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Sammendrag
Sandefjord kommune har utarbeidet en klima- og energiplan, der et viktig formål er å bidra til reduserte
utslippene av klimagasser. I planen identifiserte man at personbiltrafikken er én av de største kildene til utslipp
av klimagasser. Som et tiltak for å redusere utslippene ønsket kommunen å kartlegge potensialet, mulige
etableringsbarrierer og virkemidler for bildeling, samt klimagevinster av en eventuell ordning. Basert på
erfaringer fra andre norske byer er vår vurdering at etterspørselsgrunnlaget blant privatpersoner i Sandefjord
ikke er tilstrekkelig til at et marked for bildeling vil utvikles av seg selv. Skal kommunen sikre et bildelingstilbud,
må kommunens selv ta initiativ. Dette kan skje ved at kommunen alene eller sammen med interesserte bedrifter
i sentrum tilbyr kjøp av bildelingstjenester, med dedikerte p-plasser til det formålet. Klimaeffekten er avhengig av
i hvilken grad bildelingen tar i bruk utslippsvennlig teknologi, sammenlignet med hva brukerne ellers ville valgt
uten muligheter for bildeling. Involvering av bedrifter og innbyggere i Sandefjord sentrum i utforming og utvikling
av tilbudet vil på lengre sikt kunne gi en klimagevinst. Klimagevinsten blir størst hvis tilbudet medfører at bedrifter
og privatpersoner bytter ut fossildrevne kjøretøy med utslippsfrie delebiler. I tillegg medfører bruk av delebil
framfor privatbil trolig en reduksjon i kjørelengder, som gir en addisjonell klimagevinst. Denne effekten avhenger
av at delebilbruken erstatter privatbilbruk, og ikke kollektivreiser, sykkelturer eller gåturer.

Sandefjord kommune ønsker å utrede potensiale for bildeling
Sandefjord kommune har utarbeidet en klima- og energiplan, der et sentralt mål er å redusere utslippene av
klimagasser i kommunen. Transport er én av de store kildene til utslipp av klimagasser utenfor kvotepliktig sektor,
og personbiltrafikken står for en betydelig andel av disse. Kommunen vurderer derfor virkemidler for å redusere
utslippene av klimagasser fra personbiler. Formålet med prosjektet er å utrede muligheten for at en bildeleordning kan etableres i Sandefjord. Basert på dette formålet har Sandefjord kommune formulert fire overordnede problemstillinger:
•

Er det grunnlag for å etablere en bildeleordning i Sandefjord?

•

Hva er barrierene for å få til bildeling i Sandefjord?

•

Hvilke tiltak må iverksettes for at man skal overvinne barrierene?

•

Hva er klimagevinsten av å etablere bildeling i Sandefjord?

Det deles mest biler i de store byene
Det eksisterer en rekke bildelingsordninger i Norge i dag, av ulikt omfang og med ulik organisering. Utover deling
av privateide biler gjennom aktører som Nabobil, som kan sies å være landsdekkende, er det etablert bildeling i
Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Røros, Kragerø, Drammen og Halden. I tillegg finnes en rekke mindre,
private ordninger i for eksempel bedrifter og borettslag. Bilkollektivene (Bilkollektivet SA, Trondheim bilkollektiv
og Bildelegering i Bergen) har stått for utrulling av bildeling i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Røros. Også
andre aktører har etablert seg i disse områdene, som Hertz bilpool, Hyre, Din Bybil og Move About. Nabobil og
GoMore eier plattformer hvor det er privatpersoner som ønsker å dele bilen som avgjør hvor et tilbud etableres.
I Halden og Drammen har henholdsvis Halden kommune og Buskerud fylkeskommune kjøpt bildelingstjenester
som dedikeres til kommunen/fylkeskommunen i normal arbeidstid og deles ellers.
I hovedsak kan en dele de ulike ordningene for bildeling inn i tre grupper: ordninger hvor brukeren må hente og
levere bilen på spesifikke steder («rundtur»), ordninger hvor bilen eies av privatpersoner og avtaler om bruk er
desentralisert («privatbiler deles»), og ordninger hvor bilen kan hentes der den er og plasseres hvor som helst,
ofte innen gitte begrensninger, for eksempel geografiske («fri flyt»). Ordningene kan videre være åpne for alle,
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delvis åpne (hvor enkelte biler eller enkelte tidspunkt er reservert for en bedrift, organisasjon e.l.) eller lukket
(hvor bilene er reservert for en gruppe brukere).

Det er ikke grunnlag for å etablere bildeling på samme måte som i Oslo, Bergen og
Trondheim
Basert på erfaringer fra Tromsø og Kristiansand, hvor tilbudet om delebil er nedlagt, kan det se ut som at den
mest utfordrende barrieren for privatpersonmarkedet er å etablere et bildelingstilbud som overgår et kritisk nivå
av antall biler. I disse byene har man forsøkt å etablere bildeling for privatpersoner på samme måte som i Oslo,
Bergen og Trondheim. Det vil si at man kun har utvidet bildelingstilbudet med flere delebiler såfremt man har
observert at etterspørselen etter bilene som allerede deles er høy. Fordelen med en slik utrulling er at det i større
grad sikrer inntjening på hver bil, og at deleaktøren dermed tar mindre risiko. Ulempen, som man har observert
i Tromsø og Kristiansand, er at det er en risiko for at kun noen få idealistiske bildelere tar ordningen i bruk og at
andre blir misfornøyd med bilenes tilgjengelighet. Dermed blir ikke ordningen brukt i stor nok grad, og heller ikke
lønnsom.

Skal det bli bildeling i Sandefjord må kommunen ta initiativ til det selv
Vår gjennomgang taler for at Sandefjord står overfor valget mellom organisk vekst ved å legge til rette for
parkeringsplasser (slik bilkollektivene ble etablert i Oslo, Bergen og Trondheim) eller kjøp av bildelingstjenester
(som i Halden). Befolkningsgrunnlaget i Sandefjord kommune avviker fra Oslo, Trondheim og Bergen. Kommunen
har relativt få personer med høyere utdanning, få personer i aldersgruppen som er typisk for bildelere, det vil si
25-40 år, og relativt lav befolkningstetthet. Det er derfor tvilsomt om organisk vekst er en god strategi for å få
bildeling til i kommunen. Hvis man ønsker å videreutvikle bildelingstilbudet i Sandefjord, kan den beste strategien
være å starte med å dele egen bilpark med kjøp fra bildelingsaktør(er).

For å sikre at ordningen blir attraktiv må man samarbeide med private aktører
For å legge til rette for et best mulig bildelingstilbud som tiltrekker seg nye brukere, kan kjøpet gjennomføres i
samarbeid med virksomheter som er interessert i å ta del i ordningen. Da blir delebilparken større og man vil
raskere nå en kritisk masse med delebiler. Dette øker sannsynligheten for at bedrifter og innbyggere i Sandefjord
ser på tilbudet som attraktivt. Kjøpssamarbeid kan by på utfordringer i form av at det stilles flere krav i
utlysningen som gjør det mindre attraktivt å for bildelingsaktørene å ta del i konkurransen. I prosjektet har vi
identifisert at Sandefjord blad kan være interessert i et slikt samarbeid, og de kan inngå i ordningen om 2-3 år. I
utformingen av tilbudet (antall biler, plassering av biler osv.) anbefaler vi å inngå i dialog med aktuelle bedrifter
i sentrum som kan ha behov for delebil for sammen å utforme en tilgjengelighet flest mulig finner attraktiv.
Eksempler på bedrifter er Tenden Advokatfirma, Henka revisjon, Dhub og Hvaltorget kjøpesenter, som alle har
vist interesse for bildeling i intervjuer med oss som en del av dette prosjektet. Næringslivet kan altså spille en
viktig rolle i å stimulere til at bildeling blir et reelt alternativ for egen bil blant privatpersoner i kommunen.

Bedriftene i Sandefjord bør være tydelige på hvordan tilbudet bør innrettes
Bedriftene som har vist interesse for bildeling gjennom vår undersøkelse, samt andre relevante bedrifter i
Sandefjord, bør sette seg godt inn i hva bildeling er og hvordan bildeling kan fungere i Sandefjord, og vurdere om
bildelingstilbudet gir merverdi for deres virksomhet. Merverdien kan være både kostnadsreduksjoner og/eller
positive effekter på klima og lokalmiljøet. Ved å gi en tydelig tilbakemelding til kommunen om man vil inngå i et
offentlig-privat samarbeid om å kjøpe bildelingstjenester (som Sandefjord blad har gjort) signaliser man at man
vil ta del i ordningen. Det gir større påvirkningsmuligheter på tilbudet som eventuelt etableres, slik at det er
tilpasset bedriftene sine behov. Tydelighet rundt hvor mye av dagens transportarbeid som kan gjennomføres
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ved hjelp av delebiler og tanker om hvordan tilbudet bør utvikles, gir også kommunen og eventuelle
bildelingsaktører nyttig informasjon om hva tilbudet må være for at man skal lykkes med bildeling i Sandefjord.

Flere bedrifter og privatpersoner vil bli med hvis tilbudet er tilpasset deres behov
Vår kartlegging av etterspørselspotensial blant bedrifter, privatpersoner og offentlig sektor tilsier et betydelig
potensial for å knytte bedrifter og privatpersoner til en bildelingsordning. Potensialet blant offentlige virksomheter lokalisert i Sandefjord er begrenset, utover deling av Sandefjord kommunes egne biler, fordi få andre
offentlige aktører er lokalisert i kommunen. For mange er det et stort skritt å selge bilen, og flere bedrifter
baserer i dag behovet for bil på bruk av de ansattes biler. Uten økt etterspørsel i Sandefjord er potensialet for
bildeling begrenset til personer og bedrifter med ideelle hensikter. Skal oppslutningen øke, må flere brukere se
den faktiske nytten de kan ha av å delta i bildeleordninger. Ifølge bildelingsselskapene er velutviklede kollektivtilbud og tilrettelegging for gang og sykkel hovedårsaker til at man har lykkes med bildeling i de store byene. Alle
alternativer til å eie bil reduserer behovet til å eie egen bil, og bidrar til å øke interessen for bildeleordninger.
Ved å utvikle kollektivtilbud (som fylkeskommunen har ansvaret for) og legge til rette for gang og sykkel, kan
etterspørselen etter bildeling komme over et kritisk nivå for innbyggerne i Sandefjord.

Klimaeffekten av bildeling er begrenset på kort sikt
Vi mener det er potensiale for å videreutvikle delebiltilbudet i Sandefjord basert på deling av kommunens egne
biler, men det er ikke åpenbart at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Skal man velge å dele kommunens biler,
bør gevinstene i form av reduserte klimagassutslipp, transportkostnader og inntekter ved å kvitte seg med
dagens bilpark overstige kostnadene forbundet med å anskaffe en bildelingsordning og risikoen for å stå uten bil
når man trenger det. For å vurdere samlede positive og negative virkninger må en ha anslag på tiltakets effekt
på utslipp av klimagasser på kort og lang sikt.
Utslippene reduseres enten ved at kjørelengdene reduseres, eller ved at utskiftningen til mindre utslippsintensive kjøretøyer forsterkes. Reduksjonen i kjørelengder vil trolig være begrenset i en ordning der kommunen
i samarbeid med bedrifter i sentrum erstatter egen bilpark med en bildelingsordning. Årsaken er at brukerne av
bilene (de ansatte) bare i begrenset grad belastes kostnadene ved bruk av bilene. Dersom delebilordningen vrir
bruken over til nullutslippsbiler eller biler med mer energieffektiv teknologi, øker den potensielle klimagevinsten.
Dette kan også oppnås på andre måter enn ved å innføre delebilordninger. Den største klimagevinsten er trolig
om delebilparken tilgjengeliggjøres for de ansatte i fritiden eller for kommunens innbyggere for øvrig. Anslag fra
forskningslitteraturen tilsier at en delebilpark på 30 biler som erstatter privateide biler blant personer som kjører
mindre enn gjennomsnittet i kommunen, gir en klimagevinst på 23 til 190 tonn CO2-ekvivalenter per år.

På lengre sikt kan tilrettelegging for bildeling være et lønnsomt tiltak
Lette kjøretøy slipper årlig ut over 80 000 tonn CO2-ekvivalenter i Sandefjord kommune. Potensialet for å
redusere klimagassutslipp i fra privat biltransport er derfor betydelig. Delebil er ikke et fullverdig substitutt for
alle privatbilister, men selv om det kun erstatter en mindre andel privateide biler vil det kunne gi en klimagevinst.
I den grad bildeling gir lavere utslipp av CO2, kan det også bedre den lokale luftkvaliteten og redusere behovet
for parkeringsplasser og dermed frigjøre arealer med høy alternativverdi. I regnestykket må det også inn at
kommunen får inntekter ved å selge bilene de i dag eier, og sparer lønnskostnader og løpende kostnader ved å
løpende bytte ut, vedlikeholde og drifte bilparken.
Skal tiltaket, definert som å tilrettelegge for bildeling ved kjøp, være samfunnsøkonomisk lønnsomt må de
samlede nyttevirkningene overstige kostnadsvirkningene. Kostnadene ved å legge til rette for bildeling omfatter
omstillingskostnader i form av tidsbruken som går med til å legge ned dagens bilpool, tidsbruk knyttet til å
gjennomføre en anbudskonkurranse, samt kostnaden ved å ta del i en bildeleordning. Erfaringer fra blant annet
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Halden kommune tilsier at kostnadene er relativt lave for å la en ekstern bildelingsaktør forvalte bilparken. At
flere større, norske bedrifter også lar eksterne bildelingsaktører forvalte deres bilparker tilsier at det kan være
bedriftsøkonomisk lønnsomt å inngå i slike ordninger.
Vår vurdering er at bildeling gjennom å delvis erstatte kommunens bilpark er et klimatiltak med potensiell (men
svært usikker) klimagevinst, med liten risiko for kommunen. Selv om det er stor usikkerhet knyttet til langsiktige
klimagevinster, kan nedsiden ved dette være så lav av at det er verdt risikoen.
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1 Bakgrunn, formål og metodisk tilnærming
1.1 Bakgrunn
Sandefjord kommune har utarbeidet en klima- og energiplan som grunnlag for å redusere utslippene av
klimagasser i kommunen. Transport er en av de store kildene til utslipp av klimagasser utenfor kvotepliktig sektor.
En bildeleordning kan potensielt bidra til å redusere utslippene av klimagasser fra transport. Bildeleordninger er
i hovedsak etablert i store byer som Oslo, Bergen og Trondheim. Det er også etablert kollektiver i Kristiansand,
Stavanger og Tromsø (ordningene i Kristiansand og Tromsø er nylig nedlagt). I tillegg er det etablert én bil i
Kragerø, og bilkollektivet i Trondheim har også etablert seg med en bil på Røros. I hovedsak er det bare
begrensede tilbud i byer som Sandefjord.

1.2 Formål og resultatmål med prosjektet
Formålet med dette prosjektet er å utrede muligheten for at en bildeleordning kan etableres i Sandefjord. Basert
på dette formålet har Sandefjord kommune formulert fire overordnede problemstillinger:
•

Er det grunnlag for å etablere en bildeleordning i Sandefjord?

•

Hva er barrierene for å få til bildeling i Sandefjord?

•

Hvilke tiltak må iverksettes for at man skal overvinne barrierene?

•

Hva er klimagevinsten av å etablere bildeling i Sandefjord?

1.3 Metodisk tilnærming
Vår metodiske tilnærming har vært en prosess med fem steg. Prosessen er illustrert i Figur 1.1.

Figur 1.1

Prosjektets fem steg

Steg 1 - Prosjektetablering

Steg 2 Litteraturstudie

Steg 3 - Dybdeintervjuer med
bildelings-aktører

Steg 4 - Markedsanalyse

Steg 5 - Vurdering
og rapportering

Kunnskapsgrunnlaget for våre vurderinger bygger på en kombinasjon av:
•

Litteraturstudie. Vi har gjennomgått relevant forskningslitteratur, annen litteratur vi kommer over
bildelingsaktørenes nettsider, vedtekter, årsrapporter og kontrakter.

•

Intervjuer. Vi har intervjuet alle bildelingsaktører som er etablert i Norge, samt ti nøye utvalgte bedrifter
lokalisert i Sandefjord sentrum.

•

Spørreundersøkelse. Vi har gjennomført spørreundersøkelse til bedrifter lokalisert i Sandefjord. For å
gjennomføre undersøkelsen har vi fått hjelp av Sandefjord Næringsforening.

•

Analyse av tilgjengelig statistikk. For å få et større grep om potensial etterspørsel etter bildeling har vi
hentet inn, sammenstilt og analysert demografiske data fra SSB, relevante reisevaneundersøkelser og
Menons regnskapsdatabase.
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2 Bildeling i Norge
Det eksisterer flere definisjoner av delingsøkonomi, og ulike aktører, forskere og andre legger ulik mening i
begrepet. Viktige karakteristikker er likevel at ledig kapasitet ved et gode utnyttes gjennom å gi flere personer
tilgang til godet og at eierskapet av godet forblir uendret (Frenken & Schor 2017). Delingsøkonomi skiller seg fra
god, gammeldags låning ved at delingen foregår mellom personer som ikke nødvendigvis kjenner hverandre
(Frenken & Schor 2017). Tjenester og plattformer som tilrettelegger for delingen er derfor sentralt.
Bildeling innebærer at privatpersoner eller bedrifter deler et antall biler som eies av en profesjonell aktør eller
av andre privatpersoner. Deling av privatbiler i denne formen har eksistert i tiår flere steder i verden og i Norge
fra midten av nitti-tallet1. Veksten i antallet aktører, delebiler og brukere har først tatt av de senere årene.
Shaheen m.fl. (2018) viser til at blant de seks største bildelingsoperatørene i Nord-Amerika vokste antallet
brukere fra 1,4 millioner til nesten 3 millioner fra 2016 til 2017, mens antallet delebiler økte fra 73 000 til over
130 000 i samme tidsrom. Langeland & Julsrud (2018) anslår at det fram til 2015 var 4-5 bildelingsselskaper i
Norge med et fåtall antall biler, mens det i 2018 var ni selskaper med en total bilpark på over 8000 biler.
Det er et stort potensial i å øke utnyttelsesgraden til biler siden privateide biler i gjennomsnitt står langt mer
parkert enn de er i drift. Bildeling kan redusere utslippene av CO2 og lokal forurensning og kostnadene hver enkelt
har til bilhold. Det følgende beskriver bildelingsmarkedet i Norge i dag. De positive virkningene av bildeling
beskrives i kapittel 5.

2.1 Aktører i det norske markedet
Det eksisterer en rekke bildelingsordninger i Norge i dag, av ulikt omfang og med ulik organisering. I denne
utredningen har vi intervjuet samtlige aktører som tilbyr allment tilgjengelige løsninger av en viss størrelse. Disse
presenteres i Tabell 2-1.2
Tabell 2-1
Aktør

Oversikt over etablerte bildelingsordninger i Norge som er intervjuet som del av dette prosjektet
Etablert
Non-profit Eierskapsmodell
Geografi

Bilkollektivet SA

1995

Ja

Samvirke*

Oslo, Kristiansand og Stavanger.
Nylig nedlagt i Tromsø.

Trondheim bilkollektiv

1996

Ja

Samvirke*

Trondheim og Røros

Bildeleringen i Bergen

1996

Ja

Samvirke*

Stor-Bergen

Hertz Bilpool

2010

Nei

For profitt

Oslo, Drammen, Kristiansand,
Stavanger, Bergen, Trondheim

Nabobil
GoMore

2015
2014

Nei
Nei

For profitt. Plattform for

Landsdekkende, med varierende

utleie av privatbiler.

dekning.

For profitt. Plattform for

Landsdekkende

utleie av privatbiler.
Hyre

2017

Nei

For profitt. Plattform for

Oslo-området.

utleie av privatbiler. Har
også utleie av egne biler.

1
2

Move About

2007

Nei

For profitt

Flere steder i Norge og Sverige.

Din Bybil

2018

Nei

For profitt

Oslo, hovedsakelig innen Ring 3.

Det finnes også referanser til tidligere former for bildeling. Den første referansen er fra Züric i 1948.
I tillegg har Bertel O. Steen pilotert og nylig lansert bildelingsordningen Biliblant, rettet mot sameier og borettslag.
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*Samvirke, kooperasjon, økonomisk virksomhet organisert i foreninger med det formål å fremme medlemmenes forbruksmessige eller yrkesmessige interesser. Kilde: Menon Economics

Figur 2.1 illustrerer den geografiske spredningen av bildelingsordninger i dag. Oransje piler viser til steder hvor
bildelingsordninger er etablert (Trondheim, Oslo, Stavanger, Bergen, Røros, Kragerø, Drammen og Halden).
Grønne piler viser til steder hvor potensialet for bildeling sonderes (Sandnes, Sandefjord, Fredrikstad og
Lørenskog). Grå piler viser steder hvor det har eksistert et bilkollektiv, men hvor dette har eller er i prosess med
å legges ned (Kristiansand og Tromsø, driftet av Oslo Bilkollektiv). I tillegg finnes en rekke ordninger for bedrifter
og borettslag/sameier rundt om i landet, hvor biler deles innen en helt lukket sirkel.
Figur 2.1

Eksisterende bildeleordninger i dag, samt kommuner som holder på å starte opp eller sondere
muligheter for bildeling

Kilde: Menon Economics

Aktørene som tilrettelegger for bildeling har ulike forretningsmodeller. Aktørene i rad 1-3 av Tabell 2-1 er
samvirkelag og tar dermed ikke ut profitt. Personer som vil delta i ordningen må gjøre et innskudd, hvor de kjøper
seg inn i samvirkelaget. I tillegg må de betale en årsavgift, samt variable kostnader per time og kilometer ved
bruk av bilene. Aktørene i de resterende radene er kommersielle aktører, hvor brukeren ikke behøver å kjøpe
seg inn med et innskudd, men hvor bruksprisen eller en fast månedspris typisk er høyere enn ved samvirkelagene.
I hovedsak kan en dele de ulike ordningene for bildeling inn i tre grupper: ordninger hvor brukeren må hente og
levere bilen på spesifikke steder («rundtur»), ordninger hvor bilen eies av privatpersoner og avtaler om bruk er
desentralisert («privatbiler deles»), og ordninger hvor bilen kan hentes der den er og plasseres hvor som helst,
ofte innen gitte begrensninger, for eksempel geografiske («fri flyt»). Ordningene kan videre være åpne for alle,
delvis åpne (hvor enkelte biler eller enkelte tidspunkt er reservert for en bedrift, organisasjon e.l.) eller lukket
(hvor bilene er reservert for en gruppe brukere). Dette oppsummeres i Figur 2.2.
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Figur 2.2

Oversikt over ulike typer bildeling av bil

Kilde: Menon Economics

Bilkollektivene i Oslo og Trondheim, Hertz, Bergen Bildelering og MoveAbout tilbyr rundtur-tjenester. Nabobil,
GoMore og Hyre tilbyr deling av privatbiler, som innebærer at bileier avtaler med leietaker hvor bilen skal hentes
og leveres igjen. NSB bybil er en helt ny aktør i Oslo som tilbyr 250 biler som kan «flyte fritt» innenfor et visst
geografisk område.
Det varierer hvorvidt initiativene selv mener det er behov for en lukket løsning for å sikre tilgang på bil for de
som trenger det. Enkelte trekker frem at lukket eller halvåpen løsning strider imot «poenget» med en
delingsløsning, og minsker sannsynligheten for at delebiler blir et reelt alternativ til å eie egen bil for de som står
utenfor den lukkede eller halvlukkede deleløsningen. Argumentet er at dersom bilene ikke deles bredere, kan de
som velger en lukket løsning i stedet velge å lease eller eie biler, da de kostnadsmessige fordelene med å dele
bortfaller. Andre mener en lukket eller halvåpen løsning er nødvendig for bildeling skal være et substitutt for
bileiere om er kritisk avhengige av bil ved gitte tidspunkter. Gjennomsnittskostnaden per kilometer og per bruker
av bilene vil antagelig være lavere ved en åpen løsning, da kostnadene potensielt sett kan deles på flere brukere.
Initiativene som argumenterer for en åpen løsning trekker frem at bedrifter og privatpersoner har komplementær bruk. Der privatpersoner har behov for bil på ettermiddager, kvelder og helger, behøver bedrifter som
regel bil mellom klokken 8 og 16 på hverdager. Privatpersoner konkurrerer altså antageligvis i liten grad om
delebiler med bedrifter med normal arbeidstid. Lukket eller halvlukket løsning kan likevel være en mulig inngang
til bildeling for bedrifter som ikke ønsker å utsette seg for mulig risiko for redusert tilgang til bil.

2.2 Prismodeller
Hvordan kostnadene deles mellom faste og variable priser (se Figur 2.3) varierer mellom bildelingsmodellene.
Fordelingen av faste og variable priser kan også variere innad blant de ulike modellene. For GoMore, Nabobil og
Hyre er det i all hovedsak privatpersoner som deler sin egen bil på en åpen plattform. Denne løsningen ligner
mer på tradisjonelle leiebilmodeller. Forskjellen er at leietaker avtaler med en privat eier om å leie bilen i et gitt
tidsrom. Leietaker betaler som regel for bompenger og drivstoff under leieperioden, samt en fast pris per døgn,
time og/eller kilometerintervall. Det er imidlertid ingen faste priser knyttet til ordningene. Bilen forsikres
gjennom plattformen. For bilpoolene (Bilkollektivene i Oslo og Trondheim, Bildeleringen i Bergen, Hertz bilpool
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og Move About) er det gjerne to priskomponenter, en fast pris for «medlemskap» og en variabel komponent for
bruk av selve bilen. Figuren under oppsummerer ulike prisstrukturer i bildeleordningene.
Figur 2.3

Ulike prisstrukturer i bildelingsordningene

Kilde: Menon Economics

Tabell 2-2 gir en oversikt over faste og variabler priser for de ulike bildelingsordningene, sammen med kontraktsbetingelsene deres.
Tabell 2-2
Aktør
Bilkollektivet
SA

Trondheim
Bilkollektiv

Bildeleringen i
Bergen

Hertz Bilpool

Nabobil

GoMore

Priser for bruk av biler i de ulike bildelingsordningene, per november 2018
Faste priser
Variable priser, elbil
Variable priser,
mellomklassebil (fossil)
Andelsinnskudd: 5000 kr
Timepris: 36 kr
Timepris: 32 kr
Depositum: 1000 kr
Døgnpris: 255 kr
Døgnpris: 225 kr
Årskontingent: 790 kr
Første 200 km: 3,5 kr
Første 200 km: 3,4 kr/km
Andel og depositum minus 400 kr
Over 200 km: 2,5 kr
Over 200 km: 2,4 kr kr/km
tilbakebetales ved utmelding
Andel: kr 2500 (kr 450 for student)
Kia Soul EL tilbys under samme
Timepris: 31 kr
Årsavgift:
priskategori som
Døgnpris: 310 kr
Privat: 600 kr
mellomklassebiler
Første 300 km: 3.41 kr/km
Bedrift: 2000 kr
Over 300 km: 1.8 kr/km
Student: Ingen
Andelsinnskudd: 7000 kr
El-bil kombi:
Startgebyr: 30 kr/tur
Innmeldingsavgift: 400 kr
Startgebyr: 30 kr
Timepris 22-08: 0 kr
Utmeldingsavgift: 400 kr
Timepris 22-08: 0 kr
Timepris 08-22: 27,25 kr
Månedsavgift privat: 100 kr
Timepris 08-22: 16 kr
Første 200 km: 2,30 kr/km
Månedsavgift bedrift: 300 kr
Første 200 km: 2,30 kr
Over 200 km: 1,30 kr/km
Over 200 km: 1,30 kr
Avhenger av abonnement:
Prisene varierer med
Prisene varierer med
One: 0 kr
medlemskap og biltype –
medlemskap. Oppgitte
Small: 199 kr
elbilene er også i ulike
priser er for «Large»
Medium: 499 kr
størrelser. Se priseksempel til
Timepris: 49 kr
Large: 999 kr
høyre
Døgnpris: 499 kr
Weekendpris: 599 kr
Kilometerpris: 2 kr
Ingen faste priser
Fastpris per døgn/antall
Fastpris per døgn/antall km.
kilometer.
Overskridelse blir fakturert.
Eks: Nissan Leaf: 600 kr - 1
Eks: Toyota Prius: 429 kr - 1
dag/200 km inkludert.
dag/200 km inkludert.
Bomavgifter og drivstoff
Overskridelse blir fakturert
betales av leietaker
med 3kr/km
Ingen faste priser
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Fastpris per døgn/antall
kilometer.
Eksempel: Hyundai Ioniq: 1
time 248 kr, 1 dag 495 kr.
Bomavgifter og drivstoff
betales av leietaker

Fastpris per døgn/antall km.
Overskridelse blir fakturert.
Eksempel: Audi A6: 1 time
228 kr, 1 dag 450 kr.
Bomavgifter og drivstoff
betales av leietaker
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Hyre

2000 kr i depositum reserveres på
leietakers kort ved utleie.
Refunderes etter tilbakelevering

MoveAbout

Tilbyr to medlemskapstyper:
Move some - ingen månedspris,
høyere timepris.
Move More - 99 kr i måneden,
lavere timepris
Ingen faste priser.

Eks el-bybil: 350 kr/dag, 70
kr/time. Bomavgifter, kilometer
kjørt og drivstoff blir beregnet
automatisk.

Eks bybil: 350 kr/dag, 70
kr/time. Bomavgifter,
kilometer kjørt og drivstoff
blir beregnet automatisk.

Betales per time eller dag Tilbyr kun elektriske biler
varierer etter når på døgnet
eller hvor lenge bilen skal
leies. Parkering og
bomringpassering er gratis
Din bybil
Tre prismodeller:
Tilbyr kun elektriske biler
Bybil go: 5 kr/min.
Bybil flex: 749 kr for 24 timer.
Bybil plus: 1499 kr for 1200
min. ila. én måned.
Kilder: Informasjon som er tilgjengelig på aktørenes hjemmesider: bilkollektivet.no, trondheim-bilkollektiv.no, dele.no,
hertzbilpool.no, nabobil.no, gomore.no, moveabout.no, dinbybil.no – sammenstilt av Menon Economics, november 2018.

Som det fremkommer i oversikten gjør ulikhetene i prismodellene at det er vanskelig å sammenligne priser.
Derfor setter vi opp scenarioer for tenkte bildelingsbrukere og anslår kostnader ved privateid bil og ved bruk av
det dyreste og rimeligste bildelingsalternativet. Kostnader til drivstoff er likt på tvers av eieformene, så vi holder
disse utenfor beregningene. Prisene oppsummeres i Tabell 2-3.
Scenario 1:

Person som bruker bil tre ganger i året for å flytte eller gjøre større innkjøp. Anslåtte

Flytting

kjøreturer tilsvarer t/r Sandefjord – Ikea, Slependen.

Scenario 2 –

Person som bruker bil sju ganger i året for å kjøre til hytta i helger og i påsken. Anslåtte

Hyttetur

kjøreturer tilsvarer t/r Sandefjord – Fagernes.

Scenario 3 –

Person som årlig kjører like langt som gjennomsnittet i kommunen (SSB kildetabell 08741),

Gjennomsnitt

fordelt på 180 kjøreturer.

Scenario 4 –

Person som bruker bil som angitt i scenariene 1-3, og kjører til arbeid hver hverdag 46 uker

Aktiv bilbruker

i året. Anslåtte addisjonelle kjøreturer er 25 kilometer lange én vei.

Tabell 2-3

Kostnader per år for bruk av det rimeligste og dyreste delebil-alternativet og for privateid bil ved de fire
scenarioene (utgifter til drivstoff holdes utenfor)
Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 –
Scenario 4 –
Flytting

Hyttetur

Gjennomsnitt

Aktiv bilbruker

660

2646

11872

23372

Pris per år - rimeligste delebil-alternativ

kr 1 287

kr 10 220

kr 63 505

kr 79 419

Pris per år - dyreste delebil-alternativ

kr 4 385

kr 17 180

kr 92 570

kr 180 693

kr 48 153

kr 49 563

kr 58 091

kr 67 974

Kjørelengde per år i km

Pris per år - privateid bil*

* Vi legger til grunn en kjøpepris på 450 000 kr, levetid på 20 år og billån-rente på 5 %.

For scenariene 1-2 er det mest lønnsomt å benytte det rimeligste delebil-alternativet framfor å eie egen bil, mens
privateid bil er tydelig rimeligere enn samtlige bildelingsordninger for scenario 4. For scenario 3 (gjennomsnittlig
kjøring for bileiere i Sandefjord) er privateid bil omtrent 5400 kr rimeligere enn det rimeligste delebilalternativet.
Kjørelengden i scenario 1 er svært lav, mens kjørelengdene i scenariene 3 og 4 er betydelig lengre enn de andre.

2.3 Bildelingsaktørenes økonomi
Bildeling som næring preges av høye oppstartskostnader og relativt lav inntjening per bruker. Det tar derfor tid
å opparbeide seg en stor nok medlemsmasse til å tjene inn investeringene. Tabell 2-4 oppsummerer
bildelingselskapenes antall biler, lokasjoner og driftsinntekter. Bilkollektivene, Hertz, MoveAbout og Din Bybil
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forvalter egne biler innenfor et visst område, mens Nabobil, GoMore og Hyre tilbyr en plattform hvor private kan
legge ut bilen sin til utleie.3
Tabell 2-4
De ulike bildeleordningenes biler og lokasjoner, samt område de opererer i.
Aktør
Antall biler
Lokasjoner
Driftsinntekter 2017
Bilkollektivet SA
300 (i Oslo og Stavanger)
100 (i Oslo)
43,7 mill. kr
Trondheim Bilkollektiv
95
9,7 mill. kr
Bildeleringen i Bergen
200
80
26 mill. kr
Hertz Bilpool
180
60
-*
Nabobil
5 500
6,7 mill. kr
GoMore
2 000
-*
Hyre
200
Oslo
4 mill. kr
MoveAbout
70
Oslo, en rekke lukkede løsninger
5 mill. kr
for bedrifter
NSB Din bybil
250
Fri flyt i Oslo (i hovedsak innenfor -*
Ring 3)
* Tallene foreligger ikke siden ordningen er nyoppstartet eller ikke lar seg skille fra morselskapet. Kilder: bildelingsaktørene
selv (biltall for Trondheim og GoMore: Nenseth 2019). Sammenstilt av Menon Economics.

Av bilkollektivenes årsoppgaver ser vi at årsresultatet for Oslo og Trondheim har vært negative de to siste årene,
mens bildeleringen i Bergen har positiv driftsmargin. Siden disse er samvirker har de ikke til intensjon om å ta ut
profitt – eventuelt overskudd vil altså investeres i innkjøp eller drift eller føre til reduserte priser. Plattformene
GoMore og Nabobil har også negative resultater. Nabobil hadde et underskudd på drøyt 1,2 mill. kroner i 2015,
6,6 mill. kroner i 2016 og 10,3 mill. kroner i 2017. GoMore er en underavdeling av et dansk selskap, som også har
gått med underskudd de siste årene. Hyre er nylig etablert og har prosentvis stort negativt driftsresultat, som i
absolutte termer er under seks 6 mill. kroner.
Tabell 2-5

Bildelingsinitiativenes driftsmargin, 2015, 2016 og 2017
2015

Bilkollektivet SA

2016

2017

-0,2 %

-1,2 %

-3,9 %

Trondheim bilkollektiv

7,1 %

-0,4 %

-16,8 %

Bildeleringen i Bergen

-4,3 %

2,4 %

6,8 %

-

-

-

Hertz Bilpool*
Move About

0,1 %

2,8 %

1,9 %

-744,8 %

-132,4 %

-153,8 %

GoMore*

-

-

-

Hyre

-

-

-4676 %

NSB Din bybil*

-

-

-

Nabobil

*Tall ikke tilgjengelig for Hertz Bilpool, Din bybil eller GoMore. Kilde: Bildeleordningenes årsregnskap, sammenstilt av Menon
Economics.

I intervjuene fremhever aktørene at resultatene henger sammen med at markedet fortsatt er umodent og i sterk
vekst, slik at det kreves relativt store investeringer for å komme over et kritisk punkt for lønnsomhet. De anslår
at lønnsomheten vil bedres de nærmeste årene med økende antall brukere og bruk. Nabobil påpeker blant annet
at de kan skape positive resultater, men at de per nå fokuserer på å utvikle plattformen og tiltrekke seg flere
brukere.
Bilkollektivene i Trondheim, Oslo og Bergen har hatt mer organisk vekst enn de større aktørene, fra å kun omfatte
én bil til mellom 95 og 300 biler. Denne veksten kan vanskelig forklares uten iherdig innsats fra ildsjeler, og den

3

Det er usikkerhet rundt anslaget av antall biler, slik at disse må forstås om indikasjon på størrelse på bilparkene.
Langeland & Julsrud (2018) og Nenseth (2019) har anslag som ligner, men ikke er identiske.
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økonomiske lønnsomheten har trolig vært lav eller negativ om all timebruk skulle vært bokført. Tilbudet er også
mindre attraktivt for store deler av potensielle brukere ved et lavt antall tilgjengelige delebiler, slik at veksten
blir lav, eller negativ. En følge kan være nedleggelse, slik som nå skjer med bildelingsordningene i Tromsø og
Kristiansand. I intervju forteller Oslo bilkollektiv at lav tilgjengelighet av biler i de to byene nok er en av de
viktigste årsakene til at også etterspørselen var for svak til at ordningene var økonomisk levedyktige.
Selv om antallet biler kan skaleres etter medlemsmassen, er det som regel en kritisk masse biler i et gitt område
som har god nok geografisk spredning og god nok kapasitet til at det er et reelt alternativ til egen bil for mange
nok etterspørrere. De høye oppstartskostnader ved å etablere et tilbud som når denne terskelen innebærer en
risiko for bildelingsaktøren. Mange av bildelingsaktørene vi har snakket med foretrekker derfor en dynamisk
vekst i form av at bildelingstilbudet utvikles gradvis i tråd med observert etterspørsel. En måte å komme rundt
disse etableringsbarrierene er at en eller flere store bilbrukere kjøper bildeling, og at man dermed umiddelbart
kan etablere en kritisk masse.

2.4 Tilgjengelighet
Tilgjengelighet og geografisk lokasjon av delebilene er sentralt i enhver bildelingsordning. De ulike aktørene har
noe ulike modeller. Bilkollektivet i Oslo lokaliserer i stor grad etter etterspørselen: bilene etableres der hvor det
er mange medlemmer og etterspørselen er økende. Noen aktører responderer på signaler fra potensielle kunder,
og plasserer biler ved bedrifter som uttrykker interesse av å bruke delebiler. Delingsplattformene er i mindre
grad stand til å lokalisere biler, men Nabobil trekker frem at de forsøker å styre bilene som deles på deres
plattform dit det finnes etterspørsel og behov. For eksempel har de en avtale med NSB om å styre tilbudet av
biler til togstasjonen på Lillehammer, slik at ankommende med tog har større mulighet for å frakte seg videre.
Som vi kommer tilbake til nedenfor, arbeides det med en tilsvarende løsning ved Torp.
Kartene i Figur 2.4 viser delebillokasjonene til Oslo Bilkollektiv. Bilene er spredt over store deler av Oslo, med
flere biler øst i Oslo sammenlignet med vest. Dette er et bilde som forsterker seg når man ser nærmere på
plasseringene innenfor ring 3. Etterspørselen etter biler er større blant de som bor i Øst. Grunnene til dette er
sammensatte, men det kan ses i sammenheng med typiske kjennetrekk ved private bildelere (se delkapittel 2.5).
Figur 2.4

Oslo Bilkollektivs plassering av biler i Oslo
A - Oversiktskart

B – Innenfor Ring 3

Kilde: Oslo Bilkollektiv
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Med et lavt antall initiale brukere var det heller ikke lønnsomt å etablere mer enn noen få biler i områdene vest
i Oslo. Få plasseringer gjør bilkollektivet mindre aktuelt, og det er vanskeligere å finne tilgjengelige biler på
tidspunkter en trenger dem. Dette bekreftes i intervjuene med bildelingsaktørene, der det trekkes fram at
organisk vekst fra et fåtall biler er vanskelig. Som nevnt i foregående delkapittel skiller bilkollektivene seg ut. Et
eksempel er Trondheim Bilkollektiv som skal etablere seg med én bil i Røros. I forkant av denne etableringen har
de gjort omfattende sonderinger for å finne mulige brukere av bilen fra første dag og en god plassering av bilen.
Det er inngått avtaler med mindre bedrifter i sentrum om medlemskap før bilen er plassert ut.

2.5 Bildeling i Sandefjord
Av aktørene nevnt over er kun Nabobil og GoMore etablert i Sandefjord i dag. Nabobil opplyser at antallet
gjennomførte leieforhold i 2017 i Vestfold fordelte seg på kommunene som i Figur 2.5. Av totalt 1330
gjennomførte leieforhold i fylket ble om lag en tredjedel gjennomført i Sandefjord. Flere leieforhold ble
gjennomført i Tønsberg/Færder. Antallet leieforhold er relativt lavt i fylket, og utgjør under tre prosent av antallet
leieforhold i landet totalt.
Figur 2.5

Gjennomførte leieforhold i Vestfold gjennom Nabobil 2017

Kilde: Nabobil

Nabobil har utarbeidet en egen løsning for utleiere som ønsker å leie ut bilen sin fra Torp lufthavn (intervju,
28.11.18). Plattformen gir disse brukerne mulighet til å registrere bilen både på Torp og på sin faktiske adresse,
slik at de som behøver bil når de kommer til lufthavnen kan få bilen levert av eier der. På den måten kan en del
av de gjennomførte leieforholdene i Sandefjord gjennomføres av tilreisende, og per i dag har 27 biler registrert
at de kan leie ut fra Torp lufthavn.
GoMore er mindre etablert enn Nabobil i Sandefjord, målt i antall biler og antall leieforhold.

2.6 Kjennetegn ved brukerne av bildeling
Ifølge aktørene vi har intervjuet nevner flere at en viss befolkningstetthet er viktig, da potensielle brukere ønsker
bilene i kort gåavstand og at bilene dermed må stasjoneres relativt tett. Samtidig påpekes det at befolkningsgrunnlaget ikke nødvendigvis er avgjørende siden bildelingsmodellen kan skaleres opp eller ned etter etter-
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spørselen.4 Nedenfor oppsummeres hva bildelingsinitiativene selv beskriver er typiske kjennetegn ved hhv.
privatbrukere og andre bildelingsbrukere, supplert med andre kilder.

2.6.1 Privatbrukere
I intervju med alle bildelingsaktørene tegnet det seg et relativt samstemt bilde av hva som kjennetegner en typisk
privatbruker. Kjennetegnene kan struktureres i tre kategorier, som presentert i Tabell 2-6: mobilitetsmønster,
demografi og personlighetstrekk.
Tabell 2-6
Kjennetegn ved privatpersoner som deler bil ifølge intervjuede bildelingsaktører
Mobilitetsmønster
Demografi
Personlighetstrekk
Behøver ikke bil hele tiden

Relativt unge (hovedvekt i

Bevisste på privatøkonomien

aldersgruppen 25-45 år)
Går, sykler og kjører kollektivt

Har ikke barn

Miljøbevisste

Kan klare seg uten bil nr. to

Høy akademisk utdannelse

Føler ikke sosialt at de «må» eie bil

Turister og tilreisende, med for

Overvekt av menn

Ønsker å unngå administreringen ved

eksempel tog og fly

å eie bil

Kilde: Menon Economics - intervjuer med Norges ni største bildelingsinitiativer.

Oversikten viser altså at delingsaktørene totalt sett framhever at behovet for egen bil eller to egne biler bør være
relativt lavt, at unge personer med høy utdanning og uten barn er overrepresentert og en blanding av
økonomiske-, miljømessige og sosiale motivasjoner er viktige.
Motivasjon er undersøkt av flere. Funnene her støttes av en spørreundersøkelse i Norge, gjennomført av Nenseth
(2019), som er gjengitt i Figur 2.6 nedenfor. Her ser vi at miljøet, privatøkonomien og praktiske forhold er svært
viktige for bilkollektivenes medlemmer. Vi ser også fra resultatene fra spørreundersøkelsen at det er et
sammenfall av flere ulike begrunnelser for at folk ønsker å dele bil. Også GoMore har gjennomført en
undersøkelse hvor de har de skandinaviske medlemmene sine hva som er hovedmotivasjonen for å bruke
Gomore. Her har respondentene kun fått velge ett svaralternativ: 60 prosent svarer da at økonomi er viktigst,
mens 22 prosent svarer at miljø er den viktigste årsaken. Dette indikerer at økonomi er en viktigere motivasjon
enn miljø.

4

At bildelingsordninger er etablert i Kragerø og Røros støtter dette.
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Figur 2.6 Bildeleres motiv for å bruke bildeling, tall for 2017. N=1118.
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Kilde: Nenseth (2019)

Farstad (2019) har videre gjennomført dybdeintervjuer med 35 husholdninger som bruker bildeling i Osloområdet. Resultatene viser at delebiler vanligvis ikke brukes til dagligdagse gjøremål eller arbeidsreiser, men
heller til innkjøp og frakt av større ting, fritidsaktiviteter, for å besøke venner og familie, hytteturer og lignende.
Også her trekker mange frem det økonomiske aspektet ved å eie kontra å dele bil – her har mange funnet at
bildeling er billigere enn egeneid bil, og billigere og enklere enn å leie bil.
Det er altså flere trekk ved personers mobilitetsmønster, demografi og motivasjon som indikerer sannsynlighet
for å ta i bruk bildeling. Bildelingsaktørene påpeker samtidig at de er stor heterogenitet blant deres brukere: de
kommer i alle aldre, økonomiske situasjoner og har ulike motiv. Potensielle brukere trenger ofte tid på å modnes.
Man kan altså ikke forvente at privatpersoner vil ta i bruk en ny ordning straks den etableres. Trekkene er ikke
forskjellige fra trekk ved personer som er tidlig ute med å ta i bruk nye løsninger og teknologier – såkalte «early
adopters» (Dickerson m.fl. 1983; Hardman m.fl. 2016).

2.6.2 Bedrifter og offentlig sektor
Årsakene til at bedrifter og offentlig sektor velger å dele bil skiller seg noe fra privatbileeiernes motivasjon. Også
her er motivasjonen sammensatt, men det tegner seg et enda tydeligere bilde av at de økonomiske årsakene er
tungtveiende.
Tabell 2-7
Kjennetegn ved bedrifter som deler bil ifølge intervjuede bildelingsaktører
Kjennetegn ved bedrifter som deler bil
Bedriftene ser følgende fordeler
Behøver ikke bil hele tiden

Økonomiske fordeler

Gjerne mindre virksomheter og kontorfellesskap

Taxi og kjøregodtgjørelse kan erstattes av bildeling

Arkitektkontor og andre kreative bedrifter, konsulenter

De ansatte kan bli privatbrukere og ta bilene med hjem på

og advokater er særlig relevante

kveldstid

Behøver ikke spesialutstyr i bilen

Kan gi miljøprofil

Villig til å bruke digital plattform og planlegge noe frem i
tid
Kilde: Menon Economics - intervjuer med Norges ni største bildelingsinitiativer.
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Typen bedrift framstår som det viktigste kjennetegnet ved bedriftene. Der bedriften er svært avhengig av bil i sin
drift og særlig der spesielle biler er nødvendig fremstår bildeling som lite egnet. Eksempler på dette er snekkere
og rørleggere. Der bil eksempelvis brukes til å kjøre til møter eller for å tidvis utføre enkle tjenester er delebil
mer egnet.
Som vil diskuteres i kapittel 5, er klimaeffekten mer usikker blant de profesjonelle aktørene enn privatpersonene.
Brukerne av bilene i bedrifter eller offentlige virksomheter internaliserer ikke nødvendigvis brukskostnadene ved
kjøringen, og bildeling vil ikke nødvendigvis bidra til redusert kjøring. Dette beskrives i mer detalj i kapittel 5.

Case: Bildeling i Halden kommune
•

Oppstart 1. februar 2019

•

20 el-biler av ulikt slag og flere el-sykler

•

Administreres av Move About

•

Leie bookes via applikasjon

•

Stasjonert på ladestasjoner i Halden Sentrum

•

Bilene og syklene er reservert kommunens ansatte kl. 8-16 på hverdager, men er allment
tilgjengelige på øvrige tidspunkt

Fra og med februar 2019 deler Halden kommune bil med kommunens innbyggere. I tillegg har kommunen
kjøpt inn en rekke elsykler som vil være tilgjengelige for kommunens ansatte gjennom det samme systemet.
Det er etablert ladestasjoner for biler og sykler i Halden sentrum. På sikt er det planlagt å utvide med
ladestasjoner utenfor sentrum ved kommunens institusjoner som ligger i nærheten av større boligområder.
Bildelingsløsningen i Halden skal inkluderes i ruteplanleggeren Entur, som gjør transportløsninger i landet
tilgjengelige gjennom en samlet app.
Ambisjonen er at deleløsningen skal hjelpe personer som av ulike årsaker ikke kan eie bil selv, eller som en
erstatning for en husholdnings bil nummer to. Den tenkte målgruppen er enslige, småbarnsfamilier og
familier med voksne barn som iblant behøver bil.
Halden kommune har ingen samarbeid med bedrifter eller andre i kommunen om anskaffelsen, men har
registrert at det er flere som er interesserte i ordningen. Å formalisere og å etablere samarbeid er imidlertid
opp til leverandørselskapet. I tillegg leies det ut reklameplass på bilene.
Ved å kjøpe tjenesten fra en ekstern leverandør er problemstillinger rundt beskatning og forsikring ivaretatt,
ifølge kommunen. Det er ikke foretatt beregninger på hva klimaeffekten eventuelt er av tilbudet.
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3 Etterspørselspotensial for bildeling i Sandefjord
I det følgende kapittelet gjennomgår vi indikatorer og innsamlet datamateriale som sier noen om faktisk og
potensiell etterspørsel etter bildeling i Sandefjord. Denne delen er basert på analyse av innsamlet statistisk
materiale, spørreundersøkelse og intervjuer med bedrifter og Sandefjord kommune.

3.1 Privatpersoner
Det bor per i dag omtrent 63 000 mennesker i Sandefjord kommune. I Sandefjord kommunes byregnskap (2018)
kommer det frem at det innenfor 10 minutter fra sentrumskjernen (800 meter) bor totalt 5623 personer, jevnt
fordelt mellom sentrumskjernen (5-minuttersbyen) og sentrumskransen (10-minuttersbyen).
Sammenlignet med de andre Vestfoldbyene har Sandefjord den høyeste andelen eldre som bor i sentrum.
Sandefjord er en kommune i vekst, og innbyggertallet har økt med cirka 4 300 personer på 9 år. Veksten er mer
enn dobbelt så stor i sentrum som i øvrige deler av kommunen.

3.1.1 Reisevaner og bruk av bil blant privatpersoner
I 2015 gjennomførte Urbanet Analyse en reisevaneundersøkelse for «Vestfoldbyen» (Horten, Holmestrand,
Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Stokke, Nøtterøy og Tjøme), hvor byenes reiseaktivitet og -mønstre i 2013/14 ble
kartlagt. Undersøkelsen viste at befolkningens tilgang til bil er økende – 91 prosent av den voksne befolkningen
i kommunene har førerkort for bil, og 92 prosent bor i en husholdning med tilgang til minst en bil. Hver
husholdning har i snitt tilgang til 1,5 biler. Videre har et stort flertall tilgang på gratis parkering hos arbeidsgiver.
I figuren under ser vi at antallet biler per 1000 innbyggere i Vestfold har økt fra 505 til 600 mellom 2003 og 2017
– en økning på 20 prosent i privat bilhold.
Figur 3.1

Antall biler per 1000 innbyggere i Vestfold i perioden 2003 til 2017
620
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560
540

520
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440

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kilde: SSB Kildetabell 04759

Hver person i Sandefjord gjennomførte i 2013/2014 3,3 reiser per dag i gjennomsnitt, hvor gjennomsnittsreisen
er 13,6 km lang og varte i 23 minutter. Videre kjørte folk mer alene i bil enn med passasjer – bilføreradelen økte
fra 56 til 60 prosent og bilpassasjerandelen gikk ned fra 12 til 8 prosent. 18 prosent av reisene er gangturer, 6
prosent er sykkelturer og 6 prosent er kollektivreiser. Handle- og servicereiser utgjør den største andelen av de
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daglige reisene, med 28 prosent. 18 prosent av reisene er arbeidsreiser, 11 prosent er følge- og omsorgsreiser,
11 prosent er besøksreiser og 19 prosent av reisene er øvrige fritidsreiser.
Inntrykket av at mange kjører bil forsterkes i Sandefjord kommunes byregnskap (2018). Her er 151 personer i
sentrum spurt om hvordan de kom seg til byen, og svarene oppsummeres i Figur 3.2 under. Det fremkommer at
43 prosent har kjørt bil eller vært passasjer i bil, mens omtrent en fjerdedel har svart at de har reist kollektivt for
å komme til byen. I tillegg opplyste de aller fleste også at det er lett eller svært lett å finne parkeringsplasser i
sentrum.
Figur 3.2

"Hvordan kom du deg til byen?"

Kilde: Byregnskapet, Sandefjord kommune (2018)

For å anslå klimaeffekten av bruk av delebil framfor privatbil må vi vite hvilken type bil delebilen erstatter. Figur
3.3 under viser andelen registrerte personbiler, fordelt på ulike drivstoffteknologier, for henholdsvis hele landet
og Sandefjord kommune. Andelen registrerte elektriske personbiler er noe lavere i Sandefjord kommune
sammenlignet med landsgjennomsnittet (4 mot 5 prosent). Andelen fossilbiler er likevel fortsatt desidert størst,
både i Sandefjord og på landsbasis. Her er imidlertid teknologiutviklingen gått veldig raskt de siste årene og det
lanseres flere elektriske modeller som er konkurransedyktige.5 Den relativt lave el-andelen kan være et tegn på
at forholdene i mindre grad ligger til rette for elbil i Sandefjord, slik som bomstasjoner og fordeler for elbiler,
eller at innbyggerne er mindre tilbøyelige til å velge elbil i Sandefjord enn i landet forøvrig. 6 Det gir imidlertid
også potensiale for å få befolkningen raskere over på alternative drivstoff i en deleordning dersom de allerede
eier en fossildrevet bil.

5

http://www.yrkesbil.no/artikkel.php?aid=50339 [12.12.18].
SSB kildetabell 08741 viser også at gjennomsnittlig kjørelengde i 2017 for personbiler i Sandefjord er høyere enn
landsgjennomsnittet.
6
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Figur 3.3

Registrerte personbiler i hele landet og i Sandefjord kommune etter drivstofftype, 2017*
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Kilde: SSB, kildetabell 11823 og 1182

Andelen med god tilgang til kollektivtransport har økt, og 69 prosent av befolkningen i det som betegnes som
Vestfoldbyen bor under 500 meter fra en holdeplass for kollektivtransport hvor det er minst fire avganger i timen
– tilgangen er imidlertid mye bedre i Horten og Tønsberg/Nøtterøy enn andre steder i Vestfold (Urbanet Analyse
2015).

3.1.2 Demografi og utdanningsnivå blant privatpersoner
Erfaringer fra Oslo, Bergen og Trondheim forteller oss at tilbud og bruk av delebil varierer innad i bykommunene.
Det er derfor interessant å undersøke i hvilke deler av Sandefjord som kan sies å være best egnet for bildeling,
målt som geografiske variasjoner i befolkningstetthet, utdanningsnivå, inntektsnivå og bileierskap.
I Sandefjord er andelen av befolkningen i alderen 19-40 år mindre enn landsgjennomsnittet. Dette kan indikere
at potensialet for bildeling er lavere enn i landet forøvrig.
Figur 3.4 viser alderssammensetningen i Sandefjord kommune sammenlignet med de andre kommunene med
etablerte bildelingsordninger som er omtalt i denne rapporten. Befolkningen i Sandefjord er langt eldre enn de
andre stedene hvor en bildelingsordning eksisterer eller er blitt forsøkt av de etablerte bilkollektivene.
Figur 3.4

Aldersfordeling for utvalgte kommuner*

*Grå linjer angir at bykommuner hvor bildeling kan sies å fungere, mens røde linjer angir bykommuner hvor bildeling skal
legges ned. Kilde: SSB kildetabell 07459, bearbeidet av Menon Economics
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Som vist over kjennetegnes bildelere høy akademisk utdannelse. Figur 3.5 viser at omtrent en fjerdedel av
Sandefjord kommunes innbyggere har høyere utdannelse, mot en tredel av for hele befolkningen. Alle de øvrige
byene i utvalget ligger over landsgjennomsnittet. Dette indikerer videre at Sandefjord kommune har noe svakere
demografiske forutsetninger for bildeling enn landet forøvrig.
Figur 3.5

Andel av befolkningen med høyere utdannelse på bachelor- eller masternivå i utvalgte kommuner
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Kilde: SSB kildetabell 09429, bearbeidet av Menon Economics

I prosjektet har vi kun tilgang til befolkningstetthet totalt og innenfor ulike aldersgrupper for hver grunnkrets.
Figur 3.6A og B viser tetthet av personer i alderen 25-49 år, som av erfaring er mest tilbøyelige til å ta i bruk
bildeling, for grunnkretser i Oslo og Sandefjord. Figur 3.6C viser det samme kartet som i Figur 3.6A. I dette kartet
har vi vi lagt på søyler som viser hvor delebilene står parkert. Høyden på søylene angir hvor mange delebiler som
står parkert på hver av lokasjonene. 7
Figur 3.6

Tetthet av personer i alderen 25-49 år på grunnkretsnivå

A – Oslo

7

B - Sandefjord

Definert som bosatte på postnummer 3208, 3210 og 3211.
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C – Oslo (som A) og søyler som viser antall delebiler (1-5) og hvor de er lokalisert

Kilder: SSB, Matrikkelen og Oslo bilkollektiv, bearbeidet av Menon Economics

Ut fra erfaringen i Oslo, bør etablering av bildeling i Sandefjord starte med å utvikle et godt tilbud i sentrum.
Legger vi til grunn en streng definisjon av sentrum, finner vi et potensial på om lag 4 400 personer. Hvis man
lykkes med etableringen i Sandefjord sentrum, kan det en nå ut til en betydelig andel av de som bor i Sandefjord
by (om lag 30 000 innbyggere). Selv om disse personene får tilgang til et tilbud, er det utfordrende å konkretisere
i hvilken grad de vil benytte seg av dette tilbudet. Potensialet for hvilke personer som tar bildeling i bruk
begrenses av i hvilken grad personene ser verdien av bildeling, og deres holdninger til å kvitte seg med egen bil
og ta i bruk ny teknologi.

3.2 Bedrifter
I Sandefjord kommune er det registrert 7 176 foretak, med 22 372 ansatte. Ser vi bort fra offentlig sektor, som
er behandlet isolert, fordeler de ansatte seg på sektorer som vist i Figur 3.7.
Figur 3.7

Personer med arbeidssted i Sandefjord kommune, fordelt etter sektor
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Som vi ser fra Figur 3.8 er konsentrasjonen av arbeidsplasser størst i Sandefjord sentrum. Det ligger også et større
omfang av arbeidsplasser utenfor sentrum, men for disse vil det være mindre attraktivt å ta del i en
bildeleordning etablert i sentrum.
Figur 3.8

Konsentrasjon av arbeidsplasser i Sandefjord kommune*

Gul farge angir lav tetthet, grønne farger angir økende tetthet. Kilde: Sandefjord byregnskap (2018)/SSB

I samarbeid med Sandefjord næringsforening har vi gjennomført en spørreundersøkelse mot alle deres 200
medlemsbedrifter i kommunen. 63 bedrifter svarte på undersøkelsen, som tilsvarer en svarprosent på 31,5
prosent. E-posten og spørsmålene som ble stilt er dokumentert i vedlegg 5.
Bedriftene som svarte ja eller vet ikke på spørreundersøkelsen har 742 biler til rådighet. Behovet for bil og bruk
av bilene er vist i Figur 3.9. Som vi ser fra figuren benytter 3 av 4 bedrifter bil til å komme seg rundt på møter.
Cirka 60 prosent av bilene er eid av de ansatte i bedriften, 50 prosent bruker bilene daglig og over 90 prosent har
behov for bil i normal arbeidstid (mellom klokken 08-16).
Figur 3.9

Behovet for og bruk av bil blant bedrifter i Sandefjord
A – Behovet for bil
B – Eierskap av bilene som benyttes
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N=58. Kilde: Spørreundersøkelse til bedrifter i Sandefjord

På spørsmål om de vil vurdere å ta i bruk bildeling hvis det ble etablert bildeling i Sandefjord svarte om lag 28
prosent av bedriftene ja, 40 prosent vet ikke og 33 prosent nei. Det var kun to bedrifter lokalisert i sentrum som
svarte ja på spørsmålet. Vi kan derfor konkludere med at det er stor usikkerhet rundt hvilke bedrifter som vil ta
bildeling i bruk. Vårt generelle inntrykk er at dette uttrykker bedriftenes usikkerhet rundt innholdet i et
bildelingstilbud. Før man med sikkerhet vil si ja til bildeling er det naturlig at man har mer informasjon om pris
og tilgjengelighet av tilbudet (hvor langt det er til nærmeste delebil og om bilen er tilgjengelig når man trenger
den).
Figur 3.10

Svar på spørsmålet: Vil bedriften vurdere å ta i bruk bildeling hvis det ble etablert bildeling i
Sandefjord?
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Motivasjonen blant de som svarte ja eller vet ikke på om de ville vurdere å ta i bruk bildeling er en kombinasjon
av en rekke forhold. De viktigste motivasjonene er lavere bilkostnader og at det er bra for klimaet og lokalmiljø.

Figur 3.11

Svar på spørsmålet: Hva vil være motivasjonen for å eventuelt ta i bruk bildeling? Flere valg er mulig.*
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Spørsmålet ble stilt til de som svarte ja eller vet ikke på om de vil vurdere å ta i bruk bildeling hvis det ble etablert et tilbud i
Sandefjord. N=39. Kilde: Spørreundersøkelse til bedrifter i Sandefjord

19 av de 39 bedriftene som var positive til bildeling har tilgang til elektrisk bil i dag, altså om lag 50 prosent. Vi
spurte om hvilken type bil bedriften foretrekker i en eventuell bildeleordning, svarene er gjengitt i Figur 3.12.
Om lag 3 av 4 bedrifter foretrekker elbil i en bildeleordning, over fire av ti har behov foretrekker hybridbil og 1
av 4 bedrifter foretrekker diesel- eller bensinbil.
At flere bedrifter ønsker elbil gjennom en bildeleordning enn de som har elbil i dag kan komme av at en betydelig
del av bedriftene benytter seg av de ansattes biler, og derfor ikke har direkte innvirkning på bilenes
drivstoffteknologi. Det kan også reflektere hvilke valg en ville gjort dersom bedriftenes biler var klare for
utskiftning i dag. Dette tyder på en bildeleordning vil gi en viss økning i andelen utslippsfrie biler.
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Figur 3.12

Svar på spørsmålet: Hvilke typer bil foretrekker dere i en eventuell bildeleordning? Flere valg mulig.
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Spørsmålet ble stilt til de som svarte ja eller vet ikke på om de vil vurdere å ta i bruk bildeling hvis det ble etablert et tilbud i
Sandefjord. N=39. Kilde: Spørreundersøkelse til bedrifter i Sandefjord

Utover spørreundersøkelsen til bedriftene satte kommunen opp en liste med ti bedrifter som de antok oppfyller
kriteriene for at bildeling kan være aktuelt til bildeling. Fellesnevneren for bedriftene var at de lå i Sandefjord
sentrum og drev med en form for virksomhet som krevde at man hadde litt behov for bil, men uten behov for
spesialtilpassede biler. Syv av de ti bedriftene hadde svart på spørreundersøkelsen. To av bedriftene svarte i
spørreundersøkelsen at de ikke var interessert i bildeling. Vi intervjuet de åtte andre. Formålet med intervjuene
var å undersøke interessen for bildeling. Alle bedriftene var positive til bildeling i Sandefjord, men to uttrykte at
de ikke hadde behov for tilgang til bil. Med ett unntak svarte øvrige seks bedrifter at de ønsket å se an hvordan
tilbudet ble før de kunne ta stilling til om de ønsker å ta del i ordningen. For bedriftene handlet dette i stor grad
om at transportkostnadene deres generelt var små. Dette kan forklares ved at bedriftene stort sett benytter de
ansattes biler og kompenserte bilbruken etter statens satser, eller at bedriften var eid av medarbeidere slik at
kostnaden ble tatt av den som benyttet egen bil. Det handlet også om at det var vanskelig å si ja til et tilbud man
ikke vet hva vil omfatte både når det gjelder pris og tilgjengelighet. Bedriftene uttrykte viktigheten av forutsigbarhet om tilgang til delebiler og rimelig gangavstand til delebiler som i valget om å knytte seg til ordningen. Én
bedrift ytret skepsis til en bildeleordning initiert av kommunen, fordi han mente det ville ta for lang tid før
tilbudet kom på plass.
Avisen Sandefjord blad kan sies å være unntaket. I intervju var de veldig tydelige på at de ønsket å inngå i dialog
med kommunen for å finne ut hvordan ordningen best kan innrettes for å dekke deres behov. Avisen har i dag
18 ansatte med egen bil, altså tilgang til 18 biler, som de benytter til journalistoppdrag. De ansatte får jobbansatt
under forutsetning om at de har egen bil til disposisjon i jobben og det kompenseres etter statens satser. I 2018
ble de 18 bilene kjørt om lag 16 000 kilometer, ellers ble:
•

cirka ¼ av kilometerne gjennomført i forbindelse med lange reiser med overnatting

•

2 900 kilometer er gjennomført av elbil

Sandefjord blad antar i utgangspunktet at 10-15 prosent av transportarbeidet ikke kan innlemmes i en bildeleordning. Sandefjord blad er per i dag underlagt en kontrakt som innebærer kjøp av parkeringsplasser. Det vil
derfor ikke være aktuelt å inngå i en bildeleordning før om 2-3 år.
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Bedriftene som har vist interesse for bildeling gjennom vår undersøkelse, samt andre relevante bedrifter i
Sandefjord, bør sette seg godt inn i hva bildeling er og hvordan bildeling kan fungere i Sandefjord, og vurdere om
bildelingstilbudet gir merverdi for deres virksomhet. Merverdien kan være både kostnadsreduksjoner og/eller
positive effekter på klima og lokalmiljøet. Ved å gi en tydelig tilbakemelding til kommunen om man vil inngå i et
offentlig-privat samarbeid om å kjøpe bildelingstjenester (som Sandefjord blad har gjort) signaliser man at man
vil ta del i ordningen. Det gir større påvirkningsmuligheter på tilbudet som eventuelt etableres, slik at det er
tilpasset bedriftene sine behov. Tydelighet rundt hvor mye av dagens transportarbeid som kan gjennomføres
ved hjelp av delebiler og tanker om hvordan tilbudet bør utvikles, gir også kommunen og eventuelle
bildelingsaktører nyttig informasjon om hva tilbudet må være for at man skal lykkes med bildeling i Sandefjord.

3.3 Offentlige aktører
Den viktigste offentlige aktøren i Sandefjord er Sandefjord kommune. Kommunen eier 280 små biler. Store deler
av Sandefjord kommunes ansatte som bruker mye bil i arbeidsøyemed har også behov for spesialisert utstyr i
bilene. Blant disse finnes for eksempel 166 biler som stort sett går hele døgnet i hjemmetjenesten. En stor del av
bilene brukes også ved bygg, miljø, vedlikehold og infrastruktur. På kommunehuset står det imidlertid rundt 21
biler som daglig brukes i møtevirksomhet. I samtale med kommunen har det tydelig kommet frem at dette er
biler som ikke behøves av en spesialgruppe store deler av døgnet, og som ikke har spesialutstyr, som egner seg
best for bildeling. Det er derfor nærliggende å tenke på deling av disse bilene som et etterspørselspotensial.
Kjøreboken for 16 av de 21 bilene på kommunehuset er gjennomgått for 2018. I løpet av året ble bilene benyttet
av til sammen 181 unike brukere som kjørte bilene en eller flere ganger. Disse kjørte 4 450 turer som til sammen
kostet 409 600 kroner etter kommunens kalkyler – dette utgjør 92 kr per kjøretur8. Kommunen har bestemt seg
for å eie biler fremfor å leie eller benytte seg av de ansatte sine biler. Disse bilene kjøpes enten nye eller på
bruktmarkedet, og eies i snitt i 4-6 år før de videreselges.
Bilene er ikke tilskrevet hver enkelt avdeling, men avdelingene deler bilene seg imellom. De som er ansvarlige
for bilene sier at det sjelden ikke finnes biler tilgjengelige når de behøves, og i hvert fall ikke om man planlegger
noe i forveien. Dette er et bilde som bekreftes og forsterkes av Figur 3.13 under, hvor antall kilometer kjørt per
bil er oppsummert. Her ser vi at mens den bilen som ble tatt mest i bruk gikk nesten 14 000 km (omtrent 39 km
om dagen), gikk den minst brukte bilen i underkant av 1300 km (tilsvarer omtrent 3,5 km om dagen). Av
kommunens biler er det med andre ord stort potensiale for at noen av dem kan brukes mer av andre utenfor
kommunehuset. Figuren fiser også at de mest brukte bilene i bilparken er hybridbiler.

8

Det er ikke regnet på depresieringskostnaden til bilene.
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Figur 3.13
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Kilde: Sandefjord kommune

Når man fordeler disse kilometerne på drivstofftype, ser man at el-biler står for de færreste turene i kommunen,
mens hybridbiler står for de fleste. Av bilene på kommunehuset er fire elbiler, seks bensindrevne biler, to
dieselbiler og fire hybridbiler med bensin som fossilt drivstoff, bare én av hybridbilene er ladbare. Videre er syv
av bilene personbiler og ni registrert som varebiler i Statens Vegvesens kjøretøyopplysninger. Mens alle de rene
bensinbilene er varebiler, er alle hybrid- og elbilene personbiler. Samtlige av de fossile bilene er varebiler, og det
er kun én varebil som er elektrisk.
Figur 3.14

Antall kilometer kjørt med Sandefjord kommunes biler fordelt på drivstofftype
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Kilde: Sandefjord kommune

Det er store variasjoner gjennom året i når bilene brukes. Figur 3.15 gir et bilde av hvordan kommunens kjørte
kilometer fordeler seg gjennom året. På vårparten benyttes bilene mest i april, med 1100 mil i kjøredistanse, og
på høsten benyttes de mest i oktober, da kjøredistansen var 1060 mil. Det er en markant nedgang i antallet kjørte
mil i sommermånedene, og i juli reduseres det til omtrent en tredel med 390 mil.
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Denne nedgangen i kjøredistanse i sommermånedene gir god mulighet for at kommunens biler kan være et reelt
alternativ for privatpersoner i Sandefjord som behøver en bil nummer to i sommermånedene, eller som trenger
en bil for å reise ut av byen. Det kan også gi et potensial for tilreisende utenfra som for eksempel har hytte i
nærheten av Sandefjord til å ta toget til Sandefjord og deretter ta bilen ut til sin sluttdestinasjon. Ulempene ved
å bruke delebil til hytta på denne måten er at en må pakke om fra hjem til tog og fra tog til delebil. Det kan
medføre en betydelig en ulempe for familier som skal ha med matvarer, ski, m.m. I tillegg betyr det at delebilen
som regel må stå ubrukt ved hytta under besøket og brukskostnader vil påløpe avhengig av bildelingsordning og
eventuelt abonnement.
Figur 3.15

Antall kilometer kjørt per måned i Sandefjord kommunes bilpark. Kilde: Sandefjord Kommune
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I prosjektet har vi også ringt og snakket med NAV og Vestfoldmuseene, der vi fikk vite at Vestfoldmuseene ikke
har behov for bil, mens NAV årlig har behov for 2-3 biler som de i dag leier fra kommunen. Potensialet blant
offentlige aktører utenom Sandefjord kommune er med andre ord begrenset.

3.4 Samlet etterspørsel etter bildeling
I dette kapittelet har vi identifisert at det er et potensial for å dele 21 av kommunens biler og tilsvarende for
Sandefjord blad om 2-3 år. Dette kan omtales som det sikre etterspørselspotensialet. Vi har også identifisert en
rekke bedrifter som kan ta del i en ordning hvis tilbudet som utvikles treffer deres behov.
Basert på erfaringer fra andre norske byer er vår vurdering at etterspørselsgrunnlaget blant privatpersoner i
Sandefjord ikke er tilstrekkelig til at et marked for bildeling vil utvikles av seg selv. Spesielt gjelder dette hvis
etableringsstrategien er gradvis utrulling av tilbudet i tråd med observert etterspørsel, slik bildelingskollektivene
har utviklet tilbudet i Oslo, Bergen og Trondheim. Man kan imidlertid se for seg at Sandefjord kommune og andre
bedrifter tar initiativ og etablerer bildeling på et nivå som gjør det attraktivt å ta ordningen i bruk blant
privatpersoner i sentrum. I tråd med vekst i bruken kan man sakte men sikkert rulle ut bildeling til andre deler
av kommunen, der det er marked for det. Hvor stor del av kommunens privatpersoner og bedrifter som vil kunne
få et attraktivt tilbud og faktisk ta det i bruk vil avhenge av holdninger i samfunnet og om etableringen og
utrullingen er vellykket.
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4 Barrierer mot bildeling og virkemidler for å overgå dem
Som vist i forrige kapittel er det grunnlag for å videreutvikle bildelingstilbudet i Sandefjord, selv om dette
grunnlaget i første omgang ikke mest åpenbart ligger hos privatpersoner. I det følgende kapittelet drøfter vi
barrierer for å få det til og hvilke virkemidler kommunen kan benytte for å bryte ned barrierene. Basert på
identifiserte barrierer og virkemidler kommer vi med forslag til en strategi for å etablere bildeling i Sandefjord.

4.1 Barrierer mot bildeling
Basert på erfaringer fra Tromsø og Kristiansand ser det ut til at den mest utfordrende barrieren er å etablere et
bildelingstilbud som overgår et visst kritisk nivå i antallet biler som tilbys. I disse byene har man forsøkt å etablere
bildeling på samme måte som i Oslo, Bergen og Trondheim. Det vil si at man kun har utvidet med flere delebiler
når man har observert at etterspørselen etter bilene som allerede deles er høy. Fordelen med en slik utrulling er
at det i større grad sikrer inntjening på delebilene, og at bildelingsselskapene dermed tar mindre risiko. Ulempen,
som man har observert i Tromsø og Kristiansand, er at det er en risiko for at kun noen få idealistiske bildelere tar
ordningen i bruk og at bilene virker mindre relevante for privatpersoner som er avhengig av et visst nivå av
tilgjengelighet for å se dem som aktuelle. Aktøren taper dermed penger på etableringen.
Utover erfaringene fra Tromsø og Kristiansand påpeker TØI (2019) følgende barrierer for å få til bildeling:
Reisevaner: Personer og ansatte med behov for bil til enhver tid har sannsynligvis behov som avviker fra det som
kan sies å bli dekt av en bildelingsordning. Dette gjelder også personer som har behov for spesialutstyrte biler.
Dette kan være personer som må kjøre langt for å komme til og fra jobb hver dag. Det kan også være for eksempel
arbeider som håndverkere, helsearbeidere eller beredskapspersonell og derfor har behov for utstyr det er
vanskelig å laste ut og inn av en bil på fast basis.
Holdninger til å dele: Mange potensielle brukere av delingstjenester tar dem likevel ikke i bruk. Dette handler
om en iboende skepsis til å dele ting. Det kan være handle om å stole på tingenes tilgjengelighet og kvalitet, og
også tillitten til de som deler eller fasiliteter delingen. I tillegg til er bil også for mange et statussymbol i tillegg til
å være et fremkomstmiddel. Disse personene kan det være spesielt vanskelig å få med i en bildelingsordning, da
det å eie bil for dem er et gode i seg selv. Den eide bilen kan man ha i umiddelbar nærhet, la ting ligge igjen i, og
å kunne gjøre spontane reise enkelt og greit.
Tilbøyelighet til å ta i bruk teknologi: Alle delingsaktørene i Norge bruker en digital plattform, oftest i form av
en app, for å gjøre bilene tilgjengelige for brukeren. Brukerne må dermed være komfortable med å ta i bruk
apper og andre teknologiske løsninger for å få tak i tjenesten.
Tilgang på parkeringsplasser: Alle delingsaktørene trekker frem i intervju at tilgang på parkeringsplasser for
delingsbilene er helt avgjørende for å få i stand et godt tilbud som er relevant for brukerne. Parkeringsplassene
må være dedikert delingsbiler, plassert strategisk ved kollektivknutepunkter og der folk er, og spredt utover slik
at ikke alle bilene står på samme sted. Dette punktet vil vi gå igjennom i detalj i neste delkapittel.
Kollektivtilbud: Et godt kollektivtilbud er viktig for å fange så mange potensielle bildelere som mulig.
Kollektivtilbudet må helst dekke bildelernes daglige transportbehov, slik at de ikke må ha bil for å komme seg
rundt. Dersom man har større kollektivknutepunkter kan dette også være et godt sted å plassere ut delingsbilene,
da dette er steder det er enkelt å komme seg til.
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Tilstrekkelig ladeinfrastruktur: Dersom man skal dele elbiler er det også viktig at det finnes god og tilgjengelig
ladeinfrastruktur der hvor elbilene skal plasseres ut.

4.2 Virkemidler for å legge til rette for bildeling
Kommunen har flere virkemidler for å stimulere til økt tilgang på og økt bruk av bildeling. En type virkemiddel er
å praktisk legge til rette for bildelingsordninger, for eksempel gjennom parkeringsplasser reservert til delebiler,
eller differensierte priser for parkering avhengig av om bilen er privateid eller inngår i en bildeleordning.
Et annet relevant virkemiddel, som Halden kommune nylig har brukt, er å bruke egne anskaffelser for å stimulere
til flere bildelingsordninger og delebiler i omløp. Dette kan også hjelpe til med å nå en «kritisk masse» av biler og
brukere for å gjøre bildeleordningen til en suksess. Kommunen erstattet deler av egen bilpark med delebiler
levert av MoveAbout. Bilene kan i ulik grad åpnes for bruk på fritiden av kommunens ansatte og av innbyggerne
forøvrig.

4.2.1 Infrastruktur – parkering
Alle aktørene trekker parkering frem som en begrensende faktor for muligheten for å etablere seg eller vokse i
et nytt område. Det hjelper ikke å ha et brukergrunnlag på plass dersom det ikke finnes tilgjengelige
parkeringsplasser i nærheten av brukerne. Trondheim bilkollektiv trakk frem i intervju at bilene må være plassert
maksimalt 300 meter fra der brukerne er eller fra et sentralt kollektivknutepunkt for at de skal kjennes som et
aktuelt transportmiddel. Sandefjord sentrum er relativt kompakt (anslagsvis 1 km ganger 0,7 km i utstrekning),
slik at med en avstand på 300 meter kreves det ikke mange delebilpunkter her. Dette blir en større utfordring
om man også ønsker å tilrettelegge for bildeling i boligområder med lavere befolkningstetthet.
De fleste aktørene trekker frem at nærhet til gode kollektivstrekker er svært viktig for å få høy dekningsgrad.
Parkeringsplasser på strategiske plasseringer kan enten etableres i samarbeid med kommunen for å få
kommunale plasser, eller i samarbeid med private aktører som for eksempel boligselskaper eller større bedrifter
som har mulighet til å etablere eller som disponerer parkeringsplasser. Uten dedikerte parkeringsplasser for biler
i en rundtur-ordning (se Figur 2.2) er det vanskelig å etablere nye delebiler. Samtlige av bilkollektivene som er
interjuvet trekker fram at det er viktig å ha et godt nettverk og samarbeidspartnere før den første bilen etableres.
Det innebærer blant annet å få til avtaler med bedrifter, kommunen eller boligselskaper for å planlegge
parkeringsplasser i nærheten av de (potensielle) brukerne. Det trekkes frem som viktig å ha parkeringsplasser:
i)

Der hvor brukerne av bilene finnes

ii)

Spredt utover slik at man er i umiddelbar nærhet til flere potensielle brukere

iii)

I relativt tett avstand til hverandre i tettere bebyggede strøk, slik at det sjeldent er langt å gå til
nærmeste bildelingsplass dersom man trenger bil.

Det er med andre ord viktig å ha muligheten til å dedikere parkeringsplasser til bildeling om man ønsker å legge
mest mulig til rette for å få til et suksessfullt tilbud. Videre er det også viktig at ikke alle bilene er plassert på
samme sted, men der flere potensielle brukere er.
Sandefjord kommune gjennomførte i mai 2018 en kartlegging av dagens parkeringssituasjon i kommunen som
også illustrerer hvordan fremtidig parkeringsbelegg vil kunne utvikle seg, gitt ny bruk av gater og plasser.
I kartleggingen fremkommer det at kommunen er parkeringsaktør for mer enn 60 prosent av parkeringsplassene
i sentrum. Omtrent 920 besøksplasser for publikum eies og driftes av kommunen – noe som utgjør en andel på
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60 prosent av alle publikumsparkeringsplasser. Et stort antall plasser for korte og mellomlange besøk tilbys gratis,
i tillegg til at mange plasser har sterkt rabattert pris dersom oppholdstiden overstiger om lag tre timer. Rundt
halvparten av parkeringsplassene står ledige, også på dager med høyt belegg. Rapporten peker også på at byens
største parkeringshus, på Hvaltorget og Aagaards plass, ikke utnyttes i særlig stor grad.
Videre viser rapporten til de uheldige sidene ved dagens regime med svært subsidierte og tilgjengelige
parkeringsplasser i sentrum. Gateplasser med inntil en times gratis parkering er spredt over hele gatenettet i
sentrum, med rabatterte priser for opphold utover en time. Dette gjør at mange har insentiver til å kjøre til jobb
i stedet for å finne alternative fremkomstmidler. Kommunens parkeringspolitikk er svært liberal sett opp mot
andre norske byer – de mange gratisplassene er et særtrekk ved Sandefjord kommune.
Figur 4.1 under viser parkeringsplasser innenfor 5- og 10-minuttersbyen. Innenfor 5-minuttersbyen finnes 930
privateide parkeringsplasser og 240 offentligeide plasser. I tillegg finnes omtrent 100 private plasser og 720
offentlige plasser innenfor 10-minuttersbyen.
Figur 4.1

Parkeringsplasser i Sandefjord Sentrum innen 5-minuttersbyen (innerste sirkel) og 10-minuttersbyen
(ytterste sirkel)

Kilde: Sandefjord kommunes byregnskap (2018)
Gjennomgangen av antallet tilgjengelige parkeringsplasser i kommunen viser at det finnes et stort potensial for
å frigjøre parkeringsplasser til bildeling. Kartet i Figur 4.1 viser også at parkeringsplassene i 5- og 10-minuttersbyen ligger spredt, noe som kan gjøre det enklere å oppfylle kriteriene listet på forrige side.
Dersom Sandefjord kommune klarer å etablere en suksessfull deleordning hvor et større antall bedrifter og
privatpersoner også er medlemmer, vil behovet for å eie egen bil kunne reduseres. Dette vil igjen kunne redusere
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behovet for å etablere nye parkeringsplasser, noe som er i tråd med at flere av Sandefjord kommunes
bymiljøprosjekter sikter mot ny bruk av gategrunn. Der det i dag er trafikk og parkering ønskes det å etablere
byrom med vekt på opphold og rekreasjon.

4.2.2 Andre virkemidler
I tillegg til infrastruktur, finnes også en rekke andre virkemidler som offentlige myndigheter rår over. Alle
bildelingsinitiativene er spurt om hvilke virkemidler de mener kommunen har som kan legge til rette for dem.
Nedenfor er en kort gjennomgang av disse.
Økonomiske virkemidler. Disse virkemidlene gjelder både positive insentiver for å dele bil og negative insentiver
mot å eie bil. For eksempel kan det gis avgiftslettelser eller tilskudd for innkjøp av delebiler, delebiler kan få
subsidiert eller gratis parkeringsplasser, og det kan gis økonomiske tilskudd for å ta del i deleordninger som
bruker. På den annen side kan man øke parkeringsavgiftene for privateide biler eller på andre måter gjøre det
dyrere å eie bil selv.
Gjøre det fordelaktig å kjøre elbil. Dersom det er elbiler som i hovedsak deles, kan det å opprettholde dagens
elbilfordeler være et virkemiddel som får enda flere over på delebiler. Dette kan være fritak for bompenger,
fordelaktig parkering for elbiler og tilgjengelig ladeinfrastruktur.
Regulative forhold som legger til rette for deling. Fordelene som i dag finnes for elbil kan også overføres til
delebiler. Disse kan også få prioritert parkering, kombinert med parkeringsrestriksjoner og innkjøringsbegrensninger for privateide biler.
Kunnskapsdeling og formidling. Ifølge TØI (2019) har svært mange aldri hørt om bildeling, og vet ikke hva det
er. Ved å bidra til å spre kunnskap om bildelingsordningene kan kommunen bidra til at deleordningene også tas
mer i bruk. Dette innebærer også å gjøre delebiler synlige i bybildet og å oppfordre egne ansatte til å bruke
delebiler.
Se delebilene som en integrert del av kommunens mobilitetsløsning. I Halden vil delebilene være integrert som
en del av appen «Entur». Det vil si at man i tillegg til kollektivtransport også vil få opp delebilene når man søker
om en transportrute mellom to steder. Dette kan gjøre det enklere for tilreisende å ta toget, og også gjøre
delebilene mer synlige for beboere som bruker appen.
P-norm. I byggeprosjekter for boliger og næringslokaler kan kravet til antallet parkeringsplasser reduseres dersom man har dedikerte parkeringsplasser til bildeling.

4.2.3 Konkurranse – et hinder eller en mulighet?
I våre intervjuer med bilkollektivene er alle spurt hva de mener om konkurransen i markedet. Bilkollektivene
viser til at markedet for bildeling i Norge i stadig vekst. Kollektivene forteller at medlemsmassen vokser for hvert
år, og at de ikke ser konkurransen fra andre plattformer som GoMore og Nabobil som noe stort problem. De
opplever at flere av deres medlemmer bruker opptil flere plattformer samtidig og at produktene som leveres her
er såpass ulike at de ikke nødvendigvis ekskluderer hverandre. Bilkollektivet i Trondheim mener at å bruke apper
for privat bilutleie for mange er et første steg til å kjøpe seg medlemskap i et bilkollektiv. Mens konkurransen
beskrives som liten de fleste steder, er inntrykket at den virker å være noe skarpere i Oslo.
Det er delte meninger om hvorvidt å eie egen bil er en konkurrent til bilkollektiver og bildeletjenester. De som
ikke ser dette som en konkurranse mener det er fordi bilkollektiv ofte ikke er et godt substitutt for husholdninger
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med et stort behov for bil i hverdagen. Derimot ser de at mange brukere av bildelingsinitiativene trenger bil en
gang iblant, eller bruker bildeletjenester til å erstatte bil nummer to. Det er også noen som mener at privateie
av bil er deres største konkurrent. NSB bybil ønsker å være «den siste brikken» som gjør at bildeling er et reelt
alternativ til å eie bil for (i første omgang) Osloboere. I intervju trekkes det frem at de ulike bildelingsplattformene
til sammen kan ha potensiale til å dekke folks som bor i tettbebygde strøks behov for bil uten at de behøver å
eie selv.
Dersom Sandefjord kommune legger ut et anbud på delebiler vil de skape en fordel for én aktør foran de andre
ved at denne får mange biler tilgjengelig gjennom sin plattform. Dette kan være problematisk. Imidlertid mener
mange av aktørene i intervju at de ulike plattformene utfyller hverandre mer enn å konkurrere. Å øke tilgjengeligheten etter delebiler fra flere ulike hold gjør bildeling aktuelt for flere. På grunn av dette kan det være enklere å
etablere seg i et område hvor det allerede er noen som har etablert seg – her er brukerne mer «modne», og det
er enklere å nå en kritisk masse på biler med strategiske plasseringer.
Andre trekker frem at veksten i bransjen er treg, og at det foreløpig ikke har tatt av for noen. Dette kan bety at
aktørene fortrenger hverandre. Det foreligger imidlertid lite empiri på konkurransesituasjonen, så vi kan ikke dra
klare slutninger ut fra materialet.

4.3 Strategi for å etablere bildeling i Sandefjord
Vår gjennomgang taler for at Sandefjord i prinsippet står overfor valget mellom bildeling basert på en organisk
vekst ved å legge til rette for parkeringsplasser (slik bilkollektivene ble etablert i Oslo, Bergen og Trondheim) eller
gjennomføre et kjøp av bildelingstjenester (som i Halden). Befolkningen i Sandefjord kommune er svært
forskjellig fra Oslo, Trondheim og Bergen. Mindre befolkningsgrunnlag, lavere andel av befolkningen i
målgruppen og lavere utdanningsnivå gjør at organisk vekst er en mindre egnet strategi for utvikling av et
bildelingstilbud i Sandefjord. Hvis man ønsker å videreutvikle bildelingstilbudet i Sandefjord tror vi at den beste
strategien er å starte med å dele egen bilpark, ved å foreta et kjøp fra en bildelingsaktør. For å legge til rette for
at bildelingstilbudet blir så godt som mulig, og derigjennom tiltrekker seg nye brukere, kan kjøpet gjennomføres
i samarbeid med virksomheter som er interessert i å ta del i ordningen. Fordelen med å gjennomføre kjøpet i
samarbeid med andre aktører er at delebilvolumet blir større og at man raskere når det som kan sies å være en
kritisk masse med delebiler, for at bedrifter og innbyggere i Sandefjord skal se tilbudet som attraktivt.
Kjøpssamarbeid kan by på utfordringer i form av at alle kravene som stilles i utlysningen gjør det mindre attraktivt
å for bildelingsaktørene å ta del i konkurransen. I prosjektet har vi identifisert at Sandefjord blad kan være
interessert i et slikt samarbeid, og kan inngå i ordningen om 2-3 år. I utformingen av anbudsdokumentet bør man
inngå i dialog med bedrifter i sentrum som kan ha behov for delebil. Formålet med denne dialogen er å sammen
utforme en tilgjengelighet som så mange som mulig opplever som attraktiv. Eksempler på bedrifter man bør
snakke med i denne sammenheng er Tenden Advokatfirma, Henka revisjon, Dhub og Hvaltorget kjøpesenter.
Disse har vist interesse for bildeling i intervjuer med oss som en del av dette prosjektet.
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5 Klimagassreduksjon og kostnadseffektivitet
I forrige kapittel foreslo vi en strategi for å videreutvikle bildelingstilbudet i Sandefjord. Det er imidlertid ikke
åpenbart at verdiene av utslippsreduksjoner er høyere enn hva bildelingstilbudet koster. I dette kapittelet
vurderer vi den potensielle klimaeffekten ved å tilrettelegge for bildeling.

5.1 Klimagassutslipp i Sandefjord
Utslippene fra veitrafikk i Sandefjord kommune er omtrent 1,9 tonn per innbygger (som landsgjennomsnittet)
og veitrafikk står for over halvparten av klimagassutslippene (Figur 5.1). Den største delen av utslippene fra
veitrafikk kommer fra personbiler og andre lette kjøretøy.
Med unntak av luftfart er utslippene fra andre kilder enn veitrafikk generelt langt lavere i Sandefjord enn for
landet for øvrig. Det er dermed nærliggende å vurdere potensialet for klimagassreduksjoner i transportsektoren,
særskilt når kommunen skal iverksette tiltak for å redusere utslippene innenfor kommunens grenser.
Figur 5.1

Klimagassutslipp i CO2-ekvivalenter i Sandefjord kommune, 2015

Kilde: Sandefjord kommune (2018, s. 8)

Per 2017 er det nesten 1300 registrerte elbiler i kommunen, noe som utgjør under fire prosent av den totale
bilparken, og 92 prosent er bensin- og dieselbiler (SSB kildetabell 11823).9 Med unntak av Nabobil og GoMore,
er det ikke etablert bildelingsordninger i kommunen. Kommunen starter altså nærmest på bar bakke i et initiativ
for å øke andelen delebiler og nullutslippsbiler.

9

Ladbare og ikke-ladbare hybridbiler utgjør 4,2 prosent og det er ingen registrerte hydrogenbiler.
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5.2 Klimaeffekt av bildeling: hva sier litteraturen?
Flere internasjonale studier har undersøkt klimaeffekten av bildeling. Klimaeffektene som diskuteres kan
oppsummeres ved at delebilordninger kan:
1.

Redusere antallet produserte biler

2.

Øke utskiftningstakten og dermed overgangen til renere teknologier

3.

Redusere kjørt distanse

Det følgende diskuterer vi potensielle klimaeffekter for kommunen gjennom de tre mekanismene.

5.2.1 Redusert bilproduksjon
Krontanken ved delingsøkonomi er å øke brukstiden til goder. Dersom total bruk holdes omtrent konstant,
reduseres altså antallet goder som til enhver tid behøves. En delt bil kan erstatte en potensielt privateid bil,
utsette kjøp av privateid bil til senere i en persons livsløp eller erstatte privateid bil nummer to i en husholdning.
Det finnes en rekke anslag på hvor mange privateide biler en delebil kan erstatte. Anslagene avhenger av de
undersøkte gruppenes behov for og bruk av biler, tilbudet av bildeleordninger og tilbudet av andre
transportmidler. I analyser av EU-prosjektet Momo Car-Sharing, anslår Rydén (2005) at én delebil i erstatter 410 privateide biler i case-områdene i Tyskland (Bremen) og Belgia. Martin m.fl. (2010) og Shaheen & Cohen (2012)
anslår at én delebil i erstatter 9-13 privateide biler i Nord-Amerika og 7-10 privateide biler i Australia. I øvre del
av anslagene er Stasko m.fl. (2013) med omtrent 15 privateide biler per delebil i USA.
Selv om antallet biler på veien i et gitt tidspunkt reduseres, følger det ikke at antallet produserte biler over en
tidsperiode reduseres. Det avhenger av hva som avgjør bilutskiftning. En bils levetid bestemmes trolig i hovedsak
av kilometerstanden. I tillegg kan levealderen avhenge av tidsavhengig slitasje, attraktiviteten til nye biler og
vedlikehold. Dersom kilometerstanden er eneste bestemmelsesfaktor, vil ikke delebilordninger bidra til å
redusere bilproduksjonen. Siden delebiler vil ha høyere kjørt distanse per år enn privatbiler, vil tidsavhengige
bestemmelsesfaktorer føre til at delebilordninger reduserer bilproduksjon.10 Det er vanskelig å kvantifisere
betydningen av disse.
Slik klimagassregnskap føres i Norge og i norske kommuner vil disse reduksjonene uansett i liten grad kunne
bokføres, siden produksjonen foregår andre steder. En eventuell reduksjon i antall biler produsert vil altså ha
liten direkte klimagevinst for kommunen.

5.2.2 Økt utskiftningstakt
Gitt at kilometerstand er en viktig bestemmelsesfaktor for utskiftning, vil mer intensiv bruk innebære kortere
levetid for hver enkelt bil. Utskiftningstakten til delebileparken vil derfor være høyere enn blant privateide biler.
En høyere utskiftningstakt kan skape en klimagevinst ved at nyere og mer klimavennlig teknologi kan tas i bruk
tidligere (Fridstrøm 2017). Klimagevinst gjennom økt utskiftningstakt er et argument som ofte fremheves i
debatten om å vri avgiftene fra innkjøp til bruk av bil (se f.eks. NAF, BIL & NBF2017).

10

Delebilordninger har en profesjonell forvaltning av bilvedlikeholdet, som kan bidra til å øke levetiden til delebiler
kontra personbiler. Samtidig kan det tenkes at delebiler brukes mer skjødesløst enn personbiler, siden kostnadene av
bruksslitasje av delebiler bæres av fellesskapet. Dette bidrar til å redusere levetiden til delebiler kontra personbiler.
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Klimagevinsten ved økt utskiftningstakt er særlig et argument dersom det akselererer innfasingen av nullutslippsbiler som erstatning for bensin- og diesel-biler (Fridstrøm 2017). Elbiler og hydrogenbiler har rask vekst i
teknologisk og økonomisk modenhet, slik at de trolig i økende grad vil være konkurrenter til fossile biler (IEA
2018; IEA 2017).

5.2.3 Redusert kjørt distanse
Redusert kjøremengde anses som en viktig potensiell gevinst ved bildeling. For privateide biler er investeringskostnadene (kjøp av bil, omregistrering, m.m.) langt høyere enn kostnadene ved å melde seg inn i en
delebilordning. Kostnadene ved bruk av bilen er imidlertid som regel høyere for delebilordningene enn for privatbilen. Delebilordningene flytter altså bilkostnadene fra faste kostnader (investering i privateid bil) til variable
kostnader, hvor delebilordningen i større grad fordeler de faste kostnadene over kjøredistanse eller tid. Dette er
hovedgrunnen til at privateid bil er relativt mer attraktivt for lengre årlige kjøredistanser, som presentert i Tabell
2-3.
Selv om de totale kostnadene ved å bruke delebilen altså kan være lavere enn ved å eie og bruke egen bil, vil
hver ekstra kilometer kjørt være dyrere. Det innebærer at en går over til bildeling, blir også alternativene til
bilbruk mer attraktive: gange, sykkel eller kollektivtransport, eller unngå å foreta reisen og eksempelvis ta møtet
per telefon eller Skype. Dette skaper en klimagevinst ved mindre bruk og dermed utslipp fra bruk av personbil.
Flere studier har forsøkt å estimere denne teoretiske reduksjonen i bilbruk. Rydén (2005) anslår en reduksjon på
28-45 prosent i redusert kjøredistanse i Tyskland og Belgia, mens Martin m.fl. (2010) og Shaheen & Cohen (2012)
anslår en reduksjon på 27-40 prosent. Rabbitt & Ghosh (2013) skiller mellom ulike typer reisende (se forklaring
under) og finner at klimaeffekten varierer fra en økning i klimagassutslipp på 39 prosent til en reduksjon på 64
prosent. Studiene og resultatene er oppsummert i Tabell 5-1.
Tabell 5-1
Studie

Anslag i litteraturen på klimagevinst av bildeling
Relativ endring i Antallet privatbiler

Anslått reduksjon i

kjøredistanse

en delebil erstatter

CO2-utslipp per bil*

Rydén (2005)

-28-45 %

4-10

40-50 %

Martin m.fl. (2010) og

-27-40 %

9-13

27 %

-

7-10

-

Case-område
Tyskland og Belgia
USA og Canada

Shaheen & Cohen (2012)
Shaheen & Cohen (2012)
Stasko m.fl. (2013)
Rabbitt & Ghosh (2013)

15
-

Australia
USA

-39-64 %

Irland

* Utslippsanslagene er for drift, og inkluderer dermed ikke f.eks. reduserte utslipp fra redusert produksjon av kjøretøy.

Det er utfordrende å sammenligne kjørt distanse (og resulterende klimagassutslipp) av privateide biler og
delebiler, og nevnte studier vurderer disse utfordringene i ulik grad. Personer som kjører lengre vil trolig velge å
eie bil framfor å inngå i delebil, slik at personer som eier bil og personer som deler bil ikke nødvendigvis er
gjennomsnittlig like. Denne seleksjonseffekten gjør estimering av klimagevinst vanskelig. Dersom tilgang til
delebil fører til at personer kjører delebil framfor å reise kollektivt, sykle eller gå vil klimagevinsten trolig være
negativ.
Rabbitt & Ghosh (2013) adresserer denne problematikken ved å vurdere potensiell delebilbruk i sammenheng
med eksisterende reisevaner i en irsk undersøkelse (Tabell 5-2). De skiller personer som hovedsakelig går eller
sykler (mekanisk reisende), personer som hovedsakelig kjører eller er passasjer i bil (bilbrukere) og de som
hovedsakelig reiser med kollektivtransport (kollektivreisende). For hver av disse skiller de mellom personer som
eier bil og de som ikke eier bil. De setter opp tre scenarier: ett som gir stor klimagevinst, ett de vurderer til å
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være mest sannsynlig og ett scenario med lav klimagevinst. Deres anslag på individuelle reduksjoner i
klimagassutslipp for de seks gruppene over de tre scenariene oppsummeres i Tabell 5-2. Tabellen vurderer
overgang til bensin- eller dieseldelebiler.
Tabell 5-2

Anslåtte reduksjoner i individuelle klimagassutslipp ved skifte til bildeling for ulike typer reisende
Mekanisk reisende
Bilbrukere
Kollektivtrafikkreisende

Best case-scenario

Ikke bileier

Bileier

Ikke bileier

Bileier

Ikke bileier

Bileier

15 %

64 %

34 %

59 %

5%

20 %

Sannsynlig scenario

-4 %

64 %

0%

0%

-2 %

20 %

Worst case-scenario

-39 %

-39 %

-55 %

-33 %

0%

0%

Kilde: Beregnet fra Tabell 2 i Rabitt & Gosh (2013, s. 56).

Tabellen viser at det er et stort spenn i potensielle klimagassreduksjoner. For gående og syklene kan tilgang til
delebil erstatte gå- og sykkelturer med kjøreturer og dermed ha en negativ klimagevinst, særlig for de som ikke
allerede eier bil. Tilsvarende effekter kan i noe mindre grad oppstå blant kollektivtrafikkreisende. For bilbrukere
vurderer forfatterne klimagevinsten å være nærmest lik null i det sannsynlige scenariet siden delebilordninger
kan gi økt tilgang til bil for personer som foretrekker bilreiser. Dette er særlig en effekt blant de som ikke eier
egen bil. I sum vurderer Rabbitt & Ghosh (2013) likevel delebilordninger til å ha en potensielt stor klimagevinst i
det sannsynlige scenarioet. Det er også viktig å påpeke at overnevnte anslag er for delebiler med fossile energibærere. For overgang til elektriske delebiler vil klimagevinsten være langt høyere (Rabitt & Gosh 2013, s. 56).
For at reduserte kjørelengder og økte klimagevinster skal realiseres må brukeren av bilen internalisere de faste
og variable kostnadene i sine beslutninger. Dette er sannsynlig blant privatbilister, siden disse bærer alle
kostnadene knyttet til kjøp og bruk av bil. Det er mindre sannsynlig at disse kostnadene er en viktig del av
beslutninger rundt bilbruk for brukere av bil i offentlige virksomheter og bedrifter. Ansatte bærer som regel i
svært liten grad kostnadene knyttet til bilbruk. Altså er denne mulige klimaeffekten først og fremst å regne som
relevant for privatbilister.

5.3 Andre virkninger av bildeling
I tillegg til en potensiell klimaeffekt kan bildeling ha andre eksterne virkninger. To mulige virkninger er:
•

Redusert lokal luftforurensning

•

Frigjøring av arealer tidligere brukt til parkering

I tillegg til klimagasser slipper biler ut gasser som påvirker den lokale luftkvaliteten og dermed kan virke negativt
på helsen til personer som bor og ferdes nær trafikkerte veier. NOX, svevestøv og avgasspartikler (PM2,5 og PM10)
har negative helseeffekter ved tilstrekkelige nivåer av utslipp (Statens Vegvesen 2018). En reduksjon i antall biler
på veien og i kjøredistanse vil bidra til å redusere disse negative helsevirkningene. Denne virkningen er særlig
relevant i tettbygde og trafikkerte områder. I Sandefjord kommune, selv i bykjernen, er denne problematikken
foreløpig begrenset.
Med en reduksjon i antall biler reduseres også behovet for parkeringsplasser. Rydén (2005) estimerer at hver
delebil i EU-prosjektet Momo Car-Sharing medførte en reduksjon i nødvendig parkeringsareal på 90-135 m2 i
Bremen og 45-75 m2 i Belgia. I tettbygde områder har disse arealene betydelige alternativverdier.
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5.4 Potensial for klimagassutslippsreduksjon i Sandefjord kommune
Kapittel 3 drøftet potensialet for bildeling i Sandefjord kommune. Basert på anslagene i kapittel 3 skisserer vi den
potensielle klimagevinsten av bildeling i kommunen, på kort og på lang sikt.
På kort sikt skisserer kapittel 3 at delebiler kan erstatte bilene i bilparken til Sandefjord kommune (kommunehuset) og bilparken til Sandefjord blad. Bilparken på kommunehuset kjører nesten 100 000 km. gjennom ett år,
hvorav hhv. 20, 27, 47 og 6 prosent er kjørt med el-, bensin-, hybrid- og dieselbil. Basert på utslippsfaktorer fra
SSB (2017), supplert med anslag på utslipp av hybridbiler fra Figenbaum & Weber (2016), utgjør dette utslipp på
16 tonn CO2-ekvivalenter per år. Videre anslår Sandefjord blad i intervju at de kan erstatte omtrent 14 000 km
årlige kjørte kilometer med delebiler. Av disse er 12 000 km på fossile drivstoff. Om disse fordeler seg mellom
kjørte kilometer med bensin og diesel i henhold til landsgjennomsnittet,11 er utslippene fra Sandefjord blad 2
tonn CO2-ekvivalenter per år. Til sammen utgjør disse utslippene en svært liten del av de totale utslippene i
kommunen.
Av de mulige kanalene for utslippsreduksjoner skissert i foregående delkapitler, er trolig økt utskiftningstakt (og
særlig skifte til nullutslippsbiler) relevant for kommunen og Sandefjord blad. Dersom en delebilordning gjør at
kommunen og Sandefjord blad utnytter elbiler framfor fossile biler og/eller at bilene skiftes ut oftere og at nyere
teknologi reduserer utslippene, vil klimagassutslippene fra deres virksomheter reduseres. Maksimum potensial
her er 18 tonn CO2-ekvivalenter per år. Det er likevel trolig at reduksjonen vil være betydelig lavere, siden ikke
alle bilene egner seg for å erstattes med elbiler og det antageligvis vil bli foretatt utskiftninger selv om man ikke
inngår i en delebilordning.12 Det er to andre bedrifter i Sandefjord sentrum som har uttrykt interesse for å inngå
i en delebilordning. Dersom disse også inngår i ordningen, vil utslippspotensialet være større.
Dersom kommunen og bedriftene åpner opp for at bilene også kan brukes av deres ansatte eller alle innbyggere
i kommunen, vil utslippspotensialet øke. Basert på litteraturen diskutert i foregående delkapitler, kan én delebil
erstatte 4-15 privateide biler. Dersom eksempelvis delebilparken er på 30 delebiler, vil ordningen altså kunne
erstatte 90-450 privateide biler. Anslagene i redusert kjørelengde er på 27-45 prosent.
Det er viktig å påpeke at dette er grove anslag og det er stor variasjon i kjørelengdene til privatpersoner. Som
diskutert i kapittel 2, vil delebil først og fremst være et substitutt for egeneid bil der kjøredistansene er relativt
lave. For å anslå klimagevinsten kan vi ta utgangspunkt den gjennomsnittlige kjørelengde for privateide biler i
Sandefjord kommune i 2017, som var 11872 km i året (SSB kildetabell 08741). Dersom vi legger til grunn at det
er bilene som kjøres mindre enn gjennomsnittet i kommunen som vil kunne erstattes av delebil og at disse
kjørelengdene er normalfordelt mellom null og 11872 km, med gjennomsnitt på 5936 km, og vi setter dette
sammen med registrerte kjøretøy fordelt på drivstofftyper i kommunen (SSB kildetabell 11823), kan vi gi et grovt
anslag på klimagevinsten.
Dersom 90-450 av disse privateide biler erstattes av delebiler, tilsier antagelsene beskrevet over at
klimagevinsten vil være en reduksjon av 18 til 88 tonn CO2-ekvivalenter per år (i tillegg til utslippsreduksjonene
beskrevet over). Dersom andelen elbiler øker, vil utslippsreduksjonene være større.
På lengre sikt kan en slik delebilordning mellom kommune og enkelte bedrifter i Sandefjord sentrum stimulere
til at ordningene rettes mot privatmarkedet og delebiler blir et reelt alternativ til egeneide biler i kommunen. I

11
12

Ifølge SSB kildetabell 07311. Tall for 2017.
Kommunen og Sandefjord blad har allerede elbiler i bilparken sine.
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2016 slapp lette kjøretøyer ut nesten 84 000 tonn CO2-ekvivalenter13 i Sandefjord. Potensialet for å redusere
klimagassutslipp i denne sektoren er derfor stort, og selv deltakelse fra privatbilistene som kjører under
gjennomsnittlig mye i kommunen vil kunne bidra til større utslippsreduksjoner. Her vil barrierene diskutert i
kapittel 4 være særlig viktige å overkomme.
Det er velkjent utfordrende å motivere individer til å påta seg kostnader med marginale, felles og framtidige
gevinster (Bain m.fl. 2016). En strategi for å motivere til dette er å legge til rette for handlinger som både
reduserer klimagassutslipp og har positive virkninger lokalt. Bain m.fl. (2016) viser at klimavennlige handlinger
øker kraftig dersom individene tror handlingene også bidrar til økonomisk utvikling eller til et mer moralsk eller
omsorgsfullt samfunn, også blant de som ikke tror at klimaendringene er reelle. For å øke bruk av delebil som
erstatning for privateid bil er en strategi dermed å fokusere på de lokale virkningene, som bedret luftkvalitet,
tiltak i arealer tidligere brukt til parkeringsplasser eller andre fordeler som følger for lokalsamfunnet.
Skal tiltaket, definert som å tilrettelegge for bildeling ved kjøp, være samfunnsøkonomisk lønnsomt må samlede
nyttevirkninger overstige kostnadene. Kostnadene for kommunen ved å legge til rette for bildeling omfatter
omstillingskostnader i form av tidsbruken som går med til å legge ned dagens bilpool, tidsbruk knyttet til å
gjennomføre en anbudskonkurranse, samt kostnaden ved å ta del i en bildeleordning. Erfaringer fra blant annet
Halden kommune tilsier at kostnadene er relativt lave for å la en ekstern bildelingsaktør forvalte bilparken. At
flere større, norske bedrifter også lar eksterne bildelingsaktører forvalte deres bilparker tilsier at det kan være
bedriftsøkonomisk lønnsomt å inngå i slike ordninger.
Det er stor usikkerhet knyttet til langsiktige klimagevinster av å stimulere til bildeling gjennom egne innkjøp i
kommunen. Vår vurdering er at stimulering til bildeling gjennom å delvis erstatte kommunens bilpark med en
bildeleordning er et klimatiltak med potensiell (men svært usikker) klimagevinst, men at kostnadene for
kommunen trolig er begrensede. Tiltaket er også reversibelt, dersom det skulle vise seg å bli mer kostnadsdrivende enn antatt for kommunen, eller om forventede resultater ikke nås.

13

https://www.miljostatus.no/klimagassutslipp-kommuner [21.01.19].
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Vedlegg 1 – Intervjuguide delingsaktører
Nøkkelfakta om befolkning:
•

Det bor 5623 personer i «10-minuttersbyen», omtrent likt fordelt
mellom sentrumskjernen og sentrumskransen.

•

Innbyggervekst: 1 prosent, eller 430 personer, per år i kommunen.

•

Sentrumskjernen («5-minuttersbyen») vokser gjennomsnittlig 2,5
prosent, eller 115 personer, per år.

•

56% av de bosatte i Sandefjord sentrum er 20-66 år gamle.

•

Sammenlignet med andre byer i Vestfold har Sandefjord den høyeste
andelen eldre boende i sentrum.

•

Det er ca. 7500 arbeidsplasser i «10-minuttersbyen»

Fakta om bilbruk:
Figur 0.1: «Hvordan kom du deg til byen i dag?» Kilde: Sandefjord kommune

•
40%

Befolkningen i Sandefjord kommune (62 600

personer) eier nesten 33 000 personbiler.

37%
24,50%

•

22%

20%

Disse fordeler seg etter drivstofftyper som

presentert i figuren under

8,50%

6%

Sykkel

Passasjer i
bil

1%

0%
Bil

Kollektiv

Til fots

Annet

Figur 0.2: Fordeling av de 32.994 personbilene i Sandefjord kommune etter drivstofftype. Kilde: SSB
4% 1%3%

•

Befolkningstettheten i kommunen er 151 innbyggere per

km² landareal (SSB kildetabell 11342). Til sammenligning er
landsgjennomsnittet
49%

59

innbyggere/km2,

og

Arendal,

Kristiansand, Tønsberg, Drammen, Trondheim, Bergen og Oslo
har befolkningstettheter på henholdsvis 175, 353, 416, 509, 601,

43%

629 og 1581.
•

Antall offentlige og private parkeringsplasser i sentrum

(10- og 5 minuttersbyen) presenteres under. Hvor mange av disse
Bensin
El
Hybrid uten lading

Diesel
Hybrid med lading

som er tilgjengelige for bildeling er usikkert.

Figur 0.3: Antall parkeringsplasser innen 10- og 5-minuttersbyen Totalt 1990 plasser. Kilde: Sandefjord Kommune
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Vedlegg 2 - Spørsmål til delingsplattformer (Nabobil,
GoMore, Hyre)
Bedriftsmodell
1.

Hvor deles biler gjennom deres plattform i dag?

2.

Retter dere dere kun mot privatpersoner eller også mot bedrifter?

3.

Har dere noen samarbeid med andre aktører om bilene som deles?

4.

Hva er hovedinntektskilden deres?

5.

Hva er de viktigste utgiftspostene deres?

6.

Varierer dette mellom byer dere er etablert i?

7.

Tar dere aktive valg om hvor dere skal etablere dere, eller kan alle med en bil leie ut?

Konkurranse
1.

Hvem er hovedkonkurrentene deres?

2.

Oppfatter dere konkurransen i markedet som hard?

Brukere
1.

2.

3.

Hvem er de typiske brukerne deres? (og hvem er de som typisk leier ut bilen sin?)
a.

Aldersgruppe?

b.

Har de bil fra før?

c.

Reiser de med (eller har de tilgang på) offentlig transport?

d.

Hva er typisk sivilstand og familiesituasjon?

e.

Hvor lenge er de typisk brukere/kunder?

f.

Andre kjennetegn?

Hva skal, etter deres erfaring, til for å kapre nye brukere?
a.

I et område dere allerede er etablert i

b.

I et område det ikke allerede eksisterer bildelingsordninger i

Bruker dere mye ressurser på markedsføring for å kapre nye brukere?
a.

Hva er vanlige kanaler for markedsføring/informasjonsspredning?

b.

Opplever dere at bruken av bilene deres sprer seg organisk/med «jungeltelegrafen»?

Etablering og etterspørsel
1.

Hvilke faktorer la dere vekt på da dere etablerte dere første gang?
a.

2.

Hva var avgjørende for valg av område å starte i?

Hvilke faktorer er viktige for å nå et visst volum av bildeling i nye byer?
a.

Hvor viktig er:
i. Parkeringsplasser?
ii. Kollektivtilbudet?
iii. Tilrettelegging for sykkel?
iv. Antallet personer?
v. Befolkningstetthet?
vi. Demografisk fordeling?
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a.

Hvor viktig er muligheten for å få bedrifter eller det offentlige som brukere?

b.

Hvor viktig er samarbeidsavtaler med for eksempel byggeselskaper eller bedrifter?

c.

Andre viktige faktorer

2.

Hva må til for at bileiere skal leie ut bilen sin?

3.

Tenker du at det er særtrekk ved Sandefjord som gjør det mindre eller mer attraktivt å dele bil her?
a.

4.

Hvilke barrierer finnes på steder som Sandefjord og som ikke finnes i større byer?

Er det noe Sandefjord kommune som en beslutningstaker kan gjøre for at dere skulle vurdert at byen
er attraktiv for folk å dele bilen sin i?

Lønnsomhet
1.

Hvordan vurderer dere deres egen lønnsomhet?
a.

Går det rundt økonomisk?

b.

Hva er forklaringen på tallene?

2.

Hvor mange turer må privatpersoner ta for at det skal være lønnsomt for dere?

3.

Hvor mange turer må bedrifter eller andre aktører ta for at det skal være lønnsomt for dere?

Utslippsfrie biler
1.

Har dere noen tall på brukerne av bildeling sin preferanse mellom utslippsfrie- og fossildrevne biler?
a.

Har dere noen tall på bruken av utslippsfrie biler mot biler med fossilt brensel?

2.

Er det forskjeller i prisingen på utslippsfrie biler og fossildrevne biler gjennom deres plattform?

3.

Hvor aktuelt ville det vært for dere å etablere dere i et område med kun nullutslippsbiler?
a.

Hvordan kan man tilrettelegge for det?

b.

Gitt at en større aktør (for eksempel kommunen) kjøper tjenestene deres i f.eks. 5 år og
presiserer at det må være nullutslippsbiler?

Scenario
1.

Tenk deg at Sandefjord kommune legger ut et offentlig anbud om at kommunen skal ha 20 utslippsfrie
personbiler tilgjengelig mellom 8 og 16 hver hverdag. Og at avtalen gjelder i 5 år, med mulig
forlengelse. Ville dere gjort noe aktivt for å få kommunen til å velge deres plattformløsning?
a.

Utdyp hvorfor/hvorfor ikke

b.

Endrer vurderingen deres seg dersom det er et krav at bilene må være nullutslippsbiler?

c.

Endrer vurderingen deres seg dersom anbudet blir utlyst annerledes?

d.

Hva måtte prisen vært for at det ble ansett som interessant?

NB! Vi har ingen indikasjoner på at kommunen vil komme med et slikt anbud.
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Vedlegg 3 - Spørsmål til bilkollektivene
Bedriftsmodell
1.

Hvor har dere bildelingsordninger per i dag?
a.

2.

Har dere planer om å utvide til nye områder?

Forretningsmodell: (profitt/ikke profitt)?
a.

Rettet kun mot privatpersoner?

3.

Har dere noen samarbeid med andre aktører om bildeling?

4.

Hva er hovedinntektskilden deres? (skille mellom faste betalinger og brukerbetalinger)

5.

Hva er de viktigste utgiftspostene deres?

6.

Varierer dette mellom byer dere er etablert i?

Konkurranse
1.

Hvem er hovedkonkurrentene deres?

2.

Oppfatter dere konkurransen i markedet som hard?

3.

Spiller konkurranse en rolle for om dere vil etablere dere et nytt sted?

Brukere
1.

2.

3.

Hvem er de typiske brukerne deres?
a.

Aldersgruppe?

b.

Har de bil fra før?

c.

Reiser de med (eller har de tilgang på) offentlig transport?

d.

Hva er typisk sivilstand og familiesituasjon?

e.

Hvor lenge er de typisk brukere/kunder?

f.

Andre kjennetegn?

Hva skal, etter deres erfaring, til for å kapre nye brukere?
a.

I et område dere allerede er etablert i

b.

I et område det ikke allerede eksisterer bildelingsordninger i

Bruker dere mye ressurser på markedsføring for å kapre nye brukere?
a.

Hva er vanlige kanaler for markedsføring/informasjonsspredning?

b.

Opplever dere at bruken av bilene deres sprer seg organisk/med «jungeltelegrafen»?

Etablering og etterspørsel
1.

Hva trenger dere å vite om etterspørselen etter bildeling før dere etablerer dere i et område?

2.

Hvilke faktorer la dere vekt på da dere etablerte dere første gang?
a.

3.

Hva var avgjørende for valg av område å etablere seg i?

Hvilke faktorer vil dere legge vekt på ved etablering i nye byer?
a.

Hvor viktig er:
i. Parkeringsplasser?
ii. Kollektivtilbudet?
iii. Tilrettelegging for sykkel?
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iv. Antallet personer?
v. Befolkningstetthet?
vi. Demografisk fordeling?

4.

b.

Hvor viktig er muligheten for å få bedrifter eller det offentlige som brukere?

c.

Hvor viktig er samarbeidsavtaler med for eksempel byggeselskaper eller bedrifter?

d.

Andre viktige faktorer

Tenker du at det er noen særtrekk ved Sandefjord som gjør det mindre eller mer attraktivt å etablere
seg her?
a.

5.

Hvilke barrierer finnes på steder som Sandefjord og som ikke finnes i større byer?

Er det noe Sandefjord kommune som en beslutningstaker kan gjøre for at dere skulle vurdert at byen
er attraktiv for å etablere seg i?

Lønnsomhet
1.

Hvordan vurderer dere deres egen lønnsomhet?
a.

Går det rundt økonomisk?

b.

Hva er forklaringen på tallene?

2.

Hvor mange bilturer må gjennomføres på en uke for at bildeling skal være lønnsomt for dere?

3.

Hvor mange turer må privatpersoner ta for at det skal være lønnsomt for dere?

4.

Hvor mange turer må bedrifter eller andre aktører ta for at det skal være lønnsomt for dere?

Utslippsfrie biler
1.

Har dere noen tall på brukerne av bildeling sin preferanse mellom utslippsfrie- og fossildrevne biler?
a.

Har dere noen tall på bruken av utslippsfrie biler mot biler med fossilt brensel?

2.

Er det forskjeller i prisingen på utslippsfrie biler og fossildrevne biler gjennom deres plattform?

3.

Hvor aktuelt ville det vært for dere å etablere dere i et område med kun nullutslippsbiler?
a.

Hvordan kan man tilrettelegge for det?

b.

Gitt at en større aktør (for eksempel kommunen) kjøper tjenestene deres i f.eks. 5 år og
presiserer at det må være nullutslippsbiler?

Scenario
1.

Tenk deg at Sandefjord kommune legger ut et offentlig anbud om at kommunen skal ha 20 utslippsfrie
personbiler tilgjengelig mellom 8 og 16 hver hverdag. Og at avtalen gjelder i 5 år, med mulig
forlengelse. Ville dere lagt inn tilbud på det?
a.

Utdyp hvorfor/hvorfor ikke

b.

Hvis ja: ville dere også etablert bildeling tilgjengelig for privatpersoner og organisasjoner i
sentrum?

c.

Endrer vurderingen deres seg dersom det er et krav at bilene må være nullutslippsbiler?

d.

Endrer vurderingen deres seg dersom anbudet blir utlyst annerledes?

e.

Hva måtte prisen vært for at det ble ansett som interessant?

NB! Vi har ingen indikasjoner på at kommunen vil komme med et slikt anbud.
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Vedlegg 4 – Spørreundersøkelse til bedrifter i Sandefjord
V4.1 E-post til bedrifter i Sandefjord
Hei,
På oppdrag fra Sandefjord kommune har Menon Economics fått i oppgave å kartlegge potensiale og barrierer for
å etablere bildeling i Sandefjord sentrum. Bildeling innebærer at man istedenfor å eie bil, deler biler som er
tilgjengelige for flere. Bilene plasseres på steder som er lett tilgjengelige for brukerne. På denne måten står bilene
mindre stille. Formålet er å redusere klimagassutslipp. Bildeling kan også hjelpe med å spare kostnader til bil for
brukerne ved at flere deler på utgiftene ved bilen. Man betaler gjerne et mindre fast beløp enten i året eller i
måneden, og deretter for den faktiske bruken av bilen. I denne sammenheng står det sentralt å kartlegge
bedrifters behov for og etterspørsel etter bildeling i Sandefjord.
Enkelte spørsmål og svaralternativer passer kanskje ikke helt med din organisasjons situasjon. Vi ber deg da svare
så godt du kan ved å velge svaralternativer som ligger nærmest din egen oppfatning. Du kan også gi kommentarer
og ekstra informasjon helt til slutt i skjemaet. Vi setter pris på om du fyller ut spørreskjemaet så snart som mulig,
senest innen onsdag den 19. desember. Det vil ta cirka fem til ti minutter å fylle ut spørreundersøkelsen.
Lenke til undersøkelsen: [Surveylenke]
Har du spørsmål vedrørende undersøkelsen kan du kontakte Simen Pedersen i Menon Economics på e-post:
simen@menon.no eller på telefon 959 93 888.
Vi håper du og din virksomhet ser merverdien av å hjelpe oss med å kartlegge potensiale for bildeling i Sandefjord
sentrum!

Mvh
Sandefjord Næringsråd

V4.2 Spørreundersøkelsen

1. Spørreundersøkelse til bedrifter i Sandefjord om behov og interesse for bildeling

Informasjon om databehandling:
For å kunne gjennomføre kartleggingen har Menon Economics behov for å samle inn informasjon om
din bedrift/virksomhet. Disse opplysningene vil kun benyttes til dette arbeidet og slettes etter seks
måneder, eventuelt før hvis respondenten ber om det.

Menon Economics GDPR-kontakt:
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Hebe Brunvand
E-post: hebe@menon.no

Hvis du trykker på neste godtar du behandlingen av dine personopplysninger i henhold til
informasjonen gitt over.

2. Spørreundersøkelse til bedrifter i Sandefjord om behov for bildeling

Enkelte spørsmål og svaralternativer passer kanskje ikke helt med din organisasjons situasjon. Vi ber
deg da svare så godt du kan ved å velge svaralternativer som ligger nærmest din egen oppfatning. Du
kan også gi kommentarer og ekstra informasjon helt til slutt i skjemaet. Vi setter pris på om du fyller ut
spørreskjemaet så snart som mulig, senest innen onsdag den 19. desember. Det vil ta cirka fem til ti
minutter å fylle ut spørreundersøkelsen.

3. Hva er navnet på bedriften du representerer?

_____________________________________________________

4. Hva er besøksadressen (gatenavn og nr.) til bedriften?

_____________________________________________________

5. Hva er postnummeret til bedriften?

_____________________________________________________
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6. Hvor mange ansatte har bedriften?

(Oppgi kun ett svar)

❑

Ingen ansatte

❑

1-4 ansatte

❑

5-9 ansatte

❑

10-19 ansatte

❑

20-49 ansatte

❑

50-99 ansatte

❑

100-249 ansatte

❑

250 ansatte og over

7. Hvor mange biler har din bedrift tilgang til i dag?

(Oppgi verdi mellom 0 og 1000)

❑

______

8. Har bedriften behov for bil? Flere svar er mulig.

(Oppgi gjerne flere svar)

❑

Ja, for å komme seg rundt på møter

❑

Ja, for å yte håndverkertjenester hos kunder

❑

Ja, for å utøve andre tjenester hos kunder
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❑

Ja, for å kjøre/hente salgsvarer og andre innsatsfaktorer

❑

Nei

Annet, spesifiser her:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

9. Hvem eier bilene? Flere svar er mulig.

(Oppgi gjerne flere svar)

❑

Bedriften selv

❑

Bedriftens ansatte

❑

Bilene leases (langtidsleie)

❑

Annet

10. Omtrent hvor ofte brukes bilene i gjennomsnitt?

(Oppgi kun ett svar)

❑

Flere ganger hver dag

❑

Ca. en gang om dagen
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❑

Flere ganger i uken

❑

Sjeldnere

❑

Vet ikke

11. Hvor går hovedsaklig bilturene? Flere svar er mulig.

(Oppgi gjerne flere svar)

❑

Innad i Sandefjord sentrum

❑

Innad i Sandefjord kommune

❑

Til/fra nabokommuner/-byer

Enda lengre turer, spesifiser her:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

12. Når på døgnet har bedriften behov for bil? Flere svar er mulig.

(Oppgi gjerne flere svar)

❑

På dagen (fra kl 08:00 til kl 16:00)

❑

På kvelden (fra kl 16:00 til kl 00:00)
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❑

På natten (fra kl 00:00 til kl 08:00)

13. Har bedriften tilgang til elbil/-er i dag?

(Oppgi kun ett svar)

❑

Ja - Gå til 15

❑

Nei - Gå til 14

❑

Vet ikke - Gå til 16

14. Hvorfor benyttes ikke elbil/-er i dag? - Gå til 16

(Oppgi gjerne flere svar)

❑

Elbil har begrenset rekkevidde

❑

Det tar for lang tid å lade

❑

Det er begrenset tilgang til ladestasjoner i området

Bilene møter på andre måter ikke våre behov, spesifiser her:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________
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15. Hvor mange elbiler har bedriften tilgang til?

(Oppgi verdi mellom 0 og 1000)

❑

______

16. Vil bedriften vurdere å ta i bruk bildeling hvis det ble etablert bildeling i Sandefjord?
(Bildeling innebærer at man istedenfor å eie egen bil, deler biler med flere andre. ytterligere
forklaring gis i e-posten som lenket til denne undersøkelsen)

(Oppgi kun ett svar)

❑

Ja

❑

Nei - Gå til 21

❑

Vet ikke

17. Hvilke typer bil foretrekker dere i en eventuell bildeleordning? Flere valg mulig.

(Oppgi gjerne flere svar)

❑

Diesel- eller bensinbil

❑

Hybridbil

❑

Elbil

18. Hva vil være motivasjonen for å eventuelt ta i bruk bildeling? Flere valg mulig.

(Oppgi gjerne flere svar)

❑

Lavere bilkostnader

❑

Slipper uforutsett kostnader eller vedlikehold
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❑

Det er bra for klimaet

❑

Det er bra for lokalmilljøet

❑

Trenger ikke egen parkeringsplass

❑

Tilgang til ulike biltyper

❑

Andre årsaker, spesifiser her:

19. I hvilken grad ville det vært interessant å ta bildeling i bruk? Hvis det er cirka fem minutter
gangavstand til nærmeste delebil som var tilgjengelig..

(Oppgi kun ett svar pr. spørsmål)
I veldig stor
grad

I stor grad

I noen grad

I liten grad

Ikke i det
hele tatt

Vet ikke

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

..100
prosent av
arbeidstide
n

(alltid

ledig

når

dere
trenger
den)
..75
prosent av
arbeidstide
n
..50
prosent av
arbeidstide
n
..25
prosent av
arbeidstide
n
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20. I hvilken grad ville det vært interessant å ta bildeling i bruk? Hvis det er cirka 10-15 minutter
gangavstand til nærmeste delebil som var tilgjengelig..
(Oppgi kun ett svar pr. spørsmål)
I veldig stor
grad

I stor grad

I noen grad

I liten grad

Ikke i det
hele tatt

Vet ikke

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

..100
prosent av
arbeidstide
n

(alltid

ledig

når

dere
trenger
den)
..75
prosent av
arbeidstide
n
..50
prosent av
arbeidstide
n
..25
prosent av
arbeidstide
n

21. Har du kommentarer ytterligere tanker om hvorfor/hvorfor ikke bildeling er interessant å
benytte seg av eller andre kommentarer til vår undersøkelse:

_____________________________________________________

22. Trykk på "Avslutt" for å avslutte undersøkelsen!

Det var det hele. Takk for at du tok deg tid til å svare på spørsmålene!
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+47 909 90 102 | post@menon.no | Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo | menon.no

