
“Frihet til å bevege seg”

Binde sammen. 
Sømløst. Enkelt. 
Fysisk. Digital. 

Mobilitet Integrasjon av bysykler i kollektiv-tilbudet
Randi Markvardsen



Vi er et mobilitetsselskap

+

Kolumbus er inne i  en spennende fase. Vi er i  gang med å utvide ti lbudet vårt ti l  å omfatte blant annet bysykkel, selvkjørend e buss, tog, gange, bildeling og dør ti l  dør -transport, og vi  tar del i  mange spennende prosjekter.
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Kilde: RVU 2018 (foreløpige tall), Statens vegvesen, på oppdrag for Samf.dep/Vegdir., transportetatene og de ni byområdene

Sykkel
Nord-Jæren 7%
Oslo/Akershus 5%
Bergensregionen 3%
Buskerudbyen 4%

Mest bil, men bra på sykkel!



Vi er et mobilitetsselskapinnovativt
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Kolumbus er inne i  en spennende fase. Vi er i  gang med å utvide ti lbudet vårt ti l  å omfatte blant annet bysykkel, selvkjørend e buss, tog, gange, bildeling og dør ti l  dør -transport, og vi  tar del i  mange spennende prosjekter.



Bussveien er også sykkel!

• I tillegg til å være en Bussvei, bygges det minst 24 km 
sykkel- og gangvei i tilknytning til Bussveien

• Representerer også den største utbyggingen av gang- og 
sykkelstier på Nord-Jæren

• Tenker mobilitet/sykkel på holdeplassene og 
knutepunktene

• I tillegg kommer Sykkelstamvegen på strekningen          
Stavanger - Forus - Sandnes

• Bygges parallelt med motorveien

• 13 km lang

• 12.000 syklister hver dag



3 sykkel-tiltak



Bysykkelen



Bysykkelen
• Erfaring med                e-

bysykkel siden 2014

• Helt ny modell (2019)

• Integrert i Kolumbus 
Billett App (2019)

• 4+8 kommuner i samme 
nettverk

• Forretningsmodell

• Offentlig infrastruktur, 
åpen for andre 
kommersielle aktører
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Bysykkelen

Nå er vi noen av de aller, aller første som integrerer en bysykkel-tjeneste inn i eksisterende kollektiv-app
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Bysykkelen

Kolumbus koordinerte en Klimasats-søknad som ga 5 millioner, noe som gjør at vi kan rulle systemet ut i kommuner også utenfor Byvekstavtalen.
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Bysykkelen

Private

Kolumbus

Offentlige

• Erfaring med                e-
bysykkel siden 2014

• Helt ny modell (2019)

• Integrert i Kolumbus 
Billett App (2019)

• 4+8 kommuner i samme 
nettverk

• Forretningsmodell

• Offentlig infrastruktur, 
åpen for andre 
kommersielle aktører



Bysykkelen
• Erfaring med                e-

bysykkel siden 2014

• Helt ny modell (2019)

• Integrert i Kolumbus 
Billett App (2019)

• 4+8 kommuner i samme 
nettverk

• Forretningsmodell

• Offentlig infrastruktur, 
åpen for andre 
kommersielle aktører



Takk for meg :) 


