
Seminar TØI, 5.desember 2019



Forretningsidé

Zvipp kombinerer 
delingsøkonomi med 

bærekraftig elektromobilitet 
for å dekke transportbehovet 

i byer og tettsteder



Våre tjenester

BEDRIFT

B2C B2B



Hvilke steder er vi og hva er vårt fokus?

 Oslo og Drammen

 Interessant demografi og topografi

 Bygge opp under kommunens energi- og 
klimaplan

 Mål om betydelig lavere utslipp fra transport

 Legge til rette for syklende og gående



Erfaringer fra Oslo
 Selvregulering

 TØI: Våre data tyder på at jo flere 
elsparkesykler en aktør har 
plassert ut i Oslo, desto mer 
brukes hver sykkel.

 Overetablering

 Utfordringer knyttet til 
feilparkeringer

 Ekstrem medieoppmerksomhet



Et par eksempler på utfordringer 
ved selvregulering

Hovedportalen i VigelandsanleggetRådhusplassen, Oslo



Zvipp Drammenspilot

 Detaljerte og konkrete retningslinjer fra kommunen

 Antall sykler

 Geo-sperrer

 Begrensning av tilgjengelighet

 Daglig innsamling av sykler

 Brukerveiledning i kommunens kundesenter

 Periodisk evaluering og oppfølging

 Ingen påkjørsler

 Ingen klager til kommunen

 Ingen negative presseoppslag

Mål: Adressere utfordringene i Oslo 
samtidig som brukernytten bevares



Synergier mellom kollektivtransport og 
mikromobilitet

1. Klima- og miljøvennlig: Begge er alternativer til 
personbilen

2. Samhandling gir økt mobilitet: MM øker tilgangen til, fra 
og mellom kollektivknutepunkter

«Vi utvider stasjonsarealet»

3. Samhandling gjør det enkelt for kundene: Tilbudene kan 
integreres i samme reiseplanlegger og/eller 
betalingsplattform



Utfordringer i grensesnittet mellom 
kollektivtransport og fri-flyt mikromobilitet 

 Bruk av sykler på stasjonsareal skaper farlige situasjoner

 Påkjørsler

 Henting av sykler på spor

 Parkering av sykler hindrer fri ferdsel, særlig for de med nedsatt 
funksjonsevne

 Forsøpling

 Kostnader og merarbeid for vektere og annet personell



Mulige løsninger

 Markedsregulering (ivareta 
samfunnshensyn)

 Dedikert parkeringsareal for mikromobilitet

 Informasjon for de reisende (f.eks. skilt)

 Tekniske løsninger

 Geofencing (no parking og saktesoner)

 Sensorer som hindrer kjøring inn på 
stasjoner

 Andre brukerinsitamenter for 
hensiktsmessig parkering



Takk for oppmerksomheten!

 Eirik - thune@zvipp.no
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