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Konkurranse i og for markedet

▪Konkurranse i markedet (på gaten) er ikke bærekraftig (Fearnley, 2020; erfaringer fra 
Oslo 2019-21)

▪ Flåtestørrelse er viktigste konkurranseparameter → for mange kjøretøy

▪Konkurranse om markedet (anbud/konsesjon)
▪ Konkurrere om å skåre best på prioriterte tema for kommunen

▪ Parkering, elsykkelandel i flåten, mv.

▪ Tett oppfølging og kontraktforpliktelse

▪ Begrens varighet, f.eks. 1+1 år

▪ Kun én operatør vil gi uheldig monopollignende situasjon

▪ Markedet er neppe stort nok for mer enn to operatører
▪ >2 vil ventelig gi uoversiktlig tilbud, markedsdeling og/eller uheldig konkurranse om å ta hele markedet, 

og kan gi samme type uønskede situasjoner som ved konk. i markedet

▪ Begge må reguleres innenfor romslige rammer mht flåtestørrelse, pristak/-bunn, mv.

▪ Neppe behov for å begrense markedsadgang og flåtestørrelse utenfor de sentrale områdene
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Erstatte bil, og i minst mulig grad g/s

▪Typiske tall, elsparkesykler:

▪ Ca. 50% erstatter gåing og 10% sykling

▪ <10% erstatter bil/taxi

▪ Men mange elsparkesykkelturer skjer i kombinasjon med koll/g/s

▪Elsykkel svarer ut flere grunner til å velge bil (Fyhri & Fearnley 2015)

▪ Distanse, topografi, anstrengende/svett, rushtidshastighet, fleksibilitet

http://dx.doi.org/10.1016/j.trd.2015.02.005
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Drammen som basis for anbefalinger til Kristiansand 

kommune

Fra SSB:
Sentrumssoner

Sentrumsområde
Areal (km²)

Bosatte Ansatte Bedrifter

2020 2020 2020 2020 2020

Drammen 16 1,05 6 567 16 519 2 664

Kristiansand 12 1,12 6 141 19 475 3 157

SSB definerer sentrumssoner slik:

En sentrumssone er et område satt sammen av en eller flere sentrumskjerner og en sone på 100 

meter rundt.

En sentrumskjerne er et område med mer enn tre ulike hovednæringsgrupper med 

sentrumsfunksjoner. I tillegg til detaljvarehandel, må offentlig administrasjon eller helse- og 

sosialtjenester eller annen sosial og personlig service være representert. Avstanden mellom bedriftene 

skal ikke være mer enn 50 meter. Det må være minst 50 ansatte.
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Sentrumssoner (SSB definisjon)

▪Mindre fragmentert sentrum i Kristiansand
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Drammen – driftsområde for sparkesykler

▪Bruksområde:

▪ 1,3-2 km * 7 km

▪ Ca 12,4 km2

▪Bosatte i området

▪ 34 544

▪Ansatte innen «utvalgte 

handels og 

servicenæringer»

▪ 25 238
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Mulige driftsområder Kristiansand

▪Områder i Kristiansand
▪ Sentrum/ Kvadraturen

▪ 4,5 km2

▪ Resten

▪ 19,1 km2 Lund

▪ 2,6 km2

▪ 9 km2 Grim

▪Bosatte i området
▪ 29 194

▪ Ansatte innen «utvalgte handels og 
servicenæringer»

▪ 22 319
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Erfaringer fra Drammen

▪Data fra Drammen for juli 2021

▪ I underkant av 600 sparkesykler fordelt på tre operatører

▪ OP1 300 – 350

▪ 2,1 turer/sykkel/dag

▪ OP2 80 – 150

▪ 1,1 turer/ sykkel/dag

▪ OP3 160 - 220

▪ 6,3 turer/ sykkel/dag
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Generelt om bruksmønsteret

▪Sommer er høysesong

▪ 5-10 ganger høyere bruk enn om vinteren

▪ Flytting av bruk mot sjønære områder/badesteder

▪Pris påvirker bruken sterkt

▪ Kampanjer ved oppstart kan gi mer fritidskjøring og relativt mindre «nyttekjøring» i en 

periode
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Drammen juli

▪Antall turer og 

sparkesykkel i drift 

per dag

▪ I underkant av 600 i 

drift per dag
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Drammen juli

▪Turer per 

sparkesykkel per 

dag for tre selskap

▪Turvolum for OP 3 

basert på 

prisdumping.
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Luftlinje og 

kjørelengde

▪Avstand i luftlinje mellom start 
og slutt og faktisk kjørt distanse

▪ Turer gruppert per 100 meter 
(X-akse)

▪ Snitt kjørelengde per gruppe 
(Y-akse)

Luftlinje

Rundtur eller målrettet fra A til B?
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Regresjonsanalyse av potensiale 

▪En revidert modell laget med trafikktall fra 
Drammen tilsier et anslag på 150-200 
sparkesykler per operatør (ved 2 operatører) ved 
oppstart gitt at driftsområdet omfatter vesentlig 
mer enn kvadraturen.

▪Modellen indikerer 500-1500 turer totlat per dag i 
sommermånedene.

▪Sentrumssoner med stort innslag av service og 
handel er sterk indikator for bruk av sparkesykkel

▪Et stort usikkerhetsmoment er studentene på 
Gimlemoen.

▪ Drammen har 3500 studenter mens Kristiansand har 
hele 8500.

▪ Dette er en gruppe med stor bruk av sparkesykler og 
kan gi en del ekstra trafikk

▪Antatt mindre inn/utpendling med kollektiv kan 
trekke ned
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Oppsummert og anbefalt

▪ To operatører, 1+1 års kontrakt

▪ Elsykkelandel av total flåte som krav eller som kriterium i konkurranse

▪Starte med 150-200 per operatør, øke i trinn av 50 stykk så lenge bruken ligger over 
4 turer per dag i snitt over en uke

▪Maks 400 per operatør

▪ Ingen/raus maksgrense utenfor sentrumsområdene

▪Maks 200 totalt i kvadraturen ved oppstart. 

▪Må ta trekke inn sykler ved stabil utnyttelse under 2 turer/sykkel/døgn

▪Områder med kamp om arealene

▪ Definere som no park zone + stort antall egne p-felt

▪Parkeringssoner i Kvadraturen

▪ 20+, eventuelt kombinert med bysykkelparkering og sykkelstativ

▪Må flytte ubrukte etter 1-3 døgn

▪Sensor i sykkelen varsler operatør hvis de ligger. Må rettes innen x timer


