
Hela RESANs  
regionala cykelbibliotek för tjänsteresor i 
Jönköpings län. 

www.rjl.se/energikontoret

Låna tjänstecyklar till er 
verksamhet, helt gratis i 
upp till tre veckor!
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Om Hela RESAN
Hela RESAN är ett projekt som drivs av Energikontor 
Norra Småland med syfte att främja hållbara resvanor 
vid tjänsteresor och arbetspendling. Projektet involverar 
Jönköpings läns kommuner, Region Jönköpings län 
samt små och medelstora företag i hela länet och pågår 
fram till juli 2020. 

Vi erbjuder även reserådgivning till företag som vill 
påverka organisationens resande i en hållbar riktning. 
Kontakta energikontoret@rjl.se så berättar vi mer om 
hur vi kan hjälpa till.

10 vinster med tjänstecyklar 
Att införa tjänstecyklar har många bra effekter, både 
på en arbetsplats ekonomi och miljöpåverkan, och 
på medarbetares hälsa och förmåga att göra ett 
gott jobb.

Cyklar i cykelbiblioteket 
I vårt cykelbibliotek finns sex olika elcyklar att välja 
mellan, varav två är ellådcyklar.
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Kort om elcyklar och ellådcyklar  
Elcyklar-  och ellådcyklar finns i en uppsjö modeller 
och kostar alltifrån 7000 kronor och uppåt. Vilken 
modell och prisnivå som passar er organisation 
beror på hur mycket cykeln kommer används, hur 
och av vem.

Om cykelbiblioteket  
Många arbetsplatser kan ha nytta av cyklar, el-
cyklar och lådcyklar i sin verksamhet. Hela RESANs 
regionala cykelbibliotek låter alla arbetsgivare i 
Jönköpings län låna el- och ellådcyklar till sina  
verksamheter gratis under ett par veckor.
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Att tänka på vid inköp av tjänstecyklar 
Om en cykel ska användas av många olika an-
vändare inom en organisation finns ett par saker att 
tänka på vid inköpstillfället.
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Hela RESAN
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Energikontor Norra Smålands verksamhetsområden

HB EF

Energikontor Norra Småland är ett av 15 regionala energikontor i Sverige. Vi är en icke  
vinstdrivande organisation som verkar för att regionen ska nå sina energi- och klimatmål. 

Energikontor Norra Småland deltar i många projekt på lokal, regional och nationell nivå. Projekten har till 
syfte att effektivisera energianvändningen i olika delar av samhället. 

Verksamhet i tre områden
Verksamheten är indelad i tre 
områden där vi bedriver projekt 
med olika fokus:

• Byggnader – energi i 
byggnader och tillförsel av 
förnybar energi.
• Transporter – hållbart 
resande, infrastruktur för 
förnybara drivmedel.

• Industri – energi i processer, 
omställning från fossila 
bränslen till förnybar energi, 
managementfrågor.

Viktiga delar av arbetet i 
våra projekt är att bedriva 
utredningar, skapa nätverk 
och sprida information om 
olika erfarenheter och goda 
exempel. Dessa exempel 
och erfarenheter sprids 
främst genom att vi anordnar 
eller deltar i seminarier och 
föreläsningar på konferenser 
och i skolor. Vi informerar 
också genom artiklar, 
rapporter, broschyrer, tidningar, 
nyhetsbrev och på webben.

Samordnar länets energi- och 
klimatrådgivare
Energikontoret är också 
samordnare för länets energi- 
och klimatrådgivare.

Hållbara  
transporter Byggnader Industri

HR

Energimyndigheten är vår största uppdragsgivare och våra regionala uppdragsgivare återfinns bland 
både offentliga och privata aktörer i norra Småland. Våra nationella projekt genomförs i samverkan 
med andra energikontor över hela Sverige. Vi är medlemmar i Energikontoren Sverige (ES).
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Om cykelbiblioteket

Cykelbiblioteket

Många arbetsplatser kan ha nytta av cyklar, elcyklar och lådcyklar i sin verksamhet. Hela RESANs 
regionala cykelbibliotek låter alla arbetsgivare i Jönköping län låna el- och ellådcyklar till sina 
verksamheter gratis i upp till tre veckor.

Varför?

En majoritet av alla bilresor i Jönköpings län är under 5 km och vid dessa avstånd går det ofta snabbare 
att förflytta sig med cykel än att boka, hämta upp, köra och parkera en tjänstebil. Dessutom är det 
billigare för arbetsgivaren och bättre för medarbetarnas hälsa att välja cykeln, och en frisk cykeltur låter 
hjärnan vila och hämta kraft inför nästa möte eller arbetsuppgift. Bilen är inte minst en stor klimatbov. 
Kommuner har ofta mål uppsatta för att minska tjänsteresornas miljöpåverkan och för privata företag är 
det idag en viktig konkurrensfaktor att visa kunder ett aktivt miljöarbete.

När, var, hur?

När cyklarna inte är utlånade finns de i en monter på Energicentrum A6 i Jönköping, där även 
privatpersoner kan titta på cyklarna och ta en provtur på plats. I montern finns även en rad olika 
cykelparkeringslösningar från Smekab Citylife att inspireras av. Cyklarna kan lånas i en till tre veckor och 
lånet är kostnadsfritt, men arbetsgivaren besörjer själv transport av cyklarna till arbetsplatsen.  
Mer information och bokning av cyklarna sker på rjl.se/cykelbibliotek
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Minskar behov av tjänstebilar

Attraherar medarbetare

Bra för miljön

Bidrar till samhällsekonomin

Cykeln kräver inte körkort

Allt detta ger klirr i kassan

*Läs mer om de tio vinsterna med tjänstecyklar på www.rjl.se/cykelbiblioteket
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Tidsbesparande för organisation och anställda

Förbättrad möteskvalité

Förbättrad hälsa

Bättre spridning!

Tio vinster med tjänstecyklar
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Kort om elcyklar och ellådcyklar

Elcyklar finns i en uppsjö modeller och kostar alltifrån cirka 7000 kronor och uppåt. De mer välkända 
märkena och modellerna brukar kosta mellan 12 000 och 24 000 kronor. Vilken modell och prisnivå som 
passar er organisation beror på hur mycket cykeln kommer används, hur och av vem. 

Ellådcyklar kostar vanligen från cirka 18 000 och uppåt, delvis beroende på hur kraftfullt batteriet är. 
Det finns de som är anpassade för att frakta varor och de som är anpassade för att köra barn, med sitt-
platser och säkerhetsbälten. Alla som sitter på eller i en lådcykel ska använda hjälm. Ellådcyklar kräver 
lite övning av föraren, både eftersom fordonet är större än en vanlig cykel, mer otympligt att svänga 
med och kan gå fortare än en vanlig cykel. Med lite vana går den lika lätt att använda som en traditionell 
cykel.

Alla elcyklar har vanliga växlar i kombination med elmotorn. Cyklisten väljer själv hjälpnivå, oftast 
finns mellan tre och tio effektlägen som avgör hur mycket elhjälp den som trampar får. Elmotorn hjälper 
bara till så länge cyklisten själv trampar (vissa cyklar har dock ett grundstöd på upp till 5km i timmen 
som kan användas när cykeln till exempel leds upp för en backe). Många elcyklar har rörelsesensorer 
som känner av trampornas rörelse och adderar elstöd utifrån tramprörelsens hastighet. Ett lite dyrare 
system är kraftsensor (då sitter motorn i vevlagret vid pedalerna) som känner av hur mycket kraft som 
läggs på tramporna och anpassar elhjälpen efter det. Det ger en mindre ryckig extrakraft och minskar 
risken för att cyklisten får spinn på däcken vid till exempel halka. De vanliga växlarna är bra att ha - inte 
minst ifall elen i batteriet skulle ta slut och cyklisten behöver trampa helt för egen maskin. Elcyklar är 
nämligen tyngre än vanliga cyklar. 

Hur länge batteriet kan gå utan att behöva laddas beror på batteriets ålder, utetemperaturer, lastvikt, 
terräng och effektläge. Desto nyare cykel desto bättre batteri, eftersom batteritekniken ständigt utveck-
las.  Batteriet sitter vanligtvis på ramen eller under pakethållaren. Placering i mitten av cykeln är ofta att 
föredra då detta ger bättre stabilitet, men skillnaden är marginell.

Mer information om för- och nackdelar mellan olika elcyklar och tekniska lösningar kan du få av din 
cykelhandlare, det finns också bra guider på nätet.
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Att tänka på vid inköp av tjänstecyklar

Elcyklar är bra eftersom de låter cyklisten komma fram utan att svettas, oavsett backig 
terräng eller motvind. Vissa föredrar dock en traditionell cykel och är avstånden korta 
går detta förstås precis lika bra. Traditionella cyklar är oftast lite billigare, kräver mindre 
underhåll och är lättare att reparera. Kanske är det lämpligt att köpa in både elcykel 
och en traditionell cykel?

Välj helst en elcykel av välkänt märke som verkligen byggts för att vara en elcykel, så 
att cykelramen tål de höga hastigheterna och tyngden. Det blir också lättare att få tag i 
nytt batteri när det medföljande batteriet är uttjänt.

Välj en cykel där det är lätt att anpassa sadelhöjd, och gärna också styrhöjd. Vissa 
elcyklar låter användaren höja sadel och ibland även styre utan att det behövs några 
verktyg, vilket är väldigt värdefullt. För att cyklarna ska användas behöver det vara lätt 
att komma iväg.

Tänk på att köpa in bra och praktiska extralås till cyklarna. Köp även in hjälmar. Kanske 
är det värt att satsa på en hjälmtyp som fästs som en krage runt halsen, eftersom van-
liga hjälmar är svårare att justera efter huvudstorlek, av somliga upplevs som ofräscha 
att dela med andra samt kan påverka cyklistens frisyr. Det kan tyckas ytligt, men alla 
hinder för att få medarbetare att välja tjänstecykeln bör elimineras.

Elcyklar med bakhjulsmotor saknar fotbroms, detta gäller ibland även de med motor 
i vevlagret. Ur denna synpunkt kan en elcykel med motor i framhjulet vara att föredra 
som tjänstecykel (beroende på om medarbetarna är vana vid fotbroms eller ej förstås), 
men detta har också sina nackdelar. Cykeln får sämre egenskaper om det är halt eller 
grusigt eftersom cykeln lättare för spinn och sladd med framhjulsmotor.  En cykel med 
motor i framhjul eller bakhjul är också svårare att laga vid punktering eftersom det är 
krångligare att ta loss däcket. Motor i vevlagret är på många sätt det bästa alternativet, 
men ofta lite dyrare.

Ifall cyklarna ska användas vintertid, vilket är fördelaktigt så att värdet av cyklarna utnyt-
tjas maximalt, så behöver de utrustas med vinterdäck under vintersäsongen.

Om anställda förväntas plocka med sig elcykelns batteri in när cykeln parkeras är det 
viktigt att det är lätt att plocka bort och sätta i batteriet.

Att köpa in cyklar är lätt men att se till att de används, servas och är lätta att boka 
kräver ofta att en ansvarig enhet utses. Fullständiga råd för att lyckas kommer snart att 
finns bland hållbart resande-exemplen på www.resval.se.

Om en cykel ska användas av många olika användare inom en organisation finns ett par saker att 
tänka på vid inköpstillfället:
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Cyklarna i cykelbiblioteket

Elcykel 1 Crescent Elin, 7-vxl, röd 
Rek. Cirkapris (2017-12-20): 17 295 SEK. Efter  

elcykelpremie (för privatpersoner): 12 972 SEK

Damcykel, citymodell 
7 växlar 
5 effektlägen + ett gångläge  
Batteri under pakethållaren 
Batteri: E-going 11ah 
Motor i framhjulet 
Fotbroms och handbroms 
Cykelkorg, stöd, godkänt lås och belysning ingår. 
Vikt: 25,2 kg

Beskrivning 
Crescent Elin är en klassisk dammodel med lågt insteg och både fot- och handbroms. Höjd på sadeln 
justeras enkelt genom att lätta på en spärr, till styret behövs en insexnyckel för att justera höjd. Motorn 
har fem effektlägen beroende på hur mycket hjälp du som cyklar vill ha av elmotorn. Ytterligare ett läge 
är till för att hjälpa dig även när du drar cykeln, t.ex. upp för en backe. Displayen på styret visar valt ef-
fektläge, hastighet, hur mycket laddning som finns kvar i batteriet och hur långt den kraften kan ta dig. 
Elen och cykellampor sätts enkelt på och av via displayen på styret.



2 Elcykel 2 Crescent Elora, 7-vxl, lila 
Rek. Cirkapris (2017-12-20): 22 495 SEK. Efter  

elcykelpremie (för privatpersoner): 16 871 SEK

Damcykel, citymodell 
7 växlar 
5 effektlägen + ett gångläge  
Batteri under pakethållaren 
Batteri: E-going 11ah med integrerad belysning 
Motor i vevlagret 
Fotbroms och handbroms 
Cykelkorg, stöd, godkänt lås och belysning ingår. 
Vikt: 26,7 kg

Beskrivning 
Crescent Elora är en klassisk dammodel med lågt insteg och både fot- och handbroms. Höjd på sadel 
och styre justeras med insexnyckel. Motorn har fem effektlägen beroende på hur mycket hjälp du som 
cyklar vill ha av elmotorn. Ytterligare ett läge är till för att hjälpa dig även när du drar cykeln, t.ex. upp för 
en backe. Displayen på styret visar valt effektläge, hastighet, hur mycket laddning som finns kvar i bat-
teriet och hur långt den kraften kan ta dig. Skillnaden gentemot Crescent Elin är framförallt att motorn 
på Elora sitter i vevlagret och använder en kraftsensor som känner av hur hårt du trampar, och därmed 
ger en mer följsam och mindre ryckig extrakraft. Centrering av motorn ger också bra viktfördelning med 
låg och centrerad tyngdpunkt, bra grepp på både bakhjul och framhjul samt gör det lättare att ta loss 
hjulen för att laga punktering och hjulskador. Elen och cykellampor sätts enkelt på och av via displayen 
på styret.

Elcykel 3, Crescent Elda, 10-vxl, vit
Rek. Cirkapris (2017-12-20): 22 495 SEK. Efter  

elcykelpremie (för privatpersoner): 16 871 SEK

Damcykel, cross 
10 växlar 
5 effektlägen + ett gångläge  
Batteri på ramröret 
Batteri: E-going 11ah 
Motor i vevlagret 
Handbroms i form av hydrauliska skivbromsar, ej fot-
broms
Dämpad framgaffel. Ingen pakethållare eller cykelkorg. 
Vikt: 22,5 kg

Beskrivning 
Crescent Elda är en sportigare cykel som fungerar bra för den som ska cykla längre sträckor i ojämn 
terräng. Höjd på sadeln justeras enkelt genom att lätta på en spärr, till styret behövs en insexnyckel för 
att justera höjd. Cykeln har skärmar, lås och stöd men saknar pakethållare, cykelkorg och fotbroms, 
vilket kan vara en nackdel i användingen som tjänstecykel, men detta beror på vilka som arbetar på 
arbetsplatsen. Displayen på styret visar valt effektläge, hastighet, hur mycket laddning som finns kvar i 
batteriet och hur långt den kraften kan ta dig. Motorn på Elda sitter i vevlagret och använder en kraft-
sensor som känner av hur hårt du trampar, och därmed ger en mer följsam och mindre ryckig extrakraft. 
Den kan själv styra hur mycket hjälp motorn ska ge dig, men du kan också själv ändra effektläge. Cen-
trering av motorn ger också bra viktfördelning med låg och centrerad tyngdpunkt, bra grepp på både 
bakhjul och framhjul samt gör det lättare att ta loss hjulen för att laga punktering och hjulskador.
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Elcykel 4 Crescent Elis, 24-VXL, silvrig
Rek. Cirkapris (2017-12-20): 18 995 SEK. Efter  

elcykelpremie (för privatpersoner): 14 246 SEK

Herrcykel, hybridkross 
24 växlar 
5 effektlägen + ett gångläge  
Batteri på ramröret 
Batteri: E-going 36v 11ah 
Motor i bakhjulet 
Handbroms i form av hydrauliska skivbromsar, ej fotbroms 
Dämpad gaffel. Ingen pakethållare eller cykelkorg. 
Vikt: 21,7 kg

Beskrivning 
Crescent Elis är en så kallad hybridcykel som fungerar bra för den som ska cykla längre sträckor och 
vill ha en sportigare cykel som passar att köra i ojämn terräng. Höjd på sadel och styre justeras med 
insexnyckel. Motorn har fem effektlägen beroende på hur mycket hjälp du som cyklar vill ha av elmo-
torn. Ytterligare ett läge är till för att hjälpa dig även när du drar cykeln, t.ex. upp för en backe. Med 24 
växlar och en relativt lätt vikt går cykeln bra att använda även utan el. Cykeln har skärmar, lås och stöd 
men saknar pakethållare, cykelkorg och fotbroms, vilket kan vara en nackdel i användingen som tjänste-
cykel, men detta beror på vilka som arbetar på arbetsplatsen. LCD-displayen på styret visar effektläge, 
hastighet och batteriets laddnivå.

Ellådcykel 1, Cargobike Classic Electrical
Rek. Cirkapris (2017-12-20): 18 495 SEK. Efter  

elcykelpremie (för privatpersoner): 13 871 SEK

Trehjulig ellådcykel, plats för fyra barn 
6 växlar Shimano Nexus 
6 effektlägen  
Batteri under sadeln 
Batteri: 11Ah Li-ion 
Körsträcka 20-35km(uppskattat genomsnitt)
250w borstlös motor från Bafang 8fun, motor i bakhjulet
Dubbla skivbromsar fram, enkel skivbroms bak, ingen 
traditionell fotbroms. Parkeringsbroms fram och bak.
Punkteringsskyddade däck, belysning, lastkappel, däck och bänkar med fyra säkerhetsbälten ingår.
Nettovikt: ca 50kg, lådans maxlast: 100kg + förare

Beskrivning 
Denna ellådcykel är Sveriges mest sålda ellådcykel och rymmer fyra mindre barn. Önskas mer plats 
för t.ex. varutransporter kan bänkarna fällas upp. En av bänkarna används som låsbar förvaringslåda. 
I och med att cykeln har tre hjul är den stabil att cykla på och tar mycket last, dock är den svårare att 
manövrera i höga hastigheter än en tvåhjulig lådcykel.
Precis som på de flesta ellådcyklar sitter motorn i bakhjulet, vilket innebär att de saknar fotbroms. 
De bromsar som manövreras på styret verkar dock också i bakhjulet (på vänsterstyret hanterar man 
frambromsen och på högerstyret bakbromsen). Höjd på sadeln justeras enkelt genom att lätta på en 
spärr, till styret behövs en insexnyckel för att justera höjd. Elen sätts på genom en knapp på sidan 
av batteriet, och sedan igen på displayen på styret. Displayen visar batteriets laddning, hastighet, 
assistansnivå och cyklade kilometer. Fram- och baklysen sätts på manuellt på själva lyset.
De Cargobikes som finns i cykelbiblioteket är ett par år gamla, vilket betyder att nyare exemplar kan ha 
vissa förbättringar i form av t.ex. körkvalité.
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6 Ellådcykel 2, Cargobike Long Single 
Electric

Rek. Cirkapris (2017-12-20): 17 995 SEK. Efter  
elcykelpremie (för privatpersoner): 13 496 SEK

 
(OBS! Modellen utgick från Cargobikes sortiment i mars 
2018 till förmån för en uppdaterad version).

Tvåhjulad ellådcykel, plats för två barn
7 växlar Shimano Nexus
6 effektlägen
Batteri under sadeln, Li-ion 9000
Körsträcka ca 40km
250w borstlös motor placerad var i framhjulet
Skivbroms fram, fotbroms bak.
Punkteringsskyddade däck, belysning, kapell, en bänk med två säkerhetsbälten ingår.
Nettovikt: 33 kg, lådans maxlast i låda: 75 kg.

Beskrivning 
Denna ellådcykel rymmer två mindre barn. Önskas mer plats för t.ex. varutransporter kan bänken 
plockas bort. I och med att cykeln har två hjul men är större, längre och tyngre än en vanlig cykel kräver 
den lite vana innan den upplevs stabil.
Motorn sitter i framhjulet och cykeln har både fotbroms och handbroms. Höjd på sadeln och styret 
justeras med en insexnyckel. Elen sätts på genom en knapp på sidan av batteriet, och sedan igen på 
displayen på styret. Displayen visar batteriets laddning, hastighet, assistansnivå och cyklade kilometer. 
Fram- och baklysen sätts på manuellt på själva lyset.
De Cargobikes som finns i cykelbiblioteket är ett par år gamla, vilket betyder att nyare exemplar kan ha 
vissa förbättringar i form av t.ex. körkvalité.
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Energikontor Norra Småland
Kontaktinformation: 

Energikontor Norra Småland 
Östra Storgatan 67a, 553 20 Jönköping 

 
Webb: www.rjl.se/energikontoret 

Epost: energikontoret@rjl.se

VI ÄR EN DEL AV 
REGION JÖNKÖPINGS LÄN


