
Studiebesök BIXI 2017-05-14

Om BIXI

BIXI Montréal är en non profitable organisation som skapades 2014 på initiativ av staden Montreal för att hantera stadens lånecykelsystem.
BIXI omfattar 6 200 cyklar och 540 stationer.

BIXI är ett enkelt, bra och aktivt transportsätt för snabb och bekväm förflyttning i staden som bidrar till Montrealers hälsa och välbefinnande.

BIXIs vision är att bli erkänd som en nyckelaktör i Montreals kollektivtrafiksystem.

BIXIs värderingar är

Excellens - Integritet - Kundrelationer - Socialt ansvar - Respekt – Samarbete

Mitt intryck vid besöket hos BIXI var att det är en värderingsdriven och mycket professionell verksamhet. De medarbetare vi mötte verkade
genuint intresserade av att reducera kostnader och maximera intäkter för att göra stadens ekonomiska bidrag så litet som möjligt. Även om
verkstadsdelen och servicen av stationer samt rangering av cyklar utförs av underleverantörer så känner alla medarbetare att de är en del av
BIXI.

De typiska användarna av bike-sharingsystemet i Montreal är välutbildade personer i åldern 25 till 35 år, har relativt höga inkomster, arbetar
med administrativa yrken, och använder kollektivtrafik regelbundet. BIXI är för invånarna ett komplement, ja eller en del av
kollektivtrafiksystemet.

 



Om systemet och användningen av det

Systemet är till tillgängligt 24/7, d.v.s. alla dagar i veckan dygnet runt under säsongen som varar från mitten av april till mitten av november.

 En vanlig dag används cyklarna så mycket att de tillsammans tillryggalägger ungefär 50.000 km fördelat på ungefär 20.000 turer vilket kan
öka upp mot 25.000 turer på soliga dagar.

En cykel får användas som längst i 30 minuter därefter måste den låsas fast. Har användaren löst dagkort måste denna operation i alla fall
göras var trettionde minut. Avstånden mellan cykelstationerna är högst 300 meter. Den genomsnittliga användningstiden är 16 minuter och
2,5 km lång.

Varje cykel som är i drift används i genomsnitt sex gånger på en dag.

Åttio procent av turerna företas av användare som tecknat medlemskap. Därutöver tillkommer fjorton procent för pendelresor hem och
arbete/skola eller affär och liknande, de sista sex procenten används för fritidsändamål.

Användningen över tid ser ut på samma sätt som för bussar, tunnelbanor och privatbilar. En hög användning under morgon och kväll, samt
en mindre topp runt lunch på vardagar. På helger är användningen som lägst vid fyra tiden på morgonen, det finns dock en topp ungefär
strax efter klockan 03.00 på natt mot lördag, som beror på att nattklubbar och barer stänger då. Under dagen ökar användningen stegvis för
att vara på topp mellan 14.00 till 16.00 på eftermiddagen för att sedan avta.

Marknadsföring

För att göra systemet tillgängligt för så många som möjligt av invånarna tecknar BIXI avtal med andra företag som ger rabatt hos andra
mobilitetsleverantörer och tjänsteleverantörer. Bland sådana kan nämnas övrig kollektivtrafik, Car2go, pool- och hyrbilsföretag. Den allmänna
inställningen är att eftersom BIXI är en del i kollektivtrafikförsörjningen så betraktas man som en partner som gynnar mobilitet och affärer för
sina partners.

Tanken är att få invånare att välja det bästa alternativet för sitt transportbehov vid varje tillfälle. För att underlätta ytterligare så kan
OPUS-kortet (motsvarar SL Access) ladas med BIXI-tjänster.

Kostnaden för att använda BIXI är något lägre än motsvarande för buss och Metro för att stimulera till användning.



Intäkter och kostnader

Intäkter

BIXI verksamhet finansieras av staden Montréal som betalar mellanskillnaden mellan de intäkter BIXI generar från användare, reklamavtal
och samarbetsavtal.

Beträffande intäkter från användarna arbetar BIXI mycket med olika prissättningar och har mycket god kontroll på hur prisändringar och
partnersamarbeten påverkar efterfrågan. En stor utmaning är att hitta kunder utanför peaktid för att höja utnyttjandet och öka intäkterna.

Kostnader

Kostnaderna utgörs till 30 % för underhåll och reparation. Varje cykel får i genomsnitt service två till tre gånger per säsong och en reparation
och uppgradering oftast under vintern.

Driften utgör ytterligare 30 % av kostnaden. Det handlar då om att balansera cyklar mellan olika stationer med bilar som flyttar runt cyklarna
och kör in defekta cyklar till verkstad och placerar ut reparerade, samt underhåll och reparationer av stationerna. Ytterligare 30 % av
kostnaden består av kundservice som är bemannat dygnet runt med upp till sju operatörer, styrning och operativ ledning av bilarna som
också är bemannad dygnet runt med en person. Sista kostnadsandelen är företagsledning, marknadsbevakning och administration. Om jag
fattade rätt så fördelas lokalkostnader o.s.v. ut med nycklar på verksamheterna enligt en ganska enkel modell. Personalstyrkan anpassas
efter säsong.

BIXIs hela verksamhet är ”non-profitable, yet cost efficient always always looking for optimization and reduced environmental  impact” som
vår guide uttryckte det.

En cykel kostar ungefär 1000 kanadensiska dollar (= 6500 kr). De byggs i Kanada och det är hög kvalitet i alla delar. Sedan man startade
verksamheten för tio år sedan har man har ännu ej behövt byta ut någon cykelram.

Drift av verksamheten

BIXI har sedan några år samlokaliserat alla sina aktiviteter i en kontors/industrilokal. Under vintern förvaras alla 6200 cyklarna i lokalen för
reparation och uppgradering.

 



(Mannen längst till höger på vänstra bilden är Portugis. Jag gratulerade till segern i ESC. Han verkade uppriktigt glad och sa
att det allmänna omdömet var att det var en vacker melodi och välförtjänt seger. Jag ljög och sa att jag också hört det och
att den bästa melodin hade vunnit. Lögn förstås, för som alla bildade människor vet så är det   framförd av BrittaAugustin
Borg 1959 som är den bästa melodin.)

Hela underhålls- och reparationsverksamheten utförs av en underleverantör. Det företaget utbildar skolungdomar som inte har kommit
igenom skolan och har svårt att avslutas dina studier med tio veckors utbildning som cykelmekaniker och har också bidrag för att parallellt
med det se till att vi ungdomar det möjligt att avsluta sin formella skolutbildning. Genom denna insats får sådana ungdomar en
yrkesutbildning som är diplomerad och det ger även behörighet att söka högre utbildning.

  

Verkstaden verkar rationellt och optimalt organiserad med sexton arbetsplatser som är identisk likadana så att oavsett vilken arbetsplats
reparatören är på så vet man alltid vilka verktyg som finns och som ska användas för att reparera och underhålla cyklarna. Den enda
skillnaden är att varje arbetsplats och dess verktyg har en unik färg så att det bara finns gröna verktyg på grön station och så vidare.
Miljötänket och kostnadsjakten ledde häromåret till en egenutvecklad (enkel) maskin som på ett mycket miljövänligt med hetvatten rengör
lager och kedjor vilket minskar förslitningen och behovet av utbytes delar då livslängden ökar på dessa detaljer.

Cyklarna är hållbara och oattraktiva att stjäla eftersom alla skruvar är specialskruvar som inte går att använda på andra ställen och som

https://youtu.be/6EbTeadgn_s


kräver speciella verktyg.

Varje säsong försvinner ungefär tio cyklar, som ibland plötsligt dyker upp i systemet efter att ha varit försvunna ganska länge.

Ett mycket viktigt nyckelord för BIXI är hög säkerhet. Genom att hålla hög kvalitet i cyklarna och noga följa upp användning och förslitning har
man haft få skadefall genom åren. Varje cykel har en unik identitet och man vet därför att man har utfört omkring 110.000 reparationer sedan
starten för tio år.

I dokumentet   finns en sammanfattning av olika bike-sharingsystemBike-sharing.docx

På  visar BIXI mycket och nyttig information om sin verksamhet.http://bixi.com/

På   visas en intressant nyhet som levererades 2016-04-01 

 

https://samtrafiken.atlassian.net/wiki/download/attachments/116922147/Bike-sharing.docx?version=1&modificationDate=1494933807828&cacheVersion=1&api=v2
http://bixi.com/
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