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Invitasjon til samarbeid om bysykler og mikromobilitet
Med utgangspunkt i Ruters visjon om «Bærekraftig bevegelsesfrihet» og politiske målsetninger om at
kollektivtrafikk, sykkel og gange skal ta veksten i persontrafikken i Oslo og Akershus, har Ruter nå
startet et arbeid med sykkel og mikromobilitet, for å skape et enda mer attraktivt og sømløst
mobilitetstilbud for innbyggerne i regionen.
Ruter har allerede gjennomført en anskaffelsesprosess for elektriske sparkesykkel tjenester og er i
sluttevalueringen av dette arbeidet nå. Det betyr at dersom det er ønskelig, kan Ruter etablere slike
tjenester til kundene allerede i 2019. Dette gjelder for hele Oslo og Akershus.
Parallelt med Ruters arbeid på dette, har Bærum kommune utredet og besluttet en utvidelse av sin
allerede eksisterende bysykkelløsning, både med flere lokasjoner og inkludert elektriske sparkesykler.
Gjennom Ruters dialog med Bærum kommune er vi kjent med dette arbeidet. Det er gjennomført
både en konseptutredning og videre arbeid slik at Bærum kommune nå er klar til å sende ut en
anbudsforespørsel til markedet, i tråd med politiske beslutninger.
Ruter setter stor pris på at Bærum kommune på dette stadiet er villig til å vurdere et samarbeide med
Ruter om den besluttede utvidelsen av sykkelordningen. Det vil være et viktig bidrag til at innbyggerne
kan oppleve at sykkel og annen mikromobilitet er en god, sømløs og integrert del av mobilitetstilbudet.
Basert på det arbeidet som Bærum kommune allerede har gjort, foreslår Ruter følgende:
1. Ruter og Bærum kommune etablerer et samarbeid om utvidelsen av bysykkelordningen i
Bærum.
2. Målsetningen er å ha første steg av utvidet bysykkelordning i Bærum etablert innen april 2020
i tråd med eksisterende tidsplan for Bærum kommune sitt arbeid.
3. Ruter ønsker å bygge videre på arbeidet fra Bærum kommune for å kunne bidra til bysykkel
og mikromobilitetsløsninger andre steder i Ruters område.
4. Ruter og Bærum kommune blir sammen enige om hvordan anskaffelsen best gjennomføres,
for å sikre muligheter for bruk utenfor Bærum kommune. Om nødvendig tilbyr Ruter seg å ta
ansvaret for anskaffelsen.
5. Rammene for anskaffelsen sett fra Bærum kommune (omfang av tjenester og tilhørende
kostnader) vil ikke bli endret som følge av samarbeidet med Ruter.
6. Formalia og evt. avtaler mellom Bærum kommune og Ruter etableres parallelt med
anskaffelsen for å sikre tilstrekkelig fremdrift.
7. Basert på Ruters eksisterende arbeid knyttet til elektriske sparkesykler, gjøres det en egen
vurdering om det kan være hensiktsmessig med en utprøving av dette allerede høsten 2019
på utvalgte steder i Bærum.
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Ruter har stor forståelse for Bærum kommunes ambisjoner og tidsplan for utvidelsen av
bysykkelordningen, og håper at dette initiativet kan være et positivt bidrag i så måte.
Med hilsen
Ruter As

Ellen Marie Rogde
Markedsdirektør

Endre Angelvik
direktør mobilitetstjenester
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