






• 1,9 mill. kr fra sykkelplanen brukes til investering for 150 
elektriske bysykler og tilhørende stativer. Inndekning 
innenfor avsatte midler i sykkelplanen. Flere sykler = høyere 
sum

• Det ble avsatt 450 000,- kr i året til drift av 
elsparkesykkelordningen hvert år i perioden 2022-2025. Av 
dette fremgår det av vedtaket at 200 000,- kr skal avsettes 
innenfor rammen i programområdet. 



• Kommunen ble kontaktet av en privat aktør som driver 
elsparkesykkelutleie i Drammen med forespørsel om drift av 
elektriske bysykler i Drammen i 2022

• De får 1000 elbysykler til Norge i april 2022, og ønsker samarbeid 
med kommuner for å gjennomføre et pilotprosjekt i 2022-
sesongen

• Blant annet på grunn av god erfaring med samarbeidet med 
Drammen kommune om elsparkesykler, ønsker de at en av 
pilotene skal være i Drammen

• Aktøren ser for seg å kunne tilby 3-400 elbysykler i Drammen fra 
april 2022. Antallet vil bli justert ut fra hvordan markedet tar imot 
syklene



• Beslutningsgrunnlaget for valg av elbysykkelløsning har endret 
seg i forhold til det som var grunnlaget da de politiske sakene ble 
forberedt sist. 

• Kommunestyrets vedtak om at midlene til elektriske bysykler i 
stor grad må tas fra andre formål, samt kommunens generelt 
trange økonomiske situasjon, tilsier at muligheten for å 
gjennomføre et pilotprosjekt nesten uten kostnader for 
kommunen må vurderes nærmere

• Rådmannen foreslår å åpne for denne løsningen som en 
forsøksordning i 2022-sesongen i Drammen, slik at denne går 
parallelt med Buskerudbyens forsøksordning i Lier og Kongsberg. 



Buskerudbyens elbysykkelordning

• Testes i Kongsberg og Lier

Privat elbysykkelordning

• Testes i Drammen

Begge piloter evalueres mot slutten av 2022 

• Måloppnåelse

• Fordeler og ulemper

Vurdering av videre tilbud fra 2023



• Buskerudbyens elektriske bysykkelordning ble ett år forsinket. I 
utgangspunktet var det tenkt at erfaringer fra Kongsberg og Lier for ett år 
skulle evalueres før Drammen vurderte å benytte sin opsjon. 

• Kongsberg startet september 2021, Lier oktober 2021

• Erfaringene så langt er fra sent i 2021-sesongen, og i desember med delvis 
korona-nedstenging. Det er for tidlig å trekke konklusjoner på bakgrunn av 
driften så langt. Trenger en sommersesong for å få nok erfaringer til en 
evaluering

• Elbysyklene må til stativ for å lade, men ordningen innebærer også 
parkeringsplasser uten lademulighet (geofencing)

• Samordnet med buss i Brakar billett



• Forventet oppstart i Drammen i april 2022, slik at vi får en sommersesong å 
evaluere

• Elbysyklene trenger ikke ladestativ. Man bytter tomme batterier med 
nyladede (samme prinsipp som elsparkesyklene)

• Geofencing gjør det lettere å ha et stort antall parkeringsplasser og å endre 
plasseringen av parkeringsplassene

• Operatøren vil tilpasse antallet elbysykler som tilbys etter etterspørselen

• Samordnet med samme operatørs elsparkesykler

• Åpen for å teste ut helårstilbud med piggdekk

• Krever ingen investerings- eller driftsmidler fra kommunen



• Den private elbysykkelordningen vil være et mer fleksibelt alternativ for 
innbyggerne og kan bidra til mer sykling og bidra til å oppfylle lokale, regionale og 
nasjonale mål

• Det tilbys flere sykler og flere parkeringsplasser, som enkelt og billig kan tilpasses 
etterspørsel fra brukerne. 

• Prisen vil være relativt lav for brukeren
• I forsøksperioden vil graving og innkjøp av installasjoner unngås, man sparer også 

kommunale midler, og statlige Buskerudbymidler til ordningen kan brukes i Lier og 
Kongsberg 

• Dersom forsøket i 2022-sesongen tilsier at det er mulig å drive et elbysykkeltilbud
som er økonomisk bærekraftig uten subsidier og gir innbyggerne et minst like godt 
eller bedre tilbud enn Buskerudbyens forsøksordning, gir dette et bredere 
beslutningsgrunnlag for valg av løsning på sikt



• Bør kjøre samme modell som elsparkesykkeltilbudet i Drammen

• Anbefaler politisk vedtatte vilkår for driften og krav om avtale med 
kommunen, som for elsparkesyklene, men ellers ikke noen 
begrensning på adgang til markedet i Drammen

• Kommunen setter kvalitetskrav (opplegg for brukeropplæring, opplegg 
for rydding, miljøkrav ved kassering av elbysyklene), men utover det er 
det åpent for alle som ønsker å tilby elbysykler

• Dialog med kommunen om plassering av parkeringsplassene, 
kommunen kan beslutte parkering iht. vilkårene
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