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Et umodent marked –

Bysykler Lysaker-Fornebu (2016-2020)



Fra bysykkel til mikromobilitet

2016: Vedtak om en utvidelse av bysykkelordningen til hele kommunen

2019: Vedtak om mål og ambisjoner:

Bysykkel skal:
Være et tilbud til innbyggere, besøkende samt næringslivet inkludert kommunens ansatte
Bidra til å øke bruken av både sykkel og kollektivtransport 

Bysykkel omfatter: 
Vanlige tråsykler, el-sykler, el-sparkesykler, lastesykler og andre kjøretøy på færre enn fire hjul
Videreutvikling er viktig i avtaletiden 

Politisk forankring:

?



Et samarbeid mellom Bærum kommune og Ruter

Strategiske ambisjon

Veksten i persontrafikken skal tas av 

kollektivtrafikk, sykkel og gange

Strategisk ambisjon

Skaffe et mer sømløst mobilitetstilbud for 

kundene

BK’s bidrag til samarbeidet

Bærum kommune stiller med både ressurser 
til prosjektgruppen, samt finansielle midler 
og tilgang på kommunalt areal. 

Felles mål for samarbeidet

Bidrar til bærekraftig bevegelsesfrihet og sømløs reise på tvers av kommunegrenser

Kompletterer kollektivtilbudet, særlig fra kollektivknutepunkt til destinasjon

Skape et tilbud til innbyggerne, besøkende og næringslivet, inkludert kommunes ansatte

Ruters bidrag til samarbeidet

Ruter er ansvarlig for gjennomføring av 
anskaffelsesprosessen, dialog med markedsaktører 
og prosjektledelse. 



Anskaffelsen

Totalt var det fire anerkjente leverandører som leverte tilbud

Politisk vedtak om regulering av utleie gjorde det 
mer attraktivt for tilbyderne

Så langt har alle aktører respektert vedtaket 

Krav om blant annet:
Flere typer kjøretøy
Bærekraft
Ryddig bybilde
Dekningsgrad
Trafikksikkerhet



Hvordan ser tilbudet ut?

August 2020



Et bærekraftig tilbud for hele kommunen

Det endelige tilbudet vil bestå av: 

650 elsparkesykler
150 elsykler
Ca. 300 parkeringssoner 
(geofence)
Pilotering av integrert 
hjelmløsning



Tett samarbeid mellom kommunen og Tier

Samarbeid med andre offentlige aktører (BaneNOR, Sporveien og 
VKT)

Tier har et ansvar mot næringslivet og privat grunn



Permanente parkeringssoner





Bruksdata
• 13000+ unike brukere (4 måneder) vs. 700 brukere i tidligere ordning over 3 år
• 350,000+ km kjørt siden oppstart



Vi lærer, tester, tilpasser…

Takk for meg!


