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El-sparkesyklene, styrer de oss eller vi 
dem?

Gåseminar 17.09.2020





Offentlig gategrunn - et knapphetsgode

Trondheim kommune er Midt-Norges største grunneier med ca 60 000 DAA areal

Eierskapsenheten er Trondheim kommunes grunneier

Midtbyen Management - koordinerer bruk av byrom

City Team - møter mellom etatene og arrangørene

● Retningslinjer for leie av gategrunn
● Retningslinjer for uteservering

○ Veileder uteservering 
○ Veileder for teknisk infrastruktur Torvet

Budsjettsak som fastsetter takster for leie av offentlig grunn hvert år

Gratis gategrunnsleie for ikke-kommersielle arrangement











Prosessen så langt (½)
Nasjonale beslutninger

● I 2018 endres vegtrafikkloven m/forskrifter - Elsparkesykkel = sykkel
● Utfordringen er at lovendringene ikke er tydelige på grunneiers rett

Lokale beslutninger

● 13.08.19 Formannskapet vedtar at det skal avholdes konkurranse
● Desember 2019 - Leverandørdialog
● Formannskapet vedtar retningslinjer 04.02.20
● Konkurranse utlyst 21.02.2020 - 7 tilbud kom inn
● 3 april - Tildelingsbrev til 3 operatører

Lokale hendelser

● Mars - Operatør plasserer ut sine sykler uten tillatelse
● 21.04.20 - Forføyningssak - TK fikk ikke medhold



Prosessen så langt (2/2)
Bergen kommune

● 31.07.20 - Bergen kommune får ikke medhold, men Tingretten 
konkluderer med vegloven og trafikkreglenes regler ikke innskrenker 
kommunens disposisjonsrettigheter som grunneier

Kontakt med KS og departmentet

● 10.08.20 - Samferdselsdepartemetnet og KS Storbygruppen møtes for å 
drøfte løsning. Dep skal utrede, SVV vil få oppgaven

● Storbyene jobber videre med KS advokatene for å bidra med forslag

Rettslig prosess - Trondheim kommune vs Operatør november 2020

Parkeringsplasser markert - TØI samarbeid



Hva TK ønsker å oppnå

- Framkommelighet for alle som beveger seg i offentlig rom

- Trygghet for alle ferdende

- Likebehandling av næringsaktører - gategrunnsleie

- Regulering av parkeringen av el-sparkesykler - soneinndeling (sentrum, 

forbudssoner)

- Regulering av hastigheten i ulike soner

- Ivaretakelse av miljøet

- Datadeling - bidrar til redusert bruk av bil


