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Et udekket behov
Vi har bare sett 
starten av 
mikromobilitets-
revolusjonen. 



Turer med elsparkesykler 

5,5M turer 
Voi alene



Hvordan? 
Anbudskonkurranse med tak 
på antall operatører og krav 
driftskvalitet, parkering, 
sikkerhet, bærekraft & sosialt 
ansvar. Tilpasset byens behov 
og ønsket resultat.   



Hvorfor? 
Alle vinner at det velges 
riktig leverandør og 
modell tilpasset byen.

Brukerne

Ikke-brukere

Operatør

Byene

Tilgjengelighet & produkt som legger til 
rette for bruk blant alle grupper.   

Konkurransedyktig, men økonomisk og 
miljømessig bærekraftig 

Minimere negative konsekvenser for alle 
brukere av byen. 

Ikke-subsidiert og bærekraftig 
mobilitetsalternativ som knytter byen 
tettere sammen. Anbud et instrument for å 
heve kvaliteten og bidra til tettere samarbeid. 

For hvem løser vi et problem?



Tilgjengelighet driver bruken 
Operatører trenger et 
minimum nivå med tetthet 
for å kunne tilby en 
tilstrekkelig tilgjengelighet 
for kunden. 

Feb 2021Jun 2020

Availability – share of users that 
can find a scooter that they want to 
ride to when they want to ride

Conversion – share of potential 
users that actually end-up riding

Source: VOI internal data (global)

Global data

Brukerne



Regulert, men 
begrenset 
oppside 
Byen, brukere 
får ikke høstet 
verdi av et 
fleksibelt, 
bærekraftig og 
tilgjengelig 
mikromobilitets
-tilbud. 



Regulert gjennom 
anbud
Kriterier knyttet 
til parkering, 
bærekraft, 
sikkerhet og 
samarbeid gjør 
at kvaliteten i 
tilbudet 
forbedres. 
For alle.  



Risiko ved uregulerte markeder
Byer som ikke begrenser 
antall operatører, har sett 
negativ innvirkning på alle 
interessenter. 



Trend: Anbud og lisenser 
Europeiske byer ser i 
økende grad fordelene 
med å begrense antall 
operatører. 



Operatører behøver forutsigbarhet & markedsstørrelse 
Jo flere sykler, desto mer kan vi investere i 
langsiktige løsninger. 



HW+SW er 
komplekst
Det krever at 
vi  investere 
lokalt og 
langsiktig i et 
eksisterende 
økosystem.  
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To aktuelle 
problemstillinger: 
I anbud kan du 
stille krav. I et 
fritt marked er 
det vanskelig. 



Normen eksisterer 
ikke. Enda. 
Elsparkesyklisten 
må læres opp i det 
som fortsatt er noe 
helt nytt. 



1. Etablere oss i byen

#citiesforpeople #micromobility #ridevoi

Spørsmål?


