Elektriske bysykler i Drammen
Presentasjon i Hovedutvalg for tekniske tjenester 19.oktober 2021

Hensikten med saken er todelt
1. Avgjøre om dagens bysykkelordning i Drammen skal avvikles etter 2021sesongen
2. Avgjøre videre tilbud om bysykler til innbyggerne
Rådmannen har valgt å vurdere bysykler i denne saken og vil komme tilbake til
egen sak om evt. andre mulige mikromobilitetsløsninger

Bakgrunnen for saken
• Ved behandling av økonomiplan for 2020-2023 og budsjett for 2020, sak 0046/19,
ble det vedtatt følgende verbalpunkt:
Når dagens avtale med Clear channel utgår skal det etableres en avtale som
sikrer elbysykler eller andre mikromobilitetsordninger. Ordningen skal gjennomgås
som helhet med formål å sikre en bedre avtale for kommunen.
_____________________________
• Fra Sykkelplan for Drammen kommune, vedtatt i Kommunestyret 29.09.21,
satsingsområde 10:
Bidra til at befolkningen får økt tilgang på elsykler og/eller andre
mikromobilitetsløsninger, gjennom for eksempel gode utlånsmuligheter […]

Bysykkel - viktig transportalternativ i
«Norges beste sykkelkommune»
• En enkel og god bysykkelordning vil være en viktig bidragsyter for å lette
persontransporten i kommunen og bidra til å holde personbiltransporten nede
• Forrige reisevaneundersøkelse (før korona) viste at få eide egen sykkel i Drammen
og Nedre Eiker
• Mange er redde for å bruke egen elsykkel til byen på grunn av fare for tyveri
• Byggeperioder for mange infrastrukturprosjekter fremover
• Før ny bybru etableres en midlertidig bybru for gående og syklende
• 3 meter bred - som ett av fortauene på dagens bybru
• Primært tilrettelagt for gående, men rampe på nordsiden og trapp med skinne på sørsiden samt heis
• Det vil tidvis gå èn buss i pendel mellom Strømsø og Bragernes torg, for øvrig vil bussene ikke frekventere
begge sider av elva ved torgene

Kommersiell utleie av elsparkesykler
• Kommunen har vedtatt krav om avtale og medfølgende vilkår og for dem som ønsket å
etablere seg i Drammen
• 2020 og 2021: Hatt avtale med 3 aktører, en fjerde aktør skrevet avtale i oktober 2021
• Erfaring: Vilkårene i kontrakten er gode og bidrar til at utleierne etterkommer kommunens
ønsker, gir også like konkurransevilkår for alle aktørene og god dialog mellom kommune og
aktør
• Vilkårene justeres årlig gjennom egen politisk sak etter erfaringer fra tidligere år
• Andre byer ser til Drammen
• Løsningen gir god fleksibilitet og er mye brukt
• Det har vært svært få ulykker (ref. legevakta i Drammen)
• Ordningen fungerer så godt at rådmannen har vurdert at dagens modell, inntil videre, bør
videreføres

Alternative utlånsmodeller for bysykler
som er vurdert
1. Dagens bysykkelordning – fortsette eller inngå ny avtale
2. Brakars elektriske bysykkelordning
3. Eget anbud med mulighet for ulike mikromobilitetsløsninger

Dagens bysykkelordning
• Dagens bysykkelordning eies og driftes av Clear Channel AS. Avtalen har vært
i drift i 10 år og utgår 1.mai 2022
• Reklamefinansiert ordning
• 46 tosidig belyst reklame- og informasjonsbærere innenfor tidl. Drmks
grenser
• Stativbasert: 140 sykler fordelt på 15 stativer sentralt i Drammen
• Billig for brukeren: 130 kr i året, maks 3 timer om gangen.
• Vinterstengt

Bruken av dagens bysykkelordning
• Økende de første årene
• Sterkt nedadgående etter 2016
• Ca. 6550 færre uttak pr måned i 2018
• ca. 8750 færre uttak i 2020.

• Årsaker:
• Sykler og stativer har blitt utdatert
• Periode med mangelfull oppfølging fra
leverandøren
• Elsparkesykler sommeren 2019
• Nedstengt samfunn med hjemmekontor
fra mars 2020
 Vanskelig å komme opp igjen

VURDERING – Dagens bysykkelordning
• Ordningen er utdatert, har dårlig fleksibilitet og brukes svært lite
• Erfaringer fra andre byer viser at vanlige bysykler brukes lite i kombinasjon
med andre elektriske mikromobilitetstilbud
• Syklene er tunge og passer dårlig med kommunens geografi
• Rådmannens vurdering er at ordningen bør avvikles og at en mer moderne
løsning bør vurderes

Brakars elektriske bysykkelordning
• Pilot i Buskerudbysamarbeidet som skal gi erfaring med elektriske bysykler
• bruk, inntekt, betaling, ombæring, system, drift og vedlikehold

• Kongsberg, Lier, Drammen og Øvre Eiker har vært med i prosjektgruppen.
Kongsberg og Lier skulle starte først, Drammen og Øvre Eiker vurdere i
etterkant, og med som opsjon
• Private aktører kan integreres mot egen finansiering

• Kommunikasjonsutfordringer og behov for utbedring av syklene før levering
gav forsinkelser i oppstart av prosjektet, men det kom i gang i september
2021 i Kongsberg og starter opp i Lier høsten 2021

Brakars elektriske bysykkelordning
• Inntil halvparten av syklene vil kunne tilpasses vintersykling
• Stativbundet ordning, men pilot kan gi muligheter
• Man kan sette fra seg sykkelen rett utenfor stativet dersom det er fullt
• Mulig å etablere såkalte geofence-områder for parkering
• Kan komme virtuelle ladestasjoner på sikt som gjør ordningen mindre stativbunden

• Kostnad for brukerne:
• Med aktiv bussbillett i Brakar Billett: Oppstartspris kr. 15,- inkludert 10 minutters
sykling, deretter 1 krone per minutt
• Uten aktiv bussbillett i Brakar Billett: Oppstartspris kr. 25,- inkludert 10 minutters
sykling, deretter 1 krone per minutt

Brakars bysykkelordning
- Kostnader og ansvar
•
•
•
•
•
•

Ansvaret for ordningen ligger hos Brakar og Buskerudbyen
Kontantstrøm inn/ut av ordningen er kostnader til drift, og inntekt fra bruk og reklameinntekt
Brakar eier syklene, men kjøp av sykler fullfinansieres av belønningsmidler
System og utvikling av funksjonalitet finansieres 50/50 mellom Brakar og belønningsmidler
Årlig avgift for bruk av teknologi/baksystem og app finansieres av Brakar
Service og ombæring av sykler anskaffes av Brakar og finansieres i hovedsak av belønningsmidler
• Men også inntekter fra bruk, reklameinntekter og årlig bidrag fra kommunene pr sykkel
• Inntekter fra bruk og reklame vil kunne gi lavere driftsutgift, evt. nye byvekstmidler
• Får vi overskudd i Drammen gir det lavere kostnad i Drammen, evt. mulighet til å investere i utvidelse av
tjenesten

• Investering sykkelstativer, herunder ladestasjoner, finansieres og driftes av kommunene
 Målet er at tjenesten skal være selvfinansierende

Tidsaspekt Brakars bysykkelordning
• Dersom Drammen ønsker å bli med på Brakars elektriske bysykkelordning kan
denne komme i drift til våren/sommeren 2022
• Men: Koronasituasjonen har gjort det litt usikkert å kunne tidfeste konkret
dato for når syklene kan bli levert

VURDERING – Brakars elektriske
bysykkelordning
• Fordel å bli med på en eksisterende pilot der også nabokommuner og eget
mobilitetsselskap (Brakar) er med
• Helhetlig tilbud på tvers av kommunegrensene
• Kan forvente etterspørsel i Drammen på samme løsning når Lier starter opp

• Gode sykler: Fordel at brukerne kan forsere høyder og avstander på en enkel måte
• Tidsaspektet for Brakars løsning gir mulighet for å etablere et tilbud i tidsrommet når
dagens bybru rives
• Vil bli et godt tilbud for innbyggerne og bidra til å minimere bruk av personbil
• Mange store infrastrukturprosjekter i kommunen gir behov for alternativ transport til bilen raskt

• Brakar har godt samarbeid med Stavangers Kolumbus – intr. i sykler og stativer dersom det
ikke skulle fungere her
• Erfaringer fra andre byer i Norge med tilsvarende løsning er gode, også til nå fra Kongsberg
som nettopp har startet

Eget anbud innen mikromobilitet
• Mulighet til å definere egne krav og ønsker for innholdet
• for eksempel typer sykler, stativer eller ikke, reklamefinansiering, miljømessige
aspekter, geografisk spredning, prisen for brukerne og lignende.

• Avhengig av om ordningen er reklamefinansiert eller ikke, vil kommunen
måtte sette av investeringsmidler og ekstra ressurser i administrasjonen til
oppfølging
• Egen anbudsrunde tar tid, antatt 1 år fra oppstart av prosess

Eget anbud innen mikromobilitet forts.
• Bærum kommune har, sammen med Ruter, lyst ut anbud på et
mobilitetstilbud med bla. elsparkesykler (2020) og elektriske bysykler (2021).
• Elektriske bysykler er den største utgiftsposten og krever at kommunen bidrar
med egne midler. Bærum kommune har avsatt 5 mnok til investeringer.
• Reklamefinansiering, brukerinntekter og sponsorinntekter skal finansiere drift
• Ulempen med ordningen er at aktøren kan «lene seg på» avtalen og ikke
videreutvikle ordningen i løpet av en angitt avtaleperiode, slik som vi har sett
med dagens bysykkelordning

VURDERING - Eget anbud
• Fordel å kunne konkretisere tilbudet selv
• Kan gi høyere fleksibilitet på parkering uten stativer – men som elsparkesykler kan
det gi et mer uryddig bybilde
• Krever erfaringsmessig god kapasitet på administrativ oppfølging
• Stor utvikling på kort tid innen mikromobilitet. Å binde seg til et anbud over flere år
kan gjøre at en ordning raskt blir utdatert
• Ordningen for elektriske sparkesykler har fungert godt, vurderes ikke som behov for
egen anbudsutlysning på det nå
• Tidkrevende prosess i forkant som gjør at det ikke kan tilbys sykler når bybrua rives
• Vurderes som uheldig og uhensiktsmessig å skulle lyse ut et eget anbud i
konkurranse med et regionalt/lokalt ferdig prosjekt som kommunen kan bli med i

Forslag til vedtak
1. Dagens bysykkelavtale med Clear Channel avvikles etter 2021-sesongen
2. Drammen kommune ønsker å tilby elektrisk bysykkelordning til
innbyggerne ved å utløse opsjonen for Drammen i Brakars elektriske
bysykkelordning, fra våren 2022
3. Endelig avgjørelse om kommunens deltakelse tas ved behandling av
handlings og økonomiplanen 2022-2025, siden tiltaket fordrer et
økonomisk drifts- og investeringsbidrag fra kommunen
4. Det foretas årlig evaluering av elektrisk bysykkelordning som et grunnlag
for å vurdere videre deltakelse

