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Mål: öka andelen cykel, gång och kollektivtrafik till 47% år 2020



Ökad kunskap och ökad användning av

Lastcyklar i staden

feb 2018 – jan 2021

CoBiUM (Feb 2018 - Jan 2021) is part-financed by the South Baltic Programme, which supports joint cross-border efforts to 
improve the quality and environmental sustainability of transport services in the South Baltic area.

The contents of this document are the sole responsibility of the author[s] and can in no way be taken to reflect the views of 
the European Union, the Managing Authority or the Joint Secretariat of the Inter reg South Baltic Programme 2014-2020.



Deltagare från:



För Växjö:
Två pilotprojekt:
• Privatpersoner
• Kommunal verksamhet (förskolor)
ca. 4 milj. kr.



Projektet kommer att resultera i:
• ökad användning av lastcyklar
• riktlinjer och kampanjmaterial som andra

kommuner kan använda. 



Cykelbibliotek i Växjö

• Utlåning av olika typer av cyklar Syfte: ge Växjöbor 
möjlighet att prova ett nytt sätt att resa med cykel, minska 
bilberoendet, utveckla Växjös cykelkultur

• Finansierat av SUMBA och CoBiUM 
• april - höst 2020
• Målgrupper: pendlare, barnfamiljer, ”early adopters”, 

cykelbutiker
Resultat: 

• Flera olika och annorlunda cyklar i Växjö – inspirera! 
• Kommunikation: ”Effektivt och praktiskt”





Cykelbibliotek

• Samarbete med 4 butiker som sköter utlåning 
• Stöd: inköp och ersättning per lån
• 21 cyklar, olika modeller, 9 typer
• Webbsida och bokning via vaxjo.se
• 3 veckors låneperiod
• Enkät utvärderar projektet och ger feedback som bidras till 

kommande transportplan. 





30 st elcyklar, 3 veckors perioder, 2013 mars -2014 juni

445 st lånade och 4 300 st har provat

Erfarenheter:



Cykelvanor
• Elcyklarna ersatte bilkörning med ca 

11,500 km (~2,4 ton CO2). 

• 80 % cyklade mer med elcykeln än
med sin vanliga cykel.

• 70 % cyklade längre sträckor med 
elcykeln än med sin vanliga cykel.

• 30 % använder sin vanliga cykel oftare
efter projektet än de gjorde före. 

• Cirka 10 % av användarna har köpt en
egen elcykel. 

• Inte någon utav de som köpt en elcykel 
pendlar med bil till och från arbetet. 



0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Summa försäljning av elcyklar i Växjös
cykelaffärer



Road 
shows

TRY it, LIKE it and BUY it
• Närmare 90 % anser att utlåningsmodellen är mycket bra för att påverka en

förändring av människors resvanor. 







Tre pilotprojekt
• Privatpersoner, familjer med mindre barn, hushåll utan bil
• Kommunal verksamhet (förskolor, parkavdelning, fastighetskötare m fl)
• Logistikföretag



Förväntade hinder/bekymmer lastcyklar:
• Grindar/hinder på GC-vägar
• Parkeringsfrågan, ”på stan”, ”hemma”
• Stanna trycka på trafikljus
• Bredder på GC-vägarna för omcykling



Förväntade nytta av cykelbiblioteket:
• Större utbud av olika typer av cyklar
• Fler som cyklar på olika typer av cyklar
• Minska bilberoendet, 
• Fler som har cykeln som huvudtransportmedel
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