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Energikontor Sydost
UPPDRAG

- Öka andelen förnybar energi

- Minska behovet av energi, använd energi 
smartare

HUR

- Stötta tjänstemän och politiker i 
kommuner och regioner i energi- och 
klimatarbetet

- Öka antalet aktiviteter och åtgärder och 
involvera flera aktörer – projekt

- Bidra med kunskap och kompetens



ÄGARE

- 25 kommuner, 3 regioner

- (604 204 invånare)

SVERIGE

- 15 Energikontor

EUROPA

- Över 300 Energikontor

28 anställdaEnergikontor Sydost

120 anställda

2500 anställda



Välkomna till ett 
Hållbara event

• Lokal nära kollektivtrafik

• Programmet anpassat efter tidtabell

• Fairtrade, vegetarisk, inget flaskvatten

• Undvika plast och engångsprodukter

• Jämställt
• 5 kvinnor
• 7 män

Läs och inspireras av vår checklista
https://s3-eu-west-
1.amazonaws.com/static.wm3.se/sites/400/media/276400_Checklista_H%C3%A5llba
rt_event.pdf?1552914805

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.wm3.se/sites/400/media/276400_Checklista_H%C3%A5llbart_event.pdf?1552914805


Anteckningshäftet

Skriv löpnade under dagen
Frågor, funderingar

Vill veta mer om på nästa träffar

Lämna när du går
Vi samlar in och tar med i fortsatt planering



Fotografering
Vi vill gärna fota under dagen och vi vill ta 
mycket bilder när ni testar cyklar.

Vill ni inte vara med på bild –
kontakta Johanna Wallin



Med lastcykel
för framtiden
Vi behöver ställa om
Fossildrivet till fossilfritt

Onödiga resor till hållbart resande

Vi behöver förändras 
Tänk om, tänka till, tänka nytt, tänka smart



Målen på vägen

2030 - Fossilfritt Sverige

2030 – Agenda och Globala mål
2045 - En fossilfri och 
konkurrenskraftig åkerinäring

Slutmålet:  hållbar utveckling 



Mål på vägen
Sverige ska bli en av världens 
första fossilfria välfärdsnationer

Kärt barn har många namn
Fossilbränsleoberoende

• Fossilfri

• Fossilfritt

• Fossiloberoende

• Fossilbränslefri

• Klimatneutral

• Hållbar mobilitet

Hållbara resor och transporter

Fotograf Susanne Belajouza. 
City_SECs fototävling ”Photo for Change” 2012



Vad är hållbarhet

1987 Hållbar utveckling slog 
igenom i samband med Brundtland 
rapporten
- Ekonomisk
- Social / Samhälle
- Ekologisk / Ekosystem

1999 (2005) Nationella 
miljömål
2010 Generationsmålet Det 
övergripande målet för miljöpolitiken är att 
till nästa generation lämna över ett samhälle 
där de stora miljöproblemen är lösta, utan 
att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem 
utanför Sveriges gränser.

EKONOMI

SAMHÄLLE 
SOCIAL

MILJÖ
EKOSYSTEM



AGENDA 2030
FNs 17 globala mål

25 september 2015
Agenda 2030 
• innehåller de 17 Globala målen 
• 169 delmål 
för hållbar utveckling

193 länder

Global Goals
SDGs (Sustainable Development Goals)

“Denna agenda är en handlingsplan för människorna, 
planeten och vårt välstånd. Den syftar också till att befästa 
världsfreden under ökad frihet. Vi erkänner att avskaffandet 
av alla former och dimensioner av fattigdom, inklusive extrem 
fattigdom, är den största globala utmaningen och en 
oundgänglig förutsättning för hållbar utveckling.”

Ingressen i Agenda 2030
Svensk översättning av FN:s Transforming our world: The 2030 agenda for 

sustainable development

https://www.regeringen.se/48e36d/contentassets/a69f085ada12410989115a
1ff64be6d8/att-forandra-var-varld-agenda-2030-for-hallbar-utveckling

https://www.regeringen.se/48e36d/contentassets/a69f085ada12410989115a1ff64be6d8/att-forandra-var-varld-agenda-2030-for-hallbar-utveckling


AGENDA 2030
FNs 17 globala mål

För första gången har världen 
gemensamma mål för en hållbar 
utveckling som alla kan, och 
förväntas bidra till att genomföra. 
Målen är integrerade och odelbara. 
Det innebär att de samspelar och 
att vi behöver arbeta inom alla 17 
områden för att lyckas. 
Alla behöver ta hänsyn till 
ekonomisk tillväxt, social 
inkludering och långvarigt skydd för 
miljön i allt som görs för att nå 
målen.



AGENDA 2030
FNs 17 globala mål

Målen kan vara
• en karta i  hållbarhetsarbete 

• konkret verktyg att förhålla er till

Sätter ert arbete ett större sammanhang!

Tänk dig att man tar er ”lilla” insats på 
jobbet eller i kommunen, och lägger ihop 
dem med alla andras miljontals insatser 
som genomförs inom ett mål - fatta vad 
många vi är som som tillsammans bidrar 
till en mer hållbar värld.

När vi jobbar tillsammans 
det är då det händer



Strategi

En strategi är ett långsiktigt 
övergripande tillvägagångssätt 
för hur vi ska tänka och agera 
för att uppnå målen.

Var är vi idag?
Vart vill vi vara?
Hur tar vi oss dit?

Fotograf Quian Cheng. Ett bidrag till City_SECs
fototävling ”Photo for Change” 2012.



80 % av bilresor i 

tätort är kortare än 3-4 km



Lastcyklar är en pusselbit
Det finns inte en lösning 
för att nå fossilbränslefria 
transporter – det handlar 
om att göra många olika 
insatser;
• Resfria möten
• Elbilar och biogasbilar
• Förnybar diesel
• Cykla mer
• Åka mer kollektivt
• Jobba-hemma-dagar
• osv

Fossilfri 
Framtid



Cykelstrategier

• Nationell cykelstrategi för ökad och säker 
cykling. Den första i sitt slag och har som 
övergripande syfte att främja en ökad och 
säker cykling. Cykling är en fråga som 
involverar många olika aktörer på flera 
nivåer varför strategin är en plattform för 
ett fortsatt gemensamt arbete.

• Cykelfrågorna handlar inte enbart om 
infrastruktur, hållbara transporter och 
klimat utan även om folkhälsa, integration
och utbildning.



Strategier i sydost



Lastcyklar och dagens program
Ett program fullt med goda exempel och inspiration
Bakgrund lastcyklar och nätverket, samt plan framåt.
Pröva att cykla olika typer av lastcyklar



Lastcykel Lådcykel
Packcykel
Fraktcykel
Transportcykel
Flakcykel
Paketcykel



Lastcykeltrappan

UPPMÄRKSAMHET
Begränsad 
kännedom om 
lastcyklar

KUNSKAP
Kunskap om 
lastcyklar
(seminarier, 
infomaterial)

ÖNSKAD ATTITYD

Strukturerat 
arbetssätt
(använda 
kunskaperna)

ÖNSKAT BETEENDE

Integrerat i 
verksamheten
- Långsiktiga mål
- Uppföljning

UNDERHÅLLA 
BETEENDET

- Fler personer i 
organisationen har ansvar 
för
- Fortgående 
uppmärksamhetsskapande 
aktiviteter

Lastcyklar ej 
prioriterade av 
ledningen

Lastcyklar 
prioriterade av 
ledningen



Varför 
lastcykelnätverk?

• Slippa jobba ensam
• Dela goda exempel
• Ta del av verktyg, metoder 

mm
• Påverka innehåll i 

utbildningar och träffar

Fotograf Zoltán Balogh och Fotograf Lorenzo Sgalipppa. Ett bidrag till 
City_SECs fototävling ”Photo for Change” 2012 



• en cargobike som städcykel, lastad 
med allt som behövs inför besiktning 
och städ av stugor under bytesdagar

• en el-cargobike som ”allmän 
transport” här på området

• en cykel med sidovagn som är en 
fixarhoj till diverse händiga projekt

• en vanlig cykel, som kallas 
verksamhetens ”racerhoj”

http://en.southbaltic.eu/index/
https://www.regionkalmar.se/


Resultat från 
enkätundersökningen
En kort översikt



Lastcyklarna används till/av

0 5 10 15 20 25 30 35

Annat

Utlåning t allmänhet

Parkförvaltare

Äldreomsorg

Bibliotek

Fastighetsskötare

På förvaltning

Förskola

Interntransporter

99 lastcyklar 
rullar i 

Sydost idag
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cyklar
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trehjuliga

Lösa cykelkärror

Utlåning t allmänhet

Annat

Antal övriga cyklar
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Hur upplever du kännedomen om lastcyklar bland invånarna i din 
kommun?



Inställning/kännedom inom kommunen



Korta slutsatser från rapporten

• De flesta kommunerna som besvarat enkäten har någon lastcyklel på 
någon av sina förvaltningar - vilket är ett bra första steg

• Förvaltningar i kommuner kan lära av andra förvaltningar i samma 
kommun som redan använder lastcyklar i sin verksamhet

• Trots att aktiviteter för att öka cykel- och lastcykelanvändning finns –
är bristen på strategier tydlig och det är därför mycket viktigt att 
främja framtagande av sådana för att öka cykling med lastcykel 

• Bland de som arbetar med lastcyklar är känslan att kunskapen kring 
och användningsområden för lastcyklar kan ökas och stärkas



Fortsatt arbete i nätverket
Ämnen och planerade träffar



0 5 10 15 20 25 30 35

Lastcyklars olika användningsområden och olika typer av lastcyklar

 Att köpa lastcykel (ta fram beslutsunderlag, upphandling,
försäkring mm)

Introduceras lastcyklar i kommuner/organisationer (att cykla,
bokningssystem, marknadsföring)

Lastcykel i samhällsplanering, nya bostadsområden (cykelstrategier,
infrastruktur, cykelpooler)

Hålla igång cyklisterna (service och underhåll, utlåningssystem,
intermodala lösningar)

Inspiration och goda exempel

Det här vill jag veta mer om

Kommun Förvaltning



Teman för kommande träffar
1. Olika typer och användningsområden
2. Introducera lastcyklar i kommunen
3. Lastcykel i samhällsplanering
4. Att köpa in en lastcykel
5. Hålla igång cyklisterna
6. Goda exempel och inspiration

• Olika typer
• Introducera 

lastcyklar

Höst 
2019

• Samhälls-
planering

• Köpa in 
lastcykel

Vår 
2020

• Hålla igång
• Goda 

exempel 

Höst 
2020



Upplägg för arbetet

Utkast program

Energikontoret 
arbetar fram 
ett förslag på 
innehåll

Planeringsmöte

Inbjudan till ett 
förmöte där de 
som vill kan 
komma med 
feedback och 
input på 
innehållet

Färdigt program

Energikontoret 
sätter samman 
program och 
kontaktar ev
föreläsare, tar 
fram goda 
exempel med 
mera

Nätverksträff

Inbjudan till 
nätverksmötet 
(kan vara både 
en träff eller 
ett 
webbinarium, 
allt efter 
önskemål)



Tack för idag!

energikontorsydost.se/lastcyklar
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