fungerade bra, 
likt de vanliga cykel 
användandet. 

Ja det fungerade bra. Nej 

Övriga synpunkter Köp in flera. Detta är en 
brilljant idé framförallt 
sommartid för denna typ 
av verksamhet. 

 Väldigt långa servicetider 
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Enhet Reningsverket 
Göviken 

Gatukontoret, 
Fagerbacken 

Staden Carslund Hemtjänsten 
Ope/Torvalla 

Användnings-
område 

Inom området, någon 
sträcka ut till 
minnesgärdet.  

När de ska till 
krondikesvägen, ner på 
stan för möten. Även 
använts då gångvägar 
skulle inventeras 

På alla sträckor ut till 
brukare, främst de lite 
längre 

Främst 
arbetsterapeuterna och 
sjukgymnasterna som till 
största del använt den till 
hembesök. Den har ej 
använts inom 
hemtjänsten då de inte 
efterfrågar den och det 
verkar finnas en 
"teknikrädsla" för att 
använda den. 

Mätarställning 444,07 cykel 8: 228,34 cykel 
9:123,57 

på service 386,9

Hur fungerar 
cykeln i det 
stora hela, är 
ni nöjda med 
den? 

Cykeln är bra och 
fungerar som den ska. 
Men det fungerar dock 
inte rent praktiskt att 
använda den då man 
måste ta med sig 
verktyg, samt att 
många av sträckorna är 
för långa.  

Fungerar jättebra för de 
som sitter på de 
administrativa 
avdelningarna. 
Fungerar sämre för de 
som ska ta med sig 
verktyg mm. De 
används i så stor 
utsträckning som 
dagens arbetsuppgifter 
och färdvanor tillåter. 

Jätte-nöjda. Hoppas 
verkligen på att de kan 
få flera.  Då et är mkt 
backar i karlslund är 
den bra  eftersom den 
driver på väldigt bra. 

Det har fungerat bra och 
den har varit uppskattad. 
Den har väckt nyfikenhet 
och det var ett bra köp till 
ett bra pris. 

Har cykeln 
ersatt andra 
resor i så fall 
bil/cykel/gång? 

Några få bilresor Ja bilresor. De har inga 
"gång-sträckor". 

Den har inte direkt 
ersatt någon bilsträcka, 
men om cykeln inte 
funnits hade ytterligare 
en bil krävts i 
verksamheten 

Ja både gång, cykel och 
bilsträckor 

Är det några 
problem med 
elcykeln? 

Nej Nej, det enda är att 
cykelväskorna är för 
små. 

Nej inget särskiljt Nej, dock räcker 
batterierna för tid. Och 
den är väldigt tung vilket 
har gjort transporter till 
service besvärliga. 

Har cykeln lett 
till någon 
diskussion på 
arbetsplats, 
eller någon 
annan 
sidoeffekt? 

Nej det kan inte påstås, 
"nyhetens behag" dog 
ganska fort.  

Nej inget speciellt. Men 
andra kommuner som 
varit på besök har blivit 
intresserade. 

Ja den har varit 
inlämnad för 
reperationer några ggr, 
ex. Mätarinställningne 
tålde inte vatten, 
problem med bromsar 
och konstiga ljud, tunga 
att ta in på kvällen 

Nej, dock räcker 
batterierna för tid. Och 
den är väldigt tung vilket 
har gjort transporter till 
service besvärlgia. 

Hur många är 
ni totalt på 
enheten och 
hur många 
nyttjar cykeln? 

12 st vara 4-5 använder 
den 

70 st skulle teoretiskt 
sett kunna använda 
dem men endast ca 5 
st använder dem 
kontinuerligt. 

Ca 15 st 
heltidsanställda där ca 
hälften använder den 
och då på de lite längre 
sträckorna 

De är 15st totalt varav 
hälften använt den någon 
gång och 4-5 st mer 
regelbundet 

Har den rullat 
under vintern? 
Hur fungerade 
det? 

Nej det har inte funnits 
något intresse hos 
personalen av det 

Nej, ingen ville cykla för 
att det var för kallt. 

Ja och det har funkat 
väldigt bra 

Ja och det fungerade bra 

Har ni använt 
dubbdäcken, 
vad tyckte ni 
om dem? 

Nej Nej Ja det fungerade bra 
dock väldigt dyrt att 
lämna in och byta 

De fungerade bra, dock 
har cykeln låtit mkt mer 
men troigtvis handlar det 
om en mindre reparation 

Övriga 
synpunkter 

 Det bästa vi köpt in! Höga service kostnader 
och lång service tid. 
Den är verkligen 
jätteuppskattad och de 
hoppas på flera. 
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Tabell med sammanställning av de avläsningar som gjorts (km) 

Enhet Avläsning 
1 juli 2009 
 
Efter 2 mån 

Avläsning 
13 nov 2009
 
Efter 6 mån 

Avläsning 
juni 2010 
 
Efter 13 mån 

Avläsning 
nov 2011 
 
Efter 30/17 mån 

MICA 107 157 218 672 
Hemtjänsten Valla 118 433 835 1 612 
Hemtjänsten Sydväst, Fåker 0 246 457 673 
Hemtjänsten Odenslund 730 2 203 2 394 2 394 
Hemtjänsten Erikslund 318 673 738 738 
Hemtjänsten Marielund 348 666 689 697 
Reningsverket Göviken 113 331 444 696 
Gatukontoret, Fagerbacken 72 166 228 307 
Gatukontoret, Fagerbacken 81 117 123 672 
Staden Carlslund 436 1 596 1 766 2 335 
Hemtjänsten Ope/Torvalla 65 148 387 922 
Cykelpool Rådhuset1 ~ ~ ~ 2 248 
Teknisk förvaltning, Kyrkg. ~ ~ ~ 90 
Teknisk förvaltning, Sporthallen ~ ~ ~ 286 
Teknisk förvaltning, Krondikesv. ~ ~ ~ 226 

Staden Hemtj. Grupp Lövberga ~ ~ ~ 160 

Staden Hemtj. Grupp Solberg ~ ~ ~ 0 
Staden Hemtj. Grupp Carlslund ~ ~ ~ 52 

Staden Hemtj. Grupp Kontoret ~ ~ ~ 201 
Städ ~ ~ ~ 855 
Städ ~ ~ ~ 536 
Brunflo Hemtj. Grupp ~ ~ ~ 206 
Brunflo Hemtj. Grupp ~ ~ ~ 0 
Omsorg Väst, Prästg.8 ~ ~ ~ 69 

Totalt antal km 2 388 6 735 8 278 16 646 

Antal km under perioden 2 388 4 347 1 544 8 368 
  
Antal km - Giant 2 388 6 735 8 278 11 718 
Medel per månad - Giant 1 194 1 122 637 555 
Medel per cykel2 - Giant 119 102 58 62 
  
Antal km Marvil ~ ~ ~ 2 680 
Medel per månad2 - Marvil ~ ~ ~ 158 
Medel per cykel - Marvil ~ ~ ~ 16 
 
                                                  
1 Testcykeln i Rådhuset inkluderas endast i den totala sträckan. 
2 Exlusive ej avlästa cyklar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformation  
 

Petter Björnsson  
063-14 45 94 
petter.bjornsson@ostersund.se 
 
Anne Sörensson  
063-14 46 61 
anne.sorensson@ostersund.se 
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Samhällsbyggnad - Grön Trafik  
Östersunds kommun, 831 82 Östersund. 
Telefon: 063- 14 30 00. Fax: 063 14 40 00. www.ostersund.se 


