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Webbinarium 

Att införskaffa lastcykel 
Upphandling/inköp av lastcyklar i offentlig verksamhet 

 

Det finns flera olika anledningar till att en 
verksamhet beslutar att införskaffa en lastcykel. Det 
kan vara ett strategiskt beslut inom organisationen 
som ett led i att minska antalet fossilbränslefria 
transporter eller att öka personalens hälsa. Det kan 
också vara att en avdelning eller medarbetare sett en 
möjlighet att förenkla eller utveckla verksamheten 
genom tillgång till lastcykel. 
Oavsett anledning så finns det ett antal steg som är viktiga 
att gå igenom innan man kommer till själva inköpet; 

• Behovsanalys - vad behöver vi och varför 

• Marknadsanalys - vilka kan leverera vad 

• Strategi för införskaffande  

• Kravställande 

 
Detta webbinarium i två delar kommer ta upp de fyra 
stegen, där inbjudna föreläsare delar med sig av sina 
erfarenheter och tips.  
Se nästa sida för preliminärt program. 

FÖR VEM: offentliga aktörer, företag 
• Miljöansvariga/hållbarhetsstrageter 
• Ansvariga för hälsa och friskvård 
• Personer som ska definiera krav på 

cykelns utformning (referensgrupp) 
• Personer som ska köpa in/handla 

upp cyklar 
• Chefer med ansvar för 

implementering av mål 

 
WEBBINARIUM Del 1 
DATUM: 7 november 2019 
TID: Kl. 14-15:30 
 

WEBBINARIUM Del 2 
DATUM: 14 november 2019 
TID: Kl. 10-11:30 
 
PLATS: Länk till möte (öppnar 10 min före) 
 
ANMÄLAN: Klicka här för att anmäla dig 

     

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDJlOTFjNGMtZmYzMi00ZTNkLWI2YzAtNDQwMzQyODc0YmJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226f939682-3deb-449a-811e-7e9350e4ee88%22%2c%22Oid%22%3a%2231d35ca2-5160-45b1-88d3-8e210fdb3967%22%7d
http://simplesignup.se/event/158713-webbinarium-att-infoerskaffa-lastcykel


 

 
 
Vi arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och 
hållbar regional utveckling. Vi är en organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart 
energisystem i samverkan med både privata aktörer och våra ägare; kommuner, landsting och 
regionförbund i sydost.  

Webbinarium Att införskaffa lastcykel 

Program 
7 november 

Del 1 – Behovsanalys och marknadsanalys 

14:00 Introduktion webbsändning  

14:10 Inledning 

Kort introduktion till hur upphandlingen är ett strategiskt verktyg som till exempelvis 
bidrar till att: 

• förstärka verksamhetens arbete med att nå mål 
• genomföra uppdragen mot medborgarna med god kvalitet 
• uppnå den goda affären och skapa lönsamhet 

Christel Liljegren, Energikontor Sydost 
14:30 Behovsanalys - Att tänka efter före 

Var och hur gör en lastcykel mest nytta hos oss? Få tips på hur du Identifiera vilka behov 
er verksamhet har och vilka behov som kan tänkas uppstå framöver. Hur kan man 
analysera vilka resor som kan ersättas med lastcykel. Och, utifrån cykelns 
användningsområden - hur tar man fram en kravprofil på cykelns utformning.  
Jonas Lööf, Miljöfordon Syd 

14:50 Marknadsanalys – Hur ser marknaden ut? 

Vilka typer av lastcyklar finns det och vad är skillnaderna? Utifrån framtagen 
behovsanalys behöver marknaden undersökas, finns det vi behöver marknaden eller 
måste vi bygga själva? Hur går man till väga när man vill designa en egen cykel? 
Bulten bike samt Bertil Ahlin, Hammarö kommun 

15:20 - 15:30 Frågor och sammanfattning 

Christel Liljegren, Energikontor Sydost 

 

  



 

 
 
Vi arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och 
hållbar regional utveckling. Vi är en organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart 
energisystem i samverkan med både privata aktörer och våra ägare; kommuner, landsting och 
regionförbund i sydost.  

 

Program 
14 november 

Del 2 – Praktiskt införskaffande och kravställande 

10:00 Introduktion webbsändning  

10:10 Inledning 

Christel Liljegren, Energikontor Sydost 

10:15 Praktiskt införskaffande och finansiering - Hur vill vi ha det? 

Det finns olika sätt att skaffa lastcyklar på, man kan leasa/hyra, äga själv eller äga 
tillsammans med andra. Om ni vill köpa själva finns det möjlighet att båda göra 
direktupphandling eller upphandla ramavtal. I vissa fall finns det möjlighet att söka extern 
finansiering via tex EU-projekt.  Lyssna på tips och idéer från:  
Sundsvalls kommun samt Rent bike 

10:45 Tilläggstjänster 

Det finns en rad tilläggstjänster och produkter som ni kan ta med redan vid 
införskaffandet så att mottagande blir positivt i organisationen och att cykeln kan 
användas i vått och torrt och risken för stöld minskas. 

10:55 Kravställande  

För att få det ni behöver och för att arbeta i linje med uppsatta mål och riktlinjer är det 
viktigt att ställa rätt krav. Krav på leverantören, på materialval och tillverkning och krav 
på själva cykeln.  

11:20 - 11:30 Frågor och sammanfattning 

Christel Liljegren, Energikontor Sydost 

 

 

 

Webbinarierna arrangeras av Energikontor Sydost med finansiellt stöd från Energimyndigheten. 
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