
Oslo, 28 Mars, 2021

Høring: Forslag om nye regler for små elektriske kjøretøy samt informasjon
om innstramming i regelverket for bruk av små elektriske kjøretøy.

Bolt ønsker å bidra til at norske byer og tettsteder er best mulig å bo og ferdes i, og vi vil
derfor gjøre det som er nødvendig for å ivareta tillitvekkende utleie av elsparkesykler.

Om Bolt
Bolt er et mobilitetsselskap, som opererer i 42 land i verden, med utleie av
elsparkesykler og elsykler, taxi og bildeling. I Norge opererer vi i totalt ti byer1, og på de
to årene vi har drevet i Norge har vi hatt 3 millioner turer og 3 prosent av landets
befolkning har benyttet seg av våre tjenester. I Oslo har 15 prosent av befolkningen
benyttet seg av våre tjenester.

I Bolt-appen kan du velge mellom å leie en elsparkesykkel eller elsykkel, eller ta en taxi.
Appen hjelper deg å velge det som er mest optimalt.

● Hvis det regner, så foreslår appen å ta en taxi.
● På steder hvor det er mange mennesker samlet, så foreslår appen at du tar en

elsparkesykkel.
● På kortere distanser foreslår appen elsparkesykkel, og på lengre distanser

foreslår den at du tar en elsykkel.

Denne typen verktøy, som bidrar til å vri valgene til brukerne mot de løsningene som er
mest hensiktsmessig for deg som enkeltperson og andre som ferdes i byen, er sentralt
for å skape effektive og smarte mobilitetsløsninger for fremtidens byer.

Med dette verktøyet kan vi også tilpasse appen til ambisjonene og ønskene til de ulike
byene vi opererer i. Bolt samarbeider også med Transport Økonomisk Institutt (TØI) for å
øke effekten av dette verktøyet. Vi er også en aktiv deltaker i MikroReg-prosjektet til TØI,
som skal gi byene kunnskap for å regulere elsparkesykkelmarkedet og stimulere til
videre innovasjon og samfunnsnytte.

Bolt er en av få aktører som er fullt integrert med EnTur på nasjonalt nivå, og lokalt i
Oslo, Bergen og Sarpsborg.

Bærekraft og samfunnsansvar i Bolt
Bolt hadde et betydelig lavere antall elsparkesykler enn andre aktører før den
nåværende reguleringen ble innført i september 2021. Dette skyldes at vi er opptatt av at

1 Oslo, Bergen/Åsane, Drammen, Fredrikstad, Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Sarpsborg og Lillestrøm
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Bolt skal bidra til å skape bærekraftige mobilitetsløsninger, som er til det beste for alle
innbyggerne.

Dataene bekrefter også dette: Færre Bolt-sykler stod ubrukt. Færre Bolt-sykler lå i veien
for andre trafikanter. Færre Bolt-sykler ble flyttet av kommunale myndigheter.

Men vi har høyere ambisjoner og ønsker å bidra til innovasjon i dette markedet.
● Vi har lansert krav om ID-verifisering, krav om tilfredsstillende parkering og vi var

de første som innførte områder med redusert fart for å redusere kjøring i
alkoholpåvirket tilstand på dager som 17. mai.

● Bolt har frivillig stengt ned syklene natt til lørdag og søndag i hele Norden, for å
redusere antall skader.

● I mer enn ett år har Bolt styrt hele vår forretningsdrift etter løftet om ikke bare å
være klimanøytral, men tvert imot bidra til å redusere klimaavtrykket.

Bolt er det rimelige alternativet. Vi har ingen gebyrer for å låse opp syklene og vi har den
laveste minuttprisen ved bruk. Dette gjør vi fordi vi mener at skiftet fra bilbruk til mer
miljøvennlige løsninger starter her. Dette gjør at våre sykler har den høyeste bruksraten
av alle operatørene. Bolt-sykler står svært sjeldent ubrukt.

Forslag om forbud mot bruk på fortau, men ikke på gang- og sykkelveier
Vi kan bruke obligatorisk parkering, men for at dette skal fungere trenger vi dedikerte
parkeringsplasser. Erfaring tilsier at parkeringsplasser må dedikeres hver 30. meter for
at folk skal være villige til å bruke dem. Det er selvfølgelig vanskelig for byene å finne
den nødvendige plassen. Det kan være et alternativ at vi bruker dedikerte
sykkelparkeringsplasser, men dette er en like begrenset ressurs og kan sette sykler og
sparkesykler i konkurranse med hverandre om plassene. Så dette handler mer om
hvordan vi kan gi de nødvendige rammene for å lykkes med mobilitet og transport i
byene enn om parkering som sådan.

Et forbud mot kjøring på fortau er et de facto påbud om kjøring på veiene.
Implikasjonene av det er mulig skapelse av farlige trafikksituasjoner på grunn av at det
bil dominerte miljøet ikke er et passende trafikkmiljø for scooterførerne. Mange av dem
vil ikke ha nødvendig trafikkopplæring. Spesifikt i Oslo, sannsynligvis også andre byer
og tettsteder, er veiene ikke egnet for den blandingen av bruk som ville følge påbud om
sparkesyklerkjøring på veiene.

Forslag om aldersgrense

Bolt praktiserer allerede 18-årsgrense og støtter derfor forslaget om det. Imidlertid er det
viktig å klargjøre at føreren selv til enhver tid er ansvarlig, en sparkesykkelleverandør
kan aldri være i stand til å bekrefte hvem som faktisk kjører en sparkesykkel uten å blant
annet ta i bruk teknologi som krenker personvernet.
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Forslag om at kjøretøyene skal omfattes av bilansvarsloven
Bolt støtter forslaget om aldersgrense, opererer allerede med 18 årsgrense og har
etablert forsikring (Allianz) som ivaretar ansvaret.

Formildende regler for tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring, tilsvarende de vi  har
for moped. For øvrig legges gjeldende regler for sanksjonering av ruspåvirket
Bolt støtter dette og har allerede tatt skritt for å redusere ruspåvirket kjøring. Vi har
utviklet en funksjon som krever at du består testen for å bruke sparkesyklene. Vår app
utvikles kontinuerlig med sikte på å hindre ruspåvirket kjøring. Bolt har frivillig og på eget
initiativ lagt ned driften fredag og lørdag kveld helt. Bolt er enig i at dette er et problem
og støtter regulering med formål om å hindre slik kjøring. Samtidig er det viktig å
understreke viktigheten av å holde rytteren ansvarlig for overholdelse av loven som
sådan og regulert promillegrense.

Endringer i skiltforskriften knyttet til at kjøretøyet blir omklassifisert til
motorvogn
Bolt er imot dette. Sparkesykler bør reguleres på samme måte som sykler.
Hastighetsmessig og funksjonsmessig er de i praksis det samme. For alle praktiske
formål kan og bør ikke sparkesykler være så fundamentalt regulatorisk atskilt fra sykler,
eller for den saks skyld sparkesykler og sykler uten motor. Å klassifisere sparkesykler
som motorkjøretøyer kan dramatisk øke både kostnadene og kompleksiteten ved å tilby
flåter av sparkesykler som en del av det grønne skiftet, bilfrie bysentrum,
nullutslippssoner osv. Bolt mener at regjeringens mål bør forfølges med andre
virkemidler.

Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år
Bolt støtter dette. Det er viktig at det implementeres på en måte som tydelig legger
ansvaret og eventuelle reaksjoner hos brukeren, og når det er aktuelt foreldre eller andre
foresatte. Ethvert ansvar for sparkesykkel leverandøren bør begrenses til maksimalt å gi
relevant informasjon til brukeren.

Hvis noe er uklart, eller hvis dere ønsker ytterligere informasjon, er undertegnede
selvfølgelig til disposisjon.

Med vennlig hilsen

David Mothander
Public Policy sjef Bolt Norden
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