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Elsparkesykkel til begjær og til besvær

Enormt populært
Brukerne: Raskt – fleksibelt – gøy
 Ingen tilskudd

…Men:
 Forsøpling
 Ulykker
 Trafikkfarlig adferd

Spilleregler trengs!

Foto: Marit Rasmussen
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1. Ta styringen
 Uregulert marked: kaos 
Mål: utløse fordelene og ivareta sentrale samfunnsmål
 Uklart juridisk grunnlag, men:

 Selskapene etterspør spilleregler, og ønsker å være velkommen
 Håndhevelse av gjeldende trafikkregler, f.eks. ikke være til hinder, kan gjøre livet surt

2. … men ikke overreguler
 Tilrettelegg for videre innovasjon og utvikling
 Nytt og fremvoksende marked

 Lav/negativ lønnsomhet for flere aktører
 Et ekstremt dynamisk og innovativt marked

 Hold reguleringene på et minimumsnivå for ikke å kvele innovasjonen i en sårbar og ung næring

Presentatör
Presentationsanteckningar
Trafikkreglene§ 18.Særlige bestemmelser for syklende3. Sykling på gangveg, fortau eller i gangfelt er tillatt når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Slik sykling må ved passering av gående skje i god avstand og i tilnærmet gangfart.4. Sykkel kan stanses eller parkeres på sykkelveg, gangveg, fortau, gågate eller gatetun dersom den ikke er til unødig hinder eller ulempe.
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3. Løs parkeringskaoset

Parkering /forsøpling er viktigste utfordring

Sett av p-arealer og utplasser stativer
 Paris: malt opp 2500 små p-arealer for elsparkesykler

Bidra med informasjon om regler og skikk og bruk

Sanksjoner
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4. Begrens markedsadgang heller enn antall sykler

Skala- og tetthetsfordeler: Hvert selskap trenger nokså mange sykler 
 For å ha et attraktivt tilbud 
 For å tjene penger

Mange, små tilbydere: Mer kaos, dårligere tilbud og ulønnsomt
 Stavanger, da…

Definer et raust makstak for antall elsparkesykler for å unngå å bli oversvømt
Men høyere enn 600, Trondheim 
 Gjerne dynamisk, f. eks. basert på faktisk 

etterspørsel
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5. Ivareta sikkerheten

Elsparkesykkel anslagsvis 10x høyere 
ulykkesrisiko enn sykkel

Eneulykker dominerer
Fokus: infrastruktur/vedlikehold
Rus/promille: nattestengning (?)

Alvorlige ulykker involverer bil
Fartsgrenser
Separer myke og harde veitrafikanter
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6 Bestem hvor

Lag ett felles regelverk i kartet – geofencing
 Hvor det ikke skal kjøres elsparkesykkel
 Hastighet
 Hvor det ikke skal parkeres

Kan regulere smart og i sanntid
 Hendelses- og behovsbestemt
 Dynamiske flåtebegrensninger i ulike geografiske soner
 Ev. koplet til prising (avgift-tilskudd)
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Presentationsanteckningar
Nivel, norsk oppstartsbedrift: geofencing, mirkosubsidier/-avgifter, mv.
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7 Håndhev reglene

Bøtelegg elsparkesykkelselskaper for 
 Feilparkering
 Unnlatelse av å fjerne sykler som er til hinder
 Inntauing 
Manglende sikkerhetsutstyr

Bøtelegg brukerne
 Paris og Barcelona skriver ut tusenvis av bøter for brudd på trafikkregler og 

parkeringsbestemmelser
Reell risiko for å bli tatt
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8. Krev data

Store mengder data om tilbud, etterspørsel og reisemønster
 Forstå reisestrømmer og –behov
 Planlegging
 Evalueringer
 Statistikk, forskning

Kreve data:
 Levere til Entur / NAP / reiseplanlegger
 Eventuelt løpende rapporter om turer, klager, antall kjøretøy, mv.
 Eventuelt bruke etablerte standarder (f.eks. Mobility Data Specification, MDS)
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9. Kjøp tid og handlingsrom

Teknologi og marked er i rask utvikling
 Reguler i form av fleksible og tidsbegrensede forsøksordninger
 Prøving, feiling og læring er en del av prosessen – for alle parter

Krev deltakelse i dialogmøter med kommunen 
Forsøksperiode – evaluering – justere regelverk
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10. Mye vil gå seg til

Det roer seg med erfaring, bedre kjøretøy og mer organiserte 
elsparkesykkelselskaper – når myndighetene tar ballen
 Generell aksept
 Sikkerhet
 Parkering og forsøpling
 Kjøreatferd
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Oppsummert

Byene må ta regien – men mildest mulig
 Parkering | Sikkerhet | Geofencing | Markedsadgang | Håndheving | Datadeling

Tilrettelegge
 Sykkelfelt/-veier | P-areal | Informasjon | Fartsgrenser bil

Utviklingen skjer fort – krever fleksibel tilnærming
 Tidsbegrensede piloter og ‘sandkasser’, evaluere og justere

Mye er i ferd med å gå seg til: teknologi, kultur, tilvenning, ulykker

12



Side

Referanser
Fearnley, Berge og Johnsson 
(2020) Delte elsparkesykler i 
Oslo: En tidlig kartlegging
TØI-rapport 1748/2020

Fearnley (2020, forthcoming) 
Micromobility - regulatory
challenges and opportunities. 
Kapittel 10 i Sørensen og 
Paulsson (red. 2020) Shaping 
smart mobility futures. 
Governance and policy 
instruments in times of
sustainability transitions
(Emerald)

13

https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=52254
https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=52254
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Miljø – 11. bud?
LCA:
Hollingsworth mfl (2019) ca 126 g CO2/pkm
OECD (2020, foreløpig) ca 62 g CO2/pkm
EY (2020 for VOI) ca 35 g CO2-eq/pkm (nyeste generasjon kjøretøy)

Swappable batteries
La syklene stå ute om natten
Drifte med nullutslippskjøretøy

Elsparkesykler og andre transportmidler
Amerikanske studier: ca 1/3 av turene erstatter bil
Europeiske studier: ca 1/10 av turene erstatter bil
Oslo: flertallet av turer inngår i multimodal kjede (first/last mile)

Fokus intermodalitet / first-last mile
Avlaste kollektivtransport 
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Mange tilnærminger

Trondheim
 Tak på 600 sparkesykler
 Geofencing-soner
 Gangfart på Torvet, Solsiden 

og i gågater
 Rydde sparkesykler som står 

dårlig parkert, defekte, 
henslengt
 Sesong 1. april til 1. 

desember
 Kun tilgjengelig 06.00 - 24.00
 Nullutslippskjøretøy
 Ansvarsforsikring

 Anbud tildelt Tier, Voi og 
Zvipp
 Kjennelse: kan ikke hindre 

Ryde
(Kilde: Shifter)

Stavanger 
 1 kr per døgn per sykkel
 Maks 10 selskaper
 Maks 100 sykler hver
 Geofencing: Parkering, no-

/slow-go, redusert hastighet
 Fjerne/rydde ved behov
 06.00 – 22.00 alle dager
 Alle skal tas inn om natten
 Levere data: hvor, når, rutene 

de kjører, fart, batterinivå, 
sensordata
 Obligatoriske dialogmøter

 2 interesserte selskaper: 
Norske Zvipp og Ryde

(Kilde: Kommunalstyret for miljø og utbygging, 
24.09.2019; Shifter)

Oslo Drammen 
 20/100 kr/mnd/sykkel
 Geofencing, 

kommunen definerer 
soner 
 Fjerne ved behov
 06.00 – 22.00 alle 

dager. 
 Tas inn om natten
 Levere data: antall 

sykler, turer, 
stedfesting, klager, 
ulykker, mv
 Obligatoriske 

dialogmøter
(https://innsyn2020.drammen.kommune.no/
motekalender/motedag/100200502)

 Ruter-Tier
 Vurderer ulike 

samarbeidsavtaler
 Ser særlig på p-

løsninger
 Inntauingsgebyr 

kan komme

 7 tilbydere i 2019 
på det meste
 4-5 tilbydere nå

https://shifter.no/nyheter/ny-uenighet-om-sparkesykler-etter-trondheim-vedtak-mister-sin-hensikt/164962
https://shifter.no/nyheter/stavanger-apnet-for-10-aktorer-bare-to-sa-ja/164816
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://innsyn2020.drammen.kommune.no/motekalender/motedag/100200502&data=02|01|Nils.Fearnley@toi.no|f6a82c49e16642c13a2308d7bb65fc45|e55c13c2d2474bb4954020f3d1aed41d|1|0|637183920634050807&sdata=RotnSNTdS/s%2BVYzVvWs5Wfw84gnNn/xjn2CesBoOZCo%3D&reserved=0
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