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Forord
Denne rapporten er skrevet av Menon Economics på oppdrag for Trondheim kommune. Rapporten vurderer
tilrettelegging for bildeling som et virkemiddel for å redusere klimagassutslipp i Trondheim.
Antallet bildelingsaktører og brukere av bildelingsordninger er i sterk vekst i Europa og Nord-Amerika. I Norge er
veksten i brukere stor i de største byene, og flere bil- og transportaktører etablerer seg med delebilordninger.
Dersom delebiler erstatter privatbilisme, kan det bidra til å redusere klimagassutslippene fra veitrafikken, særlig
om det øker bruken av utslippsfrie biler. Vi vurderer i denne rapporten potensielle klimagevinster og hvordan
kommunen kan tilrettelegge for å oppnå disse.
Rapporten er skrevet av Ellen Balke Hveem, Simen Pedersen og Øyvind Handberg. Sunneva Juliebø har gjort
viktige bidrag til innsamling og sammenstilling av data. Simen Pedersen er prosjekteier. Annegrete Bruvoll har
vært kvalitetssikrer.
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Sammendrag
Trondheim kommune har identifisert tilrettelegging for bildeling som et virkemiddel for å følge opp målene i
Trondheim kommunes klima- og energiplan. Dette er også vedtatt i bystyret. Denne rapporten utreder bildeling i
kommunen og hvordan kommunen kan redusere klimagassutslipp ved å legge til rette for økt bruk av
bildelingsordninger. Det er ikke opplagt at tilrettelegging for bildeling gir klimagevinster. Ved innføring av
bildeleordninger i kommunen bør virkemiddelbruken målrettes for å trekke i retning av, og eventuelt styrke,
positive klimaeffekter gjennom å skape substitutt for privateid bil og komplement til kollektivtransport, sykkel og
gange. Vi anbefaler at kommunen i første omgang etablerer en prøveordning med parkeringsplasser reservert
for delebil i boligområder med relativt høy befolkningstetthet, særlig knyttet til kollektivknutepunkt. Vi anbefaler
videre at etablerte og potensielle bildelingsaktører i kommunen involveres i et eget bildelingsråd for hvordan en
videre kan tilrettelegge for bildeling med klimagevinster.

Trondheim kommune skal tilrettelegge for bildeling
For å redusere klimagassutslipp fra veitrafikken utreder Trondheim kommune muligheten for å bedre legge til
rette for bruk av delebilordninger, særlig blant privatpersoner, men også blant offentlige og private
virksomheter. Det er ikke opplagt at delebilbruk reduserer bilkjøring totalt, men bildeling vil øke utskiftningstakten av bilparken og dermed kunne fremskynde teknologiskift, noe som gir en klimagevinst for kommunen.
Utredningen er en oppfølgning av bystyrevedtaket fra 1. februar 2018:
Bildeling er både miljøvennlig og billig. Bystyret ber derfor om at det reserveres minst 300 parkeringsplasser for bildelingsbiler
sentralt i boligområder. Bystyret ber Rådmannen legge til rette for delte elbiler ved å etablere ladepunkt ved parkeringsplasser
for delingsbiler. Bystyret ber Rådmannen sørge for at delte biler får adgang til boligsoneparkering slik at også beboere i disse
områdene kan benytte seg av bildelingsordninger. Bystyret ber Rådmannen sørge for at flere virksomheter i kommunen
benytter seg av delte biler.

Antallet delebilaktører og delebilbrukere er i sterk vekst i Norge, resten av Europa og i Nord-Amerika. Dette kan
sees i sammenheng med økt interesse for delingsordninger generelt og økt bevissthet rundt de negative
virkningene av privatbilisme, særlig i byer. Trondheim kommune har en demografi og befolkningstetthet som er
velegnet for delebilordninger. Trondheim Bilkollektiv, Hertz BilPool, Nabobil og GoMore er allerede etablert i
kommunen, og flere rapporterer om sterk vekst i antall brukere.

Reservering av parkeringsplasser til bildeling anses som det viktigste virkemiddelet
Både kommunen og bildelingsaktørene identifiserer parkering som det viktigste for å tilrettelegge for økt
bildeling. Dedikerte parkeringsplasser for delebil øker forutsigbarheten og tilgjengeligheten for delebilene. Det
kan også redusere kostnadene for bildelingsaktørene (som i mindre grad trenger å leie private parkeringsplasser)
og bidra til å spre kunnskaper om delebil, som igjen kan øke antallet bildelere.
Et annet virkemiddel for kommunen er å selv inngå i en delebilordning, enten ved å erstatte (deler av) egen
bilpark med abonnement i en delebilordning eller ved å dele egne kjøretøy med kommunens ansatte eller
innbyggere. Klimagevinsten av dette er usikker. Et slikt tilbud kan konkurrere med tilbudet til bildelingsaktørene
etablert i kommunen.

Forbedret kollektivtilbud og gang- og sykkelmuligheter gjør det lettere å bli bildeler
Delebil kan være et substitutt for privateid bil og komplementært til kollektivreiser, sykkel og gange. Virkemidler
som øker kostnadene ved bruk av privateid bil (økte parkeringsavgifter og bompenger) eller reguleringer som
begrenser kjøring og parkering vil dermed gjøre delebilordninger relativt mer attraktivt. Bedre kollektiv-
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transporttilbud, sykkelveier og tilrettelegging for gange kan redusere behovet for bil i hverdagen slik at delebil
kan erstatte privateid bil på lengre reiser, slik som kjøreturen til fjellet.

Bildeling bør sees i sammenheng med det samlede transportsystemet
Tilrettelegging for delebil som et klimavirkemiddel kan sees i sammenheng både med tankegangen mobility as a
service (MaaS), hvor den reisende kan optimalisere reisen sin på tvers av transportmidler, og med deling av andre
goder enn personbiler, som spesialiserte kjøretøy og verktøy. For førstnevnte er det særlig viktig at parkeringsplassene reserveres i nærheten av kollektivknutepunkter, for å legge til rette for at de reisende kan komme seg
mellom disse punktene og steder som ikke er like tilgjengelig med kollektivtransport, sykkel eller gange.
Kommunen bør også stille krav om at delebilaktører som inngår i ordningen med reserverte parkeringsplasser
deler informasjon, som kan deles med kommunens innbyggere på tvers av løsninger, gjerne i tilknytning til Atb
eller Entur sine kollektivtransportplanleggere.

Klimagevinsten av økt delebilbruk er usikker
Sammenlignet med privateid bil, har delebil lavere investeringskostnader og høyere brukskostnader per kjørte
kilometer. Høyere brukskostnader ved delebilordninger bidrar til at personer som ellers ville eid og kjørt privatbil
reduserer kjøremengden, alt annet likt. Dette reduserer klimagassutslippene (og andre negative virkninger) fra
veitrafikken. Lavere investeringskostnader bidrar til at personer som ellers ikke ville eid og kjørt egen bil, kjører
delebil framfor å bruke kollektivtransport, sykkel eller annet. Dette kan øke klimagassutslippene (og andre
negative virkninger) fra veitrafikken. Hvilken av de to effektene som er sterkest er undersøkt empirisk i Europa
og Nord-Amerika. Studiene indikerer en klimagevinst ved å bytte privateid bil med delebil, alt annet likt, men
også disse funnene er usikre.
I tillegg til mulig endret kjøremengde, vil bildeling bidra til økt utskiftningstakt av bilparken, fordi bruksintensiteten til delebiler er høyere enn privateide biler. Det betyr at nyere og mer energieffektive eller utslippsfrie
teknologier kan tas i bruk på et tidligere tidspunkt, noe som vil bidra til å redusere klimagassutslipp.
Selv om vi vurderer klimagevinsten ved delebil til å være usikker, kan kommunen rette virkemiddelbruken for å
trekke i retning av, og eventuelt styrke, positive klimaeffekter ved delebilordninger. Særlig viktig vil det være å
rette delebilordninger mot å være substitutter for privateide biler og komplementer til kollektiv-transport, sykkel
og gange, som beskrevet ovenfor.

Åtte anbefalinger for å tilrettelegge for bildeling i Trondheim
Tilrettelegging for bildeling er lite utprøvd virkemiddelbruk i norske kommuner. Siden kunnskapsgrunnlaget og
erfaringer fra andre kommuner er begrenset, er anbefalingene preget av en utprøvende og fleksibel strategi som
tilrettelegger for tilegning av ny kunnskap og åpner for justeringer underveis. Vi legger til grunn at det skal legges
til rette for bildeling i Trondheim kommune og at virkemiddelbruken skal rettes mot å gi klimagevinster.
Vi anbefaler at kommunen etablerer en prøveordning for tilrettelegging for bildeling i geografisk avgrensede
områder. Prøveordningen er rettet mot regulering av dedikerte parkeringsplasser for delebiler. Vi anbefaler også
at kommunen utarbeider en ny forskrift om parkeringstillatelser for bildeling, basert på det foreløpige arbeidet i
Oslo kommune. Vi anbefaler at også denne innføres i en prøveperiode. Formålet er å oppnå bystyrevedtaket om
300 parkeringsplasser for delebiler med størst mulig klimagevinst.
Det følgende presenterer kort åtte sekvensielle anbefalinger. Anbefalingene 1-3 legger til rette for å sikre seg et
godt informasjonsgrunnlag og for å kunne vurdere effektene av prøveordningen. Anbefalingene 4-5 retter seg
mot prøveordningen med reservering av parkeringsplasser i prioriterte områder. Anbefalingene 6-8 omhandler
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utarbeidelsen av en ny forskrift for bildeling, utredning av annen tilrettelegging og evaluering før eventuell
oppskalering. Anbefalingene beskrives her i korte trekk, og er beskrevet i mer detalj i kapittel 6.
Anbefaling 1: Kommunen inviterer til et bildelingsråd, hvor bildelingsaktørene gir anbefalinger til hvordan
kommunen best kan tilrettelegge for bildeling.
Vi anbefaler at kommunen først etablerer en rådgivningsgruppe bestående av bildelingsaktører, basert på
foreslått bildelingsråd i Oslo kommune, som kan gi oppdatert og beslutningsrelevant informasjon.
Anbefaling 2: Kommunen inkluderer andre transportplanleggere i virkemiddelutformingen.
Delebiltilbudet bør være et substitutt for privatbilisme og komplementere kollektivtransport, gange og sykkel. Vi
anbefaler at kommunen tidlig etablerer aktiv dialog med aktører som planlegger kollektivtransport eller
representerer sykkel- og gangeinteressene.
Anbefaling 3: Kommunen sikrer seg et godt datagrunnlag for å kunne vurdere effekten av tilretteleggingen
av delebil blant privatpersoner.
For å danne et godt grunnlag for å styre virkemiddelbruken anbefaler vi at kommunen samler inn informasjon
om eksisterende reisevaner i kommuner, enten ved ny spørreundersøkelse eller ved å basere seg på eksisterende
informasjon.
Anbefaling 4: Kommunen avgjør prioriterte områder i kommunen hvor prøveordningen skal iverksettes.
I samråd med bildelingsrådet og de andre transportplanleggerne anbefaler vi at kommunen identifiserer
geografisk avgrensede områder, hvor kommunen tilrettelegger for bildeling i en prøveordning på ett år. Som
utgangspunkt anbefaler vi områdene Rosenborg, Lademoen, Elgeseter og Heimdal, sammen med Saupstad.
Anbefaling 5: Kommunen reserverer parkeringsplasser til delebiler i de prioriterte områdene.
Vi anbefaler at kommunen inviterer bildelingsaktørene til å foreslå parkeringsplasser de ønsker reservert til
spesifikke delebiler innenfor de prioriterte områdene. Kommunen vurderer om ønskene er gjennomførbare og
hensiktsmessige. Gjennom parkeringsforskriftens kap. 6 leier kommunen ut parkeringsplasser til under
markedspris for ett år.
Anbefaling 6: Kommunen utreder videre bruk av parkeringsreguleringer for å tilrettelegge for bildeling.
Vi anbefaler at kommunen utarbeider et forslag til forskrift om parkeringstillatelser for bildeling, basert på
høringsutkastet til tilsvarende forskrift i Oslo. Denne innføres i en prøveperiode på to år. Vi anbefaler også at
bildeling eksplisitt vurderes i utarbeidelsen av ny parkeringspolitikk i kommunen.
Anbefaling 7: Ett år etter at parkeringsplassene i prøveordningen er tatt i bruk, evalueres ordningen og
eventuelt skaleres.
Vi anbefaler en grundig evaluering av prøveordningen foreslått i anbefaling 5 ett år etter oppstart og før eventuell
oppskalering av ordningen.
Anbefaling 8: Kommunen utreder bruk av andre virkemidler for å tilrettelegge for bildeling.
Gjennom samarbeidene etablert i anbefaling 1-2 utreder kommunen videre virkemiddelbruk for å legge til rette
for bildeling, særlig gjennom informasjonsarbeid.
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1.

Innledning

Trondheim kommune spesifiserer i sin klima- og energiplan visjonen om å være en internasjonal foregangskommune for utvikling av gode klima- og miljøløsninger, og har blant annet mål om å redusere klimagassutslippene i kommunen med 80 prosent innen 2030. Som i de fleste andre norske kommuner, er veitrafikk den største
utslippskilden. Veitrafikk står for omtrent 38 prosent av klimagassutslippene i Trondheim kommune (Figur 1-1),
og utslipp fra lette kjøretøy står for nesten tre fjerdedeler av disse.
Figur 1-1

Fordeling av klimagassutslipp (CO2-e) i Trondheim kommune i 2016
Annen mobil
forbrenning

Veitrafikk

Avfall og avløp
Industri, olje og gass
Jordbruk
Luftfart
Oppvarming
Sjøfart

Totale utslipp:
531 054 tonn CO2-e

Energiforsyning

Kilde: miljostatus.no/SSB

I tillegg til klimagassutslipp medfører privatbilisme en rekke andre negative virkninger for samfunnet.
Personbilbruk i tettbygde strøk bidrar til forverret luftkvalitet, særlig grunnet utslipp av avgasspartikler,
svevestøv og NOX, med konsekvenser for personer som bor og ferdes i eller nær trafikken. Bilbruk fører til støy
fra motor og dekkfriksjon til videre sjenanse for disse. Bilbruk bidrar også til kø, som øker reisetiden på samme
vei, og til økt bruk av arealer til veier og parkeringsplasser. Til slutt medfører bilbruk ulykker, med helsekostnader
for den kjørende, passasjerer eller medtrafikanter. I hvilken grad disse negative virkningene reduseres ved
redusert privatbilisme avhenger av transportmiddelet reisene substitueres med. Buss kan eksempelvis også ha
noe utslipp til luft, mens sykkel har få av disse virkningene, og kan ha folkehelsegevinst gjennom økt aktivitet for
de syklende.
Å erstatte personbilreiser med å gå, sykle eller bruke kollektivtransport har som regel en klimagevinst. Delebil
kan også være et substitutt til privateid bil. Antallet delebilordninger og antallet personer som bruker disse er i
kraftig vekst i Norge og store deler av verden, og har potensial til å skape klimagevinster.
Formålet med denne rapporten er å gi Trondheim kommune kunnskap om bildeling, potensielle klimagevinster
og hvordan kommunen kan jobbe for å fremme bildeling i egen kommune. Særlig vurderer vi hvordan lokalisering
og reservering av parkeringsplasser kan brukes for å stimulere til økt bruk av delebil. Først gir vi i kapittel 2 en
oversikt over hva bildeling er og status for bildeling i Norge i dag, før kapittel 3 diskuterer den potensielle
klimagevinsten av bildeling. Deretter analyserer vi i kapittel 4 den potensielle etterspørselen etter delebil i
Trondheim. I kapittel 5 diskuterer vi virkemidlene kommunen har for å stimulere til bildeling, før vi i kapittel 6
oppsummerer og gir anbefalinger.
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2.

Bildeling

Delingsøkonomi har flere definisjoner, og ulike aktører, forskere og andre legger ulik mening i begrepet. Et
gjennomgående kjennetegn er likevel at ledig kapasitet ved et gode utnyttes gjennom å gi flere personer tilgang
til godet samtidig som 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.
Det er vanligvis pengetransaksjoner involvert, der leier betaler eier for bruken av godet, med tjenester og
plattformer som tilrettelegger for delingen.
Bildeling betyr 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 1 og i Norge fra
midten av nitti-tallet. Veksten i antallet aktører, delebiler og brukere har vært særlig stor de senere årene.
Shaheen mfl. (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 tusen til over
130 tusen i samme tidsrom. Langeland & Julsrud (2018) anslår at det fram til 2015 var 4-5 bildelingsselskaper i
Norge med et fåtall biler, mens det i 2018 var ni selskaper med en total bilpark på over åtte tusen biler.
Privateide biler står ubrukt størstedelen av sin levetid. Anslag fra Storbritannia og andre EU-land tilsier at biler i
gjennomsnitt står parkert 92-95 prosent av tiden (Bates & Leibling 2012; Pasaoglu et al. 2012). Dette gir et
betydelig potensial for å øke utnyttelsesgraden. Bildeling kan skape klimagevinster og ha flere positive virkninger
lokalt. Bildeling kan også redusere kostnadene hver enkelt har til bilhold. Det følgende strukturerer og beskriver
bildelingsmarkedet i Norge i dag. De positive virkningene av bildeling beskrives i kapittel 3.

2.1.

Bildelingsordninger og -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.

1

Shaheen & Cohen (2012) viser til et bildelingskollektiv i Zürich fra 1948 til 1988 som det første bildelingsinitiativet.
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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

2015

GoMore

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.
Move About

2007

Nei

For profitt

Flere steder i Norge og Sverige

Din Bybil

2018

Nei

For profitt

Oslo, hovedsakelig innen Ring 3

*Samvirke, kooperasjon, økonomisk virksomhet organisert i foreninger med det formål å fremme medlemmenes forbruksmessige eller yrkesmessige interesser. I tillegg har Bertel O. Steen pilotert og nylig lansert bildelingsordningen Biliblant, rettet
mot sameier og borettslag. 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 lukkede ordninger for
bedrifter og borettslag/sameier rundt om i landet, hvor biler deles innen en 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
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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.
Figur 2-2

Oversikt over ulike typer bildeling av bil

Kilde: Menon Economics

Bilkollektivene i Oslo og Trondheim, Hertz Bilpool, Bergen Bildelering og Move About 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. Din Bybil, eid av NSB i Norge, 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 intensjonen 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 ordningen. 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 at bildeling skal være et substitutt for
bileiere som er kritisk avhengige av bil ved gitte tidspunkter. Gjennomsnittskostnaden per kilometer og per
bruker av bilene kan være lavere ved en åpen løsning, da kostnadene 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 da i liten grad om delebiler med

MENON ECONOMICS

9

RAPPORT

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 prisene deles mellom faste og variable priser (se Figur 2-3) varierer mellom bildelingsmodellene.
Fordelingen av faste og variable priser på bruk av bildeling kan også variere innad 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 en tradisjonell leiemodell, hvor man betaler for leie av bilen. Forskjellen er at leier avtaler med en
privat eier om å leie bilen deres i et gitt tidsrom. Leier betaler som regel for bompenger og drivstoff under
leieperioden, samt en fast pris per døgn, time og/eller kilometerintervall. Det er ingen faste priser knyttet til
ordningene. Bilen forsikres gjennom plattformen. For Bilkollektivene i Oslo og Trondheim, Bildeleringen i Bergen,
Hertz Bilpool 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 variable priser og kontraktsbetingelsene for de ulike bildelingsordningene.
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Tabell 2.2
Aktør

Priser for bruk av biler i de ulike bildelingsordningene, per november 2018
Faste priser
Variable priser, elbil
Variable priser,
mellomklassebil (fossil)
Bilkollektivet
Andelsinnskudd: 5000 kr
Timepris: 36 kr
Timepris: 32 kr
SA
Depositum: 1000 kr
Døgnpris: 255 kr
Døgnpris: 225 kr
Årskontingent: 790 kr
Første 200 km: 3,5 kr/km
Første 200 km: 3,4 kr/km
Andel og depositum minus 400 kr
Over 200 km: 2,5 kr/km
Over 200 km: 2,4 kr/km
tilbakebetales ved utmelding.
Trondheim
Andel: 2500 kr (450 kr for student)
Kia Soul EL tilbys under samme
Timepris: 31 kr
Bilkollektiv
Årsavgift:
priskategori som
Døgnpris: 310 kr
Privat: 600 kr; Bedrift: 2000 kr;
mellomklassebiler.
Første 300 km: 3,41 kr/km
Student: Ingen
Over 300 km: 1,8 kr/km
Bildeleringen i
Andelsinnskudd: 7000 kr
El-bil kombi:
Startgebyr: 30 kr/tur
Bergen
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/km
Over 200 km: 1,30 kr/km
Over 200 km: 1,30 kr/km
Hertz BilPool
Avhenger av abonnement:
Prisene varierer med
Priser er for abonnement
One: 0 kr
medlemskap og biltype –
«Large»
Small: 199 kr/måned
elbilene er også i ulike
Timepris: 49 kr
Medium: 499 kr/måned
størrelser. Se priseksempel til
Døgnpris: 499 kr
Large: 999 kr/måned
høyre.
Weekendpris: 599 kr
Kilometerpris: 2 kr
Nabobil
Ingen faste priser
Fastpris per døgn/antall
Fastpris per døgn/antall km.
kilometer.
Overskridelse blir fakturert.
Eks: Nissan Leaf: 600 kr –
Eks: Toyota Prius: 429 kr –
1 dag/200 km inkludert.
1 dag/200 km inkludert.
Bomavgifter og drivstoff
Overskridelse blir fakturert
betales av leietaker.
med 3 kr/km.
GoMore
Ingen faste priser
Fastpris per døgn/antall
Fastpris per døgn/antall km.
kilometer.
Overskridelse blir fakturert.
Eksempel: Hyundai Ioniq:
Eksempel: Audi A6: 1 time
1 time 248 kr, 1 dag 495 kr.
228 kr, 1 dag 450 kr.
Bomavgifter og drivstoff
Bomavgifter og drivstoff
betales av leietaker.
betales av leietaker.
Hyre
2000 kr i depositum reserveres på
Eks. el-bybil: 350 kr/dag,
Eks. bybil: 350 kr/dag,
leietakers kort ved utleie.
70 kr/time. Bomavgifter,
70 kr/time. Bomavgifter,
Refunderes etter tilbakelevering.
kilometer kjørt og drivstoff blir
kilometer kjørt og drivstoff
beregnet automatisk.
blir beregnet automatisk.
Move About
Tilbyr to medlemskapstyper:
Betales per time eller dag –
Tilbyr kun elektriske biler.
Move Some – ingen månedspris,
varierer etter når på døgnet
høyere timepris.
eller hvor lenge bilen skal
Move More – 99 kr i måneden,
leies. Parkering og
lavere timepris.
bomringpassering er gratis.
Din Bybil
Ingen faste priser.
Tre prismodeller:
Tilbyr kun elektriske biler.
Bybil go: 5 kr/min.
Bybil flex: 749 kr for 24 timer.
Bybil plus: 1499 kr for 1200
minutter 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 det vanskelig å sammenligne priser. Derfor
setter vi opp følgende scenarioer for tenkte bildelingsbrukere og anslår deres kostnader ved privateid bil og ved
bruk av det dyreste og rimeligste bildelingsalternativet. Kostnader til drivstoff er likt på tvers av eieformene, slik
at vi holder dette utenfor beregningene. Prisene oppsummeres i Tabell 2.3.
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Scenario 1:

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

Flytting

kjøreturer tilsvarer t/r Ila – Ikea, Leangen.

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 Trondheim – Oppdal.

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 1-2, og kjører til arbeid hver hverdag 46 uker

Aktiv bilbruker

i året. Anslåtte addisjonelle kjøreturer er 30 kilometer lange per tur, tilsvarende Ila – Børsa.

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

Kjøremengde per år i km

Gjennomsnitt

Aktiv bilbruker

480

1 680

11 479

15 960

kr 1 287

kr 10 220

kr 65 773

kr 89 443

kr 4 385

kr 17 180

kr 92 570

kr 188 536

kr 48 081

kr 49 177

kr 60 202

kr 65 009

Pris per år - rimeligste delebil-alternativ
Pris per år - dyreste delebil-alternativ
Pris per år - privateid bil*

Hyttetur

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

Det rimeligste delebil-alternativet er billigere enn å eie og bruke egen bil for scenariene 1-2, mens privateid bil
er rimeligere enn samtlige bildelingsordninger for scenario 4. For scenario 3 (gjennomsnittlig kjøring for bileiere
i Trondheim) er privateid bil noe rimeligere enn det rimeligste delebilalternativet. Kjøremengden i scenario 1 er
svært lav, mens kjøremengdene 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 og lokasjoner, samt deres driftsinntekter. Bilkollektivene, Hertz, Move About og Din Bybil
forvalter egne biler innenfor et visst område, mens Nabobil, GoMore og Hyre tilbyr en plattform hvor private kan
legge ut bilen sin til utleie.2
Tabell 2.4
De ulike bildeleordningenes biler og lokasjoner, samt område de opererer i
Aktør
Antall biler
Lokasjoner
Bilkollektivet SA
300 (i Oslo og Stavanger)
100 (i Oslo)

Driftsinntekter 2017
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

-

-*

200

Oslo

4 mill. kr

70

Oslo, flere lukkede løsninger for bedrifter

5 mill. kr

250

Fri flyt i Oslo (i hovedsak innenfor Ring 3)

-*

Hyre
Move About
Din Bybil

* 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.

2

Det er usikkerhet rundt anslaget av antall biler, slik at disse må forstås som indikasjon på størrelse på bilparkene.
Langeland & Julsrud (2018) og Nenseth (2019) har anslag som ligner, men ikke er identiske.
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Av årsoppgavene til bilkollektivene i henholdsvis Oslo, Trondheim og Bergen ser vi at årsresultatet til de to førstnevnte 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 millioner kroner i 2015, 6,6 millioner i 2016 og 10,3 millioner 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 6 millioner kroner.
Tabell 2.5

Bildelingsinitiativenes driftsmargin, 2015, 2016 og 2017
2015

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 %

Bilkollektivet SA

Hertz BilPool*
Move About
Nabobil

-

-

-

0,1 %

2,8 %

1,9 %

-744,8 %

-132,4 %

-153,8 %

GoMore*

-

-

-

Hyre

-

-

-4676 %

Din Bybil*

-

-

-

* Tall ikke tilgjengelig for Hertz BilPool, Din Bybil eller GoMore. Kilder: Bildeleordningenes årsregnskap, sammenstilt av Menon
Economics.

I intervjuene fremhever aktørene at markedet fortsatt er umodent og i sterk vekst, slik at det kreves relativt store
investeringer. 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», slik at
den økonomiske lønnsomheten trolig har 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 nok er en av de viktigste årsakene
til at etterspørselen etter biler ble for lav til at ordningene var økonomisk levedyktige.
Erfaringene viser at selv om antallet delebiler kan skaleres etter medlemsmassen, kreves en kritisk masse biler
med tilstrekkelig geografisk spredning og kapasitet til å være et reelt alternativ til egen bil før etterspørselen er
stor nok til at ordningene blir lønnsomme. Høye oppstartskostnader ved å etablere et tilbud tilsvarende denne
kritiske massen utgjør en risiko for bildelingsaktøren. Mange av bildelingsaktørene vi har snakket med
foretrekker i stedet en dynamisk vekst i form av at bildelingstilbudet utvikles gradvis med økt etterspørsel dersom
det er mulig. Et eksempel er Trondheim Bilkollektiv som har etablert seg med én bil i Røros. I forkant av denne
etableringen har de gjennomført omfattende sonderinger for å identifisere 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
ble plassert ut. Dette er gjort fordi det i en slik ordning ofte trengs brukere som er villige til å bruke ekstra tid og
påta seg ulemper i den første perioden når antallet biler og dermed tilgjengeligheten er lav. I intervjuene med
bildelingsaktørene er det bred enighet om at få biler i bilparken vil gjøre at brukerne opplever at bilene ikke er
tilgjengelige på tidspunktene de etterspør. En annen måte å redusere kostnadsrisikoen er at én eller flere store
bilbrukere kjøper bildeling, og at man dermed umiddelbart kan etablere en kritisk masse.
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2.4.

Tilgjengelighet

Tilgjengelighet og geografisk lokasjon av delebilene er sentrale faktorer i enhver bildelingsordning. De ulike
aktørene har noe ulike modeller. Bilkollektivet i Oslo lokaliserer i stor grad delebilene etter etterspørselen: bilene
etableres der det er mange medlemmer og det er potensialer for økning i etterspørselen. Noen aktører
responderer på signaler fra potensielle kunder, og er for eksempel villige til å plassere biler ved en bedrift som
uttrykker interesse av å bruke delebiler. Delingsplattformene er i mindre grad i stand til å lokalisere biler, men
Nabobil trekker frem at de forsøker å styre bilene dit det er etterspørsel og behov. For eksempel har de en avtale
med NSB om å styre tilbudet av biler til togstasjonen på Lillehammer, slik at reisende med tog har større mulighet
for å frakte seg videre når de stiger av toget. Som nevnt over, arbeides det med en tilsvarende løsning ved Torp.
Kartene i Figur 2-4 viser delebil-lokasjonene til Oslo Bilkollektiv i Oslo. Bilene er spredt over store deler av byen,
men det er langt flere biler i øst enn i vest. Dette bildet forsterker seg når man ser nærmere på plasseringene
innenfor Ring 3. Grunnen til dette er at etterspørselen etter biler er større blant de som bor i Øst. Grunnene til
dette er sammensatte, men det kan leses i sammenheng med typiske kjennetrekk ved private bildelere (se neste
delkapittel).
Figur 2-4

Fordeling av alle Oslo Bilkollektivs biler i Oslo (tallene indikerer antallet biler per lokasjon og rosa pil
indikerer at det er én bil på lokasjonen)
A – Oversiktskart

B – Innenfor Ring 3

Kilde: Oslo Bilkollektiv

2.5.

Kjennetegn ved brukerne av bildeling

Ifølge aktørene vi har intervjuet i forbindelse med prosjektet er det en rekke faktorer som bør være på plass for
bærekraftig bildeling. På etterspørselssiden nevner flere av aktørene 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 etterspørselen.3
Nedenfor oppsummeres hva bildelingsinitiativene selv beskriver er typiske kjennetegn ved hhv. privatbrukere og
andre bildelingsbrukere, supplert med andre kilder.

3

At bildelingsordninger er etablert i Kragerø og Røros støtter dette.
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2.5.1. Privatbrukere
I intervju med alle bildelingsaktørene tegnet det seg et relativt samstemt bilde av hva 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
Motivasjoner
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 det praktiske rundt å

eksempel tog og fly

eie bil

Kilde: Menon Economics - intervjuer med Norges ni største bildelingsinitiativer

Delingsaktørene 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 at 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 2-5. 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 sammenfall av flere
ulike begrunnelser for at folk ønsker å dele bil.
Figur 2-5

Bildeleres motivasjoner for å bruke bildeling, tall for 2017. N=1118.
Liker ideen med bildeling, passer min identitet

Slipper det praktiske (unngår bryderiet) ved bileierskap
Miljøargument
Lønner seg økonomisk
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Kilde: Nenseth (2019)

Også GoMore har gjennomført en undersøkelse for de skandinaviske medlemmene om hovedmotivasjonen for
å bruke ordningen. Undersøkelsen indikerer at økonomi er en viktigere motivasjon for bruk av delebil enn miljø.
Farstad (2019) viser til dybdeintervjuer med 35 husholdninger som bruker bildeling i Oslo-området. Resultatene
viser at delebiler vanligvis ikke brukes til dagligdagse gjøremål eller arbeidsreiser, men heller til innkjøp av frakt
av større ting, fritidsaktiviteter, for å besøke venner og familie, og hytteturer og lignende. Også her trekker mange
frem det økonomiske aspektet ved å eie kontra å dele bil. Mange har funnet at bildeling er billigere enn privateid
bil, og billigere og enklere enn å leie bil.
Det er altså flere trekk ved personers mobilitetsmønster, demografi og motivasjon som kan indikere
sannsynlighet for å ta i bruk bildeling. Bildelingsaktørene påpeker også stor heterogenitet i brukergruppen: de
kommer i alle aldre, økonomiske situasjoner og med ulike motivasjoner. Potensielle brukere trenger også tid til
å modnes for å ta i bruk bildeling, og en kan ikke forvente at privatpersoner vil ta i bruk en bildeling straks den
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blir kjent. Trekkene nevnt står ikke i kontrast til typiske trekk ved personer som er tidlig ute med å ta i bruk nye
løsninger og teknologier – såkalte «early adopters» (Dickerson & Gentry 1983; Hardman et al. 2016).

2.5.2. Bedrifter og offentlig sektor
Årsakene til at offentlige og private virksomheter velger å dele bil skiller seg noe fra privatbilistenes motivasjon.
Også her er motivasjonen sammensatt, men det tegner seg et enda tydeligere bilde av at de økonomiske
årsakene er tungtveiende enn blant privatpersoner.
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 bedrifter og kontorfellesskap

Taxi og kjøregodtgjørelse kan erstattes av bildeling

Arkitektkontor og andre kreative bedrifter, konsulenter og

De ansatte kan bli privatbrukere og ta bilene med hjem

advokater er særlig relevante

på 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

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
tidvis å utføre tjenester er delebil mer egnet.
Som diskuteres i neste delkapittel, skiller virksomhetene seg fra private aktører ved at brukerne av bilene – de
ansatte – ikke nødvendigvis bærer brukskostnadene ved kjøringen i like stor grad som privatpersonene. Dette
har betydning for den potensielle klimagevinsten.
I Halden kommune har kommunen gått foran for å få til bildeling i kommunen. Dette er gjort ved at Halden har
gjort et større innkjøp av en delebilordning med 20 el-biler og flere el-sykler fra Move About (se Tekstboks 1
under). En motivasjon for innkjøpet er å stimulere til økt bruk av delebil også utenfor kommunens virksomhet.
Delebilene skal dekke kommunens behov for biler og sykler i arbeidstiden, og være tilgjengelige for privatpersoner som ønsker å booke dem. Ved å gjøre et større innkjøp fra kommunens side, vil kommunen bidra til at
tilbudet delebiler når kritisk masse i området, noe som kan gjøre tilbudet mer relevant for personer som i dag
bruker egen bil. Dette kan være en god strategi for å stimulere til bildeling i kommuner med typisk lavere
befolkningstetthet enn Trondheim.
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Tekstboks 1

Bildeling i Halden kommune. Kilde: Intervju med Halden kommune februar 2019

Bildeling i Halden kommune
•

Oppstart 1. februar 2019

•

20 elbiler av ulikt slag og flere elsykler

•

Administreres av Move About

•

Leie bookes via mobil-app

•

Bilene og syklene er 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 alle personer som av ulike årsaker ikke kan eie bil selv, eller som
en erstatning for en husholdnings bil nummer to.
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 noen beregninger på potensiell klimagevinst av tiltaket.
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3.

Mulige klimagevinster ved bildeling

Ordninger for bildeling har flere typer virkninger på bruk og produksjon av kjøretøyteknologier, som trekker i
retning av både reduserte og økte utslipp av klimagasser. Her drøfter vi disse virkningene og viser til anslag på
enkeltvirkningene.

3.1.

Endret kjøremengde

Kostnadsstrukturen for bruk av delebil er ulik kostnadsstrukturen for kjøp og bruk av privateid bil. For privateide
biler betaler eier kostnadene ved investeringen i bilen (kjøp av bil, omregistrering, m.m.) og ved bruken av bilen
(variable kostnader: drivstoffutgifter, bompenger m.m.). Investeringskostnadene ved kjøp av bil er langt høyere
enn kostnadene ved å melde seg inn i en delebilordning. Brukskostnadene for bil er imidlertid høyere for
delebilordningene, der en typisk i tillegg til drivstoffutgifter betaler for leie av delebilen.
Delebilordningene skyver altså kostnader fra faste (investering i privateid bil) til variable kostnader. Dette er
illustrert i Figur 3-1A, der vi tar utgangspunkt i en aktør som skal velge mellom å investere i kjøp av bil eller delta
i en bildelingsordning. Det vil typisk lønne seg med bildeling framfor privateid bil for de som kjører relativt lite (vi
ser bort fra spesialtilfeller med billige bruktbiler), ved lengre kjørelengde vil kurvene krysse. For de som kjører
relativt mye, vil investeringskostnadene fordele seg over flere kilometer, og gjennomsnittskostnaden per kjørte
kilometer faller. Dette gjelder særlig for bruk av privateid bil. For delebilene er kostnadskurven flatere fordi
investeringskostnaden er lavere (eksempelvis 5 000 kr i innskudd). Etter krysningspunktet vil kostnadene per
kilometer være lavere for privateid bil enn om en benytter bildeling. Da vil de lavere variable kostnadene (Figur
3-1B) bli viktigere for totalkostnaden.
Figur 3-1

Illustrasjon av gjennomsnittlige og variable kostnader for delebil og privateid bil

A – Gjennomsnittlige kostnader per km

B – Variable kostnader per km

Kilde: Menon Economics

Figuren viser altså at det typisk lønner seg å benytte en bildelingsordning for de som kjører lite bil, mens det
lønner seg å investere i privateid bil for de som kjører mye. Det faktiske valget vil avhenge av nivået på de ulike
kostnadene (se eksempler i Tabell 2.3).
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Klimaeffekten avhenger av kjøremengden. Vi ser her bort fra ulike kjøretøyteknologier (dette kommer vi tilbake
til i avsnitt 3.2). Kjøremengden bestemmes av to motstridende effekter: 1) bruk av delebil har en høyere
marginalkostnad; å kjøre én kilometer til koster typisk mer med delebil enn med privateid bil (Figur 3-1B). Dette
bidrar til at kjøremengdene reduseres, noe som isolert sett bidrar til lavere utslipp. 2) Bildeling er billigere enn
privateide biler for de som kjører lite (Figur 3-1A). Dette trekker i retning av at flere får tilgang til bil, som vil øke
total kjøremengde, og bidrar til høyere utslipp.
Hvilken av disse to virkningene som er sterkest, altså om utslippene netto går opp eller ned, avhenger av
tilgjengeligheten og kostnadene til alternative transportmidler, personlig økonomi og preferanser, og kostnadene for privateid bil og delebilordningene. I områder som er relativt godt tilknyttet til kollektivtransport eller
der det er tilrettelagt for sykkel eller gange, vil delebil være mindre attraktivt. Ser man på kollektivtransport,
sykkel og gange som substitutter til delebil, vil tilgang til bildelingsordninger føre til mer bilkjøring og svekke
etterspørselen etter kollektivtransport. Styrken på denne effekten vil avhenge av det lokale transporttilbudet og
tilretteleggingen for sykkel og gange. Dersom kollektivtransporttilbudet er godt i hverdagen, som å komme seg
til og fra arbeid, men ikke like godt for lengre reiser på fritiden, som å reise på påskefjellet, kan delebil erstatte
privateid bil på slike feriereiser og kollektivtransport være det foretrukne transportmiddelet i hverdagen. Delebil
kan erstatte privateid bil og dermed gi en klimagevinst gjennom redusert kjøring på fritidsreiser, men samtidig
kan bruk av delebil erstatte kollektivtransport, sykkel og gange. Spørsmålet om klimagevinst er altså et empirisk
spørsmål.
Flere internasjonale studier har undersøkt klimaeffekter av bildeling. Rydén (2005) anslår en reduksjon på 28-45
prosent i kjøremengde i Tyskland og Belgia, mens Martin et al. (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 3.1.
Tabell 3.1
Studie

Anslag i litteraturen på klimagevinst av bildeling
Relativt endret
Antallet privatbiler
kjøremengde

Anslått reduksjon i

en delebil erstatter

CO2-utslipp per bil*

Ryder (2005)

-28-45 %

4-10

40-50 %

Martin mfl. (2010) og

-27-40 %

9-13

27 %

-

7-10

-

Case-område
Tyskland og Belgia
USA og Canada

Shaheen & Cohen (2012)
Shaheen & Cohen (2012)
Stasko mfl. (2013)
Rabbitt & Ghosh (2013)

15
-

Australia
USA

-39-64 %

Irland

* Teknologien er holdt konstant i beregningene.

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 lenger vil trolig velge å
eie bil framfor å inngå i delebilordninger, slik at atferden til personer som eier bil og personer som deler bil ikke
nødvendigvis er sammenlignbar. Denne seleksjonseffekten gjør estimering av klimagevinster vanskelig. For de
som kjører delebil framfor å reise kollektivt, sykle eller gå kan klimagevinsten være negativ.
Rabbitt & Ghosh (2013) adresserer denne problematikken ved å vurdere potensiell delebilbruk i sammenheng
med eksisterende reisevaner i Irland (Tabell 3.2). 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 viser til tre potensielle scenarier: ett som gir stor klimagevinst, ett de vurderer til å være mest
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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 3.2. Tabellen vurderer overgang til bensin- eller
dieseldelebiler.
Tabell 3.2

Anslåtte reduksjoner i individuelle klimagassutslipp ved skifte til bildeling for ulike typer reisende
Mekanisk reisende
Bilbrukere
Kollektivreisende
Ikke bileier

Best case-scenario

15 %

Bileier

Ikke bileier
64 %

34 %

Bileier

Ikke bileier

Bileier

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 Rabbitt & Ghosh 2013, s. 56.

Tabellen viser at det er et stort spenn i potensielle klimagassreduksjoner. For gående og syklende 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 reisende med kollektivtransport. 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 (Rabbitt & Ghosh
2013, s. 56).
For at reduserte kjøremengder 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 i offentlige virksomheter og bedrifter. Virksomheten kan legge føringer og etablere
insentiver for at de ansatte tar valg som reduserer reisekostnader (og klimapåvirkning), som stat og kommune
gjør for sine innbyggere. Samtidig er det de ansatte som ofte tar den endelige beslutningen om eksempelvis kjøre
eller ta kollektivtransport til et møte, og den 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.
I sum finner vi ikke prinsipielt eller empirisk belegg for å konkludere utvetydig at økt bruk av delebil reduserer
kjøremengden og bidrar til lavere utslipp. Vi kan imidlertid si noe om hvordan tilretteleggingen for
bildeleordninger kan bidra til å trekke i retning av, og eventuelt styrke klimagevinster.

3.2.

Økt utskiftningstakt

I tillegg til kjøremengde, avhenger klimagassutslippene fra veitrafikken av kjøretøyteknologien som benyttes.
Krontanken ved delingsøkonomi er å øke bruksintensiteten. Dersom total kjøremengde er om lag uendret,
reduseres antallet biler som til enhver tid er i omløp. Siden bilene brukes mer intenst, øker utskiftningstakten til
(den mindre) bilparken. Utskiftningstakten til delebileparken vil derfor være høyere enn for privateide biler.
Dermed vil teknologien til enhver tid være mer oppdatert, noe som isolert sett vil bidra til lavere utslipp per
kilometer og samlet (Fridstrøm 2017). Klimagevinst gjennom økt utskiftningstakt er et argument som også ofte
fremheves i debatten om å vri avgiftene fra innkjøp til bruk av bil (se f.eks. NAF et al. 2020).
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 de fossile (IEA 2017,

MENON ECONOMICS

20

RAPPORT

2018). At kommunen i størst mulig grad tilrettelegger for utslippsfrie delebiler vil altså styrke klimagevinsten ved
å bytte ut privateid (fossil)4 bil med delebil.
Selv om antallet biler i omløp til enhver tid reduseres, følger det ikke nødvendigvis at det totale antallet
produserte biler reduseres over tid. En bils levetid bestemmes i hovedsak av hvor langt den har kjørt. I tillegg kan
levetiden avhenge av tidsavhengig slitasje, attraktiviteten til nye biler og vedlikehold. Dersom kilometerstanden
ved vraking ikke påvirkes av eieformen, vil ikke delebilordninger påvirke bilproduksjonen.5 For øvrig vil ikke
endringer i produksjonsutslipp påvirke Norges (eller kommunenes) klimagassregnskap, siden produksjonen
foregår i andre land. En eventuell reduksjon i antall biler produsert vil altså ikke kunne bokføres som klimagevinst
for kommunen.

3.3.

Andre virkninger av bildeling

Denne rapporten vurderer tilrettelegging for bildeling som et virkemiddel for å redusere klimagassutslippene i
kommunene. Bildeling kan i tillegg ha andre positive virkninger. Tre mulige tilleggsvirkninger er:
•

Redusert lokal luftforurensning

•

Frigjøring av arealer tidligere brukt til parkering

•

Tilgang til bil for personer som ikke har råd til å eie egen bil

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. NO X, svevestøv og avgasspartikler (PM2,5, PM10)
har negative helseeffekter ved tilstrekkelige nivåer av utslipp (Statens vegvesen 2018). En nyere bilpark og
eventuell redusert kjøremengde vil bidra til å redusere disse negative helsevirkningene. Denne virkningen er
særlig relevant i tettbygde og trafikkerte områder.
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. Arealer langs
gater kan brukes til større tomteutnyttelse, sykkelfelt eller sykkelparkering, kollektivfelt eller ulike bymiljøtiltak
(se eksempler i Figur 3-2).

4

Kun sju prosent av bilene eid av personer bosatt i kommunen var elektriske biler i 2018 (SSB kildetabell 11823).
På den ene siden kan delebilordninger innebære en profesjonell forvaltning av bilvedlikeholdet. Samtidig kan det tenkes at
delebiler brukes mer skjødesløst enn privateide biler, siden kostnadene av bruksslitasje av delebiler bæres av fellesskapet.
Totaleffekten på levetiden er derfor usikker.
5
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Figur 3-2

Eksempler på ny bruk av parkeringsplass for bil, Oslo, venstre: sykkelparkering, høyre: bymiljøtiltak

Foto: Menon Economics

Personer som ikke har råd til å kjøpe egen bil, kan oppleve å ikke kunne delta i samfunnet på samme linje som
andre (relativ fattigdom). Med lavere (eller null) investeringskostnad, kan tilgang til delebil øke velferden til
personer med lav inntekt som behøver bil. Dette er særlig relevant for studenter og barnefamilier med lavere
inntekter. Siden tilgang til delebil for denne gruppen ikke vil erstatte kjøring med egen bil, er trolig klimagevinsten
lav eller negativ. Relevansen for dette som en etterspørselsfaktor og som en positiv sosial virkning i Trondheim
kommune diskuteres kort i vedlegg 1.
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4.

Kartlegging av potensiell etterspørsel i Trondheim

Dette kapitlet sammenfatter en kartlegging av potensiell etterspørsel i Trondheim, hvor i kommunen
etterspørselen er potensielt høyest og hvor delebil er sannsynlig å erstatte privatbilisme. Først viser vi kort til
bildelingstilbudet i Trondheim kommune per februar 2019. Så viser vi demografien i kommunen og hvordan den
tilrettelegger for bildeling. Deretter presenterer vi kort det eksisterende trafikkmønsteret i kommunen basert på
reisevaneundersøkelsen fra 2013-2014, før vi presenterer en nylig gjennomført undersøkelse om folks uttrykte
etterspørsel etter delebil. Vi fokuserer i denne rapporten på potensiell etterspørsel blant privatpersoner, mens
vi i delkapittel 4.6 beskriver potensiell etterspørsel blant virksomheter i kommunen basert på gjennomførte
telefonintervjuer.
Dette kapitlet kan forstås som et beslutningsgrunnlag for lokal-spesifikk tilrettelegging for delebil. Derfor
inkluderer kapitlet stedvis detaljerte diskusjoner om potensiell etterspørsel og bruk av privatbil.

4.1.

Bildeling i Trondheim i dag

Blant åpent tilgjengelige bildelingsordninger er Trondheim Bilkollektiv, Hertz Bilpool, GoMore og Nabobil etablert
i Trondheim i dag. Ifølge Nabobil er det i dag 307 biler til utleie via plattformen i Trondheim kommune, og i 2018
ble det gjennomført tre tusen leieforhold. Lokaliseringen av disse bilene vises i Figur 4-1. Nabobil forventer at
antallet leieforhold vil vokse med 20 prosent i 2019 sammenlignet med 2018. I januar og februar er det
gjennomført 75-90 ukentlige leieforhold.
Figur 4-1

Registrerte delebiler via Nabobil sin plattform og deres lokasjoner

A – Trondheim og omegn

B – Trondheim by

Kilde: Nabobil

Ifølge nettsidene til GoMore er det omtrent 40 biler til utleie i Trondheim kommune gjennom deres plattform,
lokalisert som vist i Figur 4-2.
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Figur 4-2

Registrerte delebiler tilgjengelige på et gitt tidspunkt via GoMore sin plattform

Kilde: www.gomore.no [26.02.19]

Hertz Bilpool er i dag etablert med ni varebiler ved Ikea, Leangen. Disse bilene er tilgjengelige for medlemmene
av ordningen i åpningstidene av parkeringshuset de er lokalisert i. Ifølge Hertz brukes disse både til å kjøre kjøpte
varer fra Ikea og til andre formål som krever varebil, eksempelvis flytting. Hertz er i en tidlig fase for å vurdere å
etablere seg andre steder i byen. De løfter særlig fram den store studentmassen som viktig for potensialet for
delebil-etterspørselen i byen.
Trondheim Bilkollektiv har i dag 100 biler i sin bildelingsordning, fordelt på 27 lokasjoner i kommunen. Det er
omtrent 1020 andelseiere i kollektivet, hvorav 90 er bedrifter eller organisasjoner, 150 er studenter (med en
egen bilpark) og 75 er medlemmer av Boligbyggelaget TOBB (med egen bilpark). Bilenes lokasjoner vises i Figur
4-3. Bilkollektivet rapporterer om en årlig vekst i medlemmer på omtrent 20 prosent.
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Figur 4-3

Registrerte lokasjoner for bilene i Trondheim bilkollektiv

Kilde: www.trondheim-bilkollektiv.no [26.02.19]

Et utvidet bildelingsprosjekt i Trondheim vil kunne inngå i prosjektet «+CityxChange» som er finansiert av EU og
hvor Trondheim er en foregangskommune for innovative smartby-løsninger (se Tekstboks 2). Det femårige
prosjektet startet opp i 2019 og er derfor helt ferskt, men planlagte utviklinger av mobilitetsløsninger har klart
overlapp med bildelingsarbeidet. I kapittel 6 anbefales det derfor at arbeidene samkjøres.
Tekstboks 2: EU-prosjektet +CityxChange hvor Trondheim er foregangsby. Kilde: www.cityxchange.eu

+CityxChange (2019-2024)
+CityxChange er et smartby-konsept som finansieres av EU og ledes av NTNU i samarbeid med Trondheim
kommune og Limerick City and County Council. Det femårige prosjektet skal skape innovative løsninger for
hvordan byer kan bli smartere og grønnere. Trondheim og Limerick er foregangsbyer og vil sette eksempel
til inspirasjon og etterfølgelse for de andre byene. I tillegg til Trondheim og Limerick er fem europeiske
«følgebyer» med i samarbeidet:
-

Võru, Estland
Alba Iulia, Romania
Smolyan, Bulgaria
Pisek, Tsjekkia
Sesato, Spania

Byene har som ambisjon å opprette bærekraftige urbane økosystemer uten klimagassutslipp og å etablere
100 prosent fornybare byregioner innen 2050. Byene skal utvikle gjennomførbare og realistiske
demonstrasjonsprosjekter for klimavennlige og bærekraftige urbane miljø. Disse skal utvikles i
fyrtårnbyene og repliseres i de øvrige byene.
Demonstrasjonsprosjektene skal falle inn under følgende tre kategorier:
-

Muliggjøre et felles energimarked

-

Opprette byområder som er koblet sammen

-

Anbefale politiske tiltak, markedsreguleringer og forretningsmodeller

I prosjektene vil det bli utviklet et rammeverk for hvordan de kan skaleres opp og repliseres på tvers av
distrikt, byer og regioner. «Mobility as a service», med delebiler og -sykler, er planlagt som
demonstrasjonsprosjekt i Trondheim.
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4.2.

Befolkningstetthet og demografi

Demografien til Trondheim kommune tilrettelegger for bildeling. Kommunen har også en befolkningstetthet som
tilsier et potensial for økt bildeling. Det bor per i dag omtrent 195 000 mennesker i Trondheim kommune. Blant
disse er andelen i alderen 19-40 år langt større enn landsgjennomsnittet (Figur 4-4). Andelen med høyere
utdanning er også høy sammenlignet med landsgjennomsnittet (SSB kildetabell 09429).
Figur 4-4 Fordeling av andelen innbyggere i hvert alderstrinn
Landet

Trondheim

Kilde: SSB kildetabell 07459

Befolkningstettheten i kommunen er relativt høy. Figur 4-5 viser befolkningstettheten i Trondheim, beregnet for
hver grunnkrets i kommunen. Figuren viser ikke overraskende at områdene rundt eller like rundt sentrum har
høyest tetthet: Rosenborg, Lademoen, Midtbyen og Elgeseter. I tillegg er det enkelte andre områder i kommunen
med høy tetthet, slik som i Heimdal, Saupstad, Marinevold, og Ila. Befolkningstettheten for personer i alderen
25-49 år (høyre) og befolkningen generelt (venstre) samsvarer svært godt, noe som indikerer at yngre deler av
befolkningen (for eksempel studenter) i stor grad bor i de samme områdene som eldre deler av befolkningen.

MENON ECONOMICS

26

RAPPORT

Figur 4-5

Personer per km2 beregnet på grunnkretsnivå

A - For hele befolkningen

B - For personer i alderen 25-49 år

Kilder: SSB kildetabeller 04317 og 06198 samt Matrikkelen

Grunnkretsen med høyest beregnet befolkningstetthet i kommunen er Lademoen 4 med 16 200 personer per
km2. Til sammenligning er befolkningstettheten på grunnkretsnivå i Oslo opptil 45 tusen personer per km2.
28 prosent av grunnkretsene i Oslo har høyere befolkningstetthet enn den tettest befolkede grunnkretsen i
Trondheim. Demografien og befolkningstettheten i Trondheim er altså godt tilrettelagt for bildeling, men
tettheten er likevel langt unna nivåene i Oslo kommune.

4.3.

Eksisterende trafikkmønster

I tillegg til antallet innbyggere og befolkningstetthet er reisemønster en viktig faktor for å anslå potensialet for
bildeling blant privatpersoner. Det viktigste transportmiddelet for kommunens innbyggere er i dag privatbilen.
Figur 4-6 viser at Trondheims innbyggere i gjennomsnitt foretar 3,2 reiser hver dag, hvorav 1,4 turer er med bil
(Reisevaneundersøkelsen i Trondheim 2014-2015). Til sammenligning foretas kun 0,4 turer med kollektivtransport. Reiser for å foreta besøk, følgereiser og levering i barnehage (omsorg/fritid) og for å handle eller gjøre
andre ærend utgjør de viktigste grunnene til å bruke bilen.
Tallene i figuren er gjennomsnittstall, slik at det vil være betydelig andel reisende som trolig bruker bil, men ikke
daglig. Som diskutert i kapittel 2 er bildeling best egnet for å erstatte bilreiser som ikke foretas daglig. Dette
påpekes også i handlingsprogrammet til klima- og energiplanen (Trondheim kommune 2017, s. 14). Bilreiser til
arbeid er derfor kun i noen grad egnet å erstattes med delebiler, og disse personene vil trolig ikke være i
målgruppen til en bildelingsordning. Personer som tidvis reiser for å gjøre ærend (handel/service) og fritidsreiser
(omsorg/ fritid) er trolig mer i målgruppen.
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Figur 4-6

Antall reiser hver dag per innbygger i Trondheim kommune, i gjennomsnitt og fordelt på ulike
reisemidler

1,5
1
0,5
0
Bil

Til fots
Arbeid

Skole/Studier

Sykkel
Handel/service

Kollektivt
Omsorg/fritid

Kilde: Reisevaneundersøkelsen i Trondheim 2014-2015

Det er også viktige forskjeller innad i kommunen i bosetningsmønster, nærhet til tjenester og til kollektivtransport. Figur 4-7 viser dette gjennom andel bilbruk av total reisemiddelbruk for bysonene i Trondheim. Ytre
øst har den største bruken av bil, mens Midtbyen og resten av sentrum har den laveste andelen bilbruk.
Figur 4-7

Andelen reisemidler brukt fordelt på bysoner og sortert etter bilbruk

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Bil

Kollektivt

Går/løper

Sykkel

Kilde: Reisevaneundersøkelsen i Trondheim 2014-2015

Økt delebilbruk i bysonene der andelen privatbilbruk er høy, øker sannsynligheten for klimagevinst. I så måte er
Ytre øst og sonene i Sørbyen de mest relevante områdene for å stimulere til delebil. Dette må imidlertid vurderes
opp mot kostnadssiden av delebilordningen, som i større grad styres av befolkningstetthet og demografi.
Bysonene til venstre har generelt lavere befolkningstetthet enn bysonene til høyre. Det oppstår dermed en
avveining mellom disse vurderingene. Bysonenes fordeling i kommunen er vist på kart i Figur 4-8.
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Figur 4-8

Kart som viser bysonene nevnt i Figur 4-7

Kilde: Reisevaneundersøkelsen i Trondheim 2014-2015

4.4.

Kollektivknutepunkt

I tillegg til å være hovedtransportmiddelet for en reise, kan delebil bidra til å løse problematikken med «first
mile/last mile» kollektivtransport; bussen frakter deg ikke nødvendigvis helt fra der du er til helt der du skal. I så
måte er kommunens kollektivknutepunkt relevante. Der det er mange reisende er i utgangspunktet potensialet
for delebiletterspørsel høy. Dette er ikke nødvendigvis sant for alle knutepunkt. For eksempel vil områder med
høy tetthet av holdeplasser og stasjoner sannsynligvis frakte de reisende i gåavstand fra eller til sin endelige
destinasjon.
Figur 4-9 viser de mest trafikkerte kollektivknutepunktene i Trondheim i 2018, målt i antall påstigninger (begge
veier). Kartet viser at de mest trafikkerte punktene er i Midtbyen. Utenfor Midtbyen er de viktigste punktene
Studentersamfunnet (1,17 mill. påstigninger), Strindheim (0,75 mill. påstigninger) og Strandveien, Heimdal og Ila
(0,3-0,4 mill. påstigninger). Holdeplassene og stasjonene vurdert som knutepunkt og antallet påstigninger er
listet i vedlegg 2 (nærliggende holdeplasser er slått sammen til ett knutepunkt).
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Figur 4-9

Antall årlige påstigninger (0,9-2 mill. påstigninger) på kollektivknutepunkter i Trondheim kommune

Kilder: Atb og NSB

Siden Midtbyen er preget av høy tetthet av holdeplasser, vurderer vi potensiell etterspørsel etter delebil til størst
utenfor Midtbyen. Her peker de nevnte stasjonene seg ut: Studentersamfunnet, Strindheim, Strandveien
Heimdal og Ila. Tilgang til delebil ved disse stasjonene kan bidra til at flere personer tar i bruk delebil (og
kollektivtransport) i stedet for egen bil. Dette vil ikke nødvendigvis gjøre at delebil blir et godt alternativ for reiser
til og fra jobb, fordi det er trolig at brukeren ønsker å parkere bilen nære eget hjem etter arbeidsdagen, og dette
ikke nødvendigvis er hensiktsmessig for ordningen (delebilbruk på kvelder og i helger).
Det overnevnte gir et øyeblikksbilde av kollektivtrafikken per i dag, men det er vedtatt store omlegginger av
kollektivtrafikken i kommunen. Særlig viktig er satsningen på metrobusser som en del av Miljøpakken.6
Metrobusstrafikken vil settes i drift i august 2019 og bestå av tre linjer med totalt 150 stasjoner, hvorav 40 er
definert til å ligge på knute- og omstigningspunkt. De viktigste knutepunktene utenfor Midtbyen anbefalt av
Miljøpakken og gjengitt i Figur 4-10 er Strindheim, Studentersamfundet, Tillerterminalen og Heimdal, som i stor
grad er overlappende med knutepunktene nevnt over. I tillegg legger anbefalingene opp til flere viktige
omstigningspunkt, som regel sammenfallende med foreslåtte lokalsentra. I lys av de lokasjonene for potensiell
tilgang til delebil for personer som ikke har råd til egen bil (vedlegg 1) er særlig omstigningspunktet på
Husebytunet relevant.

6

https://miljopakken.no/om-metrobuss [22.03.19]
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Figur 4-10

Anbefalte traséer for metrobuss og tverrgående linjer i Trondheim kommune

Kilde: miljopakken.no

4.5.

Uttrykt etterspørsel blant privatpersoner

Trondheim kommune har nylig fått gjennomført en innbyggerundersøkelse hvor ett av spørsmålene er rettet
mot å kartlegge potensiell etterspørsel etter delebil blant privatpersoner. I undersøkelsen ble 800 respondenter
i Trondheim kommune og 200 respondenter i randkommunene spurt om hvor enige de er i følgende utsagn:
«Dersom det fantes en ordning med deling av bil der jeg bor, ville jeg ha benyttet meg av den». Alt i alt er
32 prosent av respondentene ganske eller helt enige i utsaget, mens 54 prosent er helt eller ganske uenige.
Figur 4-11 viser responsen på utsagnet fordelt på de som eier bil, disponerer bil og de som verken eier eller
disponerer bil. Figuren viser at 25 prosent av respondentene som eier bil er ganske eller helt enig i at de ville
benyttet seg av en tilgjengelig delebilordning. For de som disponerer bil som de ikke selv eier er 50 prosent
ganske eller helt enig i utsaget, mens blant de som verken eier eller disponerer bil er denne andelen 44 prosent.
Det er altså flere av de som ikke eier bil som er interessert i å ta i bruk delebil. Dette er kanskje ikke overraskende,
men vil ha betydning for klimagevinsten: delebil har størst potensiell klimagevinst dersom det erstatter kjøring
med privatbil. For de som ikke eier eller disponerer bil, vil en delebil i større grad erstatte kollektivtransport,
gange og sykling. Det kan imidlertid utsette bilkjøp, noe som kan ha en positiv klimaeffekt.
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Figur 4-11

Rapportert enighet i utsagnet «Dersom det fantes en ordning med deling av bil der jeg bor, ville jeg ha
benyttet meg av den», fordelt på tilgang til privatbil. N=1000
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Kilde: Trondheim kommune

Figur 4-12 viser responsen på utsagnet fordelt på personer som har barn i husstanden sin og de som ikke har
barn i husstanden. Figuren viser at det ikke er en tydelig sammenheng mellom barn i husstanden og etterspørsel
etter delebil. Det er trolig motstridende effekter i spill her: barnefamilier kan ha større behov for bil generelt
(inkludert delebil), men også større behov for egen bil (i kort avstand og med utstyr som barnestol).
Figur 4-12

Rapportert enighet i utsagnet «Dersom det fantes en ordning med deling av bil der jeg bor, ville jeg ha
benyttet meg av den», fordelt på foreldre og barnløse. N=1000
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Kilde: Trondheim kommune

Figur 4-13 viser responsen på utsagnet fordelt på arbeidsstatus: yrkesaktiv, student og ingen av delene. Figuren
viser at andelen studenter som er ganske eller helt enige i utsagnet er klart høyere enn for de andre to
kategoriene: 47 prosent mot 26-29 prosent. Dette kan være et resultat av flere ulike forskjeller mellom gruppene,
inkludert sannsynlighet for å eie bil, for å ha barn, utdanningsnivå, m.m. Resultatet indikerer imidlertid at
etterspørselen etter delebil vil være høyere i områder hvor andelen bosatte studenter er høy.
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Figur 4-13

Rapportert enighet i utsagnet «Dersom det fantes en ordning med deling av bil der jeg bor, ville jeg ha
benyttet meg av den», fordelt på arbeidsstatus. N=1000
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Kilde: Trondheim kommune

Svarene fra undersøkelsen viser også at andelen som er ganske eller helt enige i utsagnet er høyere blant kvinner
enn blant menn, noe høyere i Trondheim enn i randkommunene, langt høyere blant personer med universitetsutdanning og at høyere blant yngre personer (under 40 år) enn eldre personer.

4.6.

Potensiell etterspørsel blant private og offentlige virksomheter

I dag er 90 bedrifter eller organisasjoner medlemmer av Trondheim Bilkollektiv. Det er også trolig at virksomheter
benytter seg av biler fra Hertz eller biler leid ut via Nabobil eller GoMore.
For å avdekke typiske virksomheters synspunkter og potensiell etterspørsel, har vi gjennomført telefonintervjuer
med et lite utvalg private og offentlige virksomheter lokalisert i kommunen. Virksomhetene er valgt ut for å gi
innsikter fra ulike perspektiver, og ikke for nødvendigvis å være representativt for samtlige virksomheter. Vi har
derfor valgt et spenn av virksomheter blant de vi anser som relevante. Utvalget er basert på intervjuene med
bildelingsaktørene, innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen, samtaler med kommunen og
erfaringer fra et lignende prosjekt i Sandefjord.
For å identifisere relevante bedrifter har vi tatt utgangspunkt i Menons bedriftsdatabase. Vi har tatt et uttrekk
av alle virksomheter (og avdelinger) med besøksadresse i Trondheim kommune innen handel- og tjenestenæringer. Vi utelukket bedrifter med anslått antall ansatte under 10 og fjernet bedrifter innen bransjer med
nøkkelord vi anser som mindre relevante som etterspørrere etter bildeling. 7 Dette reduserte utvalget
virksomheter fra omtrent 22 000 til under 1 000. Blant disse er det, i samråd med Trondheim kommune, valgt et
utvalg på ti virksomheter som vi tok kontakt med. Intervjuene er gjennomført på telefon og har hatt en varighet
på ca. 15-30 minutter. Intervjuene har hatt en semistrukturert form (se vedlegg 3 forintervjuguide), hvor enkelte
spørsmål er mer eller mindre relevante for de ulike virksomhetene.
Virksomhetene i det endelige utvalget presenteres i Tabell 4.1.

7

Følgende nøkkelord er brukt for å fjerne mindre relevante bransjer fra populasjonen: bil, gods, transport, motorvogner,
post, installasjonsarbeid, barnehage, metaller, bearbeiding, jernvare, snekker, rør, trelast, blikkenslager, sykehus, helse,
metall, vvs, kroppspleie, veterinær, vaskeri, rengjøring, vaktmester, grus, trafikk, yrkesfaglig, tak, utvikling og salg av egen
fast eiendom ellers, lege, vakt, syke, fiske, oppføring, transport, bil, reparasjon, trelast, snekker, produksjon, helse, bygge,
jordbruk, skog, akvakultur, sjø, skip, fly, drivstoff, brensel, engroshandel, bergverk, anlegg, omsorg, og utvinning.
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Tabell 4.1
Virksomhet

Intervjuede virksomheter
Ca. antall
Behov for bil
ansatte

Detalj-

15

Bruker nesten ikke bil, og de færreste ansatte kommer på jobb med bil. Det hender det er

handels-

behov for å kjøre varer mellom butikker, men dette skjer kun omtrent hver fjortende dag,

bedrift

og da løses det med daglig leders privatbil. Ser ikke hvordan en delebilordning skal passe
inn i driften.

Eiendoms-

100

megler

Meglerne har svært stort behov for bil og er veldig mye på møter og visninger utenfor
kontoret, gjerne også i helger og på kveld. De opplever selv at de er helt avhengige av bil,
og alle meglerne disponerer egen bil som de selv eier. Enkelte meglere med møter i
sentrale strøk velger å sykle eller gå, men dette er unntaket. Møtevirksomheten er preget
av lite forutsigbarhet. Kjøregodtgjørelse er en betydelig utgiftspost.

Produksjons-

180

bedrift

Kjører svært lite bil i arbeidsøyemed, men har en varebil som brukes til vaktmestertjenester
og å hente diverse varer. Denne bilen eies av bedriften selv og er ikke i bruk hver dag.
Bedriften ligger noe utenfor sentrum, og de ansatte kjører stort sett bil for å komme til
jobb. Bedriften har skiftordning, og kan se for seg at dette kan gjøre det enklere å få til
bildeling for de ansatte om de kan overta hverandres biler når skift starter og slutter. Ca.
80 prosent av de ansatte bruker bil til og fra jobb.

Advokatfirma

40

Mye på farten, og reiser ofte med de ansattes privatbiler. Kjører også en del fly og taxi.
Reiser i by, distriktet, fylket og også til andre byer i landet. Ser ikke kjøregodtgjørelse som
noen problematisk utgiftspost. Reisevirksomheten er preget av lite forutsigbarhet. Det
viktigste med transportbehovet er at det er enkelt og raskt å bruke. Fakturerer timer og vil
ikke fakturere for unødig transport.

Konsulent-

300

selskap

Bedriften har tre biler i en bilpoolordning internt for bedriften. Denne er ofte fullbooket og
det er behov for flere biler. Selskapet transporterer seg ellers stort sett med bil, men det
finnes også både busskort, sykler og elsykler til utlån. Det viktigste med transportbehovet
er at det er enkelt og raskt å bruke. Fakturerer timer og vil ikke fakturere for unødig
transport.

Arkitektfirma

25

Har flere oppdrag rundt i distriktet, og også i byen. Virksomheten er svært bevisst på
hvordan transportbehovet fylles, og forsøker å være miljøvennlig ved å planlegge bilbruk
så mye som mulig. På korte reiser brukes sykkel og på lengre brukes tog. Togturer brukes
også som arbeidstid. Ved mellomlange og/eller spontane turer brukes taxi. Er svært
interessert i bildeling og har allerede diskutert det internt. Disse turene ville erstattet taxi.

NTNU

7000

Svært stor institusjon hvor behov og bruk av bil varierer sterkt mellom avdelinger. Har egen
intern bilpool med elbiler som bookes via Outlook – det er potensial for høyere utnyttelse
av bilpoolen. Det er høye kjøregodtgjørelser, men ikke regnet mot antallet ansatte. Trekker
nærhet og enkel teknologisk løsning frem som det viktigste for å få flere til å bruke bildeling.

I intervjuene tegnet det seg et tydelig bilde av at hvor viktig bil er for virksomhetene også bestemmer hvor
interessert de er i delebilordninger som alternativ. Virksomheter som bruker svært lite bil (for eksempel bedriften
innen detaljhandel) har enkel tilgang til bil de få gangene de har behov for det. Butikkjeden som ble intervjuet
behøver for eksempel å frakte varer mellom to butikker hver 14. dag. Dette gjøres med daglig leder sin egen bil,
som vedkommende uansett vil ha. Samtidig er det også lite relevant med delebil for virksomhetene hvor de
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ansatte er avhengig av bil for å utføre jobben sin – selv om de ikke har behov for spesialutstyr i bilen. Dette
gjelder for eksempel en av eiendomsmeglingsbedriftene vi snakket med. Flere av deres kunder selger hus eller
hytter, og meglerne behøver da bil for å komme helt frem til kundene. Det er ofte slik at møtene ikke er mulig å
planlegge lang tid i forveien, og de finner like ofte sted på kveldstid som på dagtid. Disse meglerne er altså
skeptiske til å ikke ha privateid bil tilgjengelig i arbeidstiden. Som unntak ble kontoret i sentrum trukket frem,
hvor enkelte meglere ikke eier egen bil og hvor det er gange- eller sykkelavstand til mange av kundene. Bedriften
åpnet også for at noen av bilene kunne erstattes med delebiler dersom disse var lokalisert svært nære kontorene.
Hvilke bedrifter som i intervju har uttrykt at de synes bildeling er et aktuelt alternativ til privateide biler, stemmer
godt overens med bildet som har tegnet seg i intervju med bildelingsaktørene. Disse har behov for omtrent én
gang i uka eller mer, men ikke hver dag, de har ikke behov for spesialutstyr i bilen, og de kan ofte planlegge
bilbruken sin noe. Enkelte har behov for spesialbiler, som varebil, og har uttrykt at de ser for seg at de kunne ha
kvittet seg med sin privateide varebil dersom det fantes et alternativ gjennom en bildelingsordning i nærheten.
Delebilenes lokalisering ble trukket frem som den desidert viktigste faktoren for at deltakelse i en
bildelingsordning kan vurderes. Dette var gjennomgående for alle virksomhetene. De ønsker ikke å gå lenger for
å finne transport enn det de gjør i dag og må også være sikker på at det vil være en bil tilgjengelig, så lenge de
booker den innen rimelig tid før bruk. For enkelte virksomheter, særlig de som selger timebaserte tjenester og
hvor reiser forbundet med prosjekter kommer plutselig, er tilgjengelighet og tid brukt på å finne bil spesielt viktig.
Her er kostnadsaspektet mindre viktig enn tidsbruken.
Nærmest alle virksomhetene var positive til å enten stille parkeringsplasser til disposisjon for en bildelingsordning (dersom de selv eier parkeringsplasser) eller å gi opp enkelte av parkeringsplassene de i dag leier dersom
det betyr at det kommer en delebil på den samme plassen. Dette ble av de fleste trukket frem som utelukkende
positivt, da det ville betydd at delebilen plasseres svært nære deres virksomhet og det dermed vil være enklere
for dem å ta den i bruk.
Svært få trekker frem pris som et viktig kriterium for å inngå i en delebilordning – så lenge prisen totalt sett ikke
er høyere enn statens satser for kjøregodtgjørelse. Flere av de intervjuede virksomhetene trekker frem nettopp
kjøregodtgjørelse og utgifter til privateide biler som ikke brukes i tilstrekkelig grad som relativt store. Flere har
for eksempel utgifter til kjøregodtgjørelse på flere millioner kroner.
I sum synes virksomhetene vi har snakket med å være skeptiske til bruk av delebil. Dette skyldes i stor grad at
dette ikke er et fullgodt substitutt for bedrifter som kjører lite (og baserer seg på de ansattes biler ved behov)
eller er avhengige av bil. Særlig de sistnevnte er negative til å påta seg (tenkt) risiko ved å ikke finne tilgjengelig
bil eller ved økt tidsbruk for å finne og gå til bil. Virksomhetene uttrykker likevel at de er positive til bildelingsordninger og er villige til å gi opp parkeringsfordeler til nytte for bildelingsaktører. Dette kan også bidra til at
delebiler testes ut i mindre skala blant virksomhetene, slik at kunnskapene om styrkene og svakhetene øker.
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5.

Kommunens virkemidler

Trondheim kommune ønsker å øke bruken av delebil som erstatning for privatbilisme for å redusere
klimagassutslipp fra veitrafikken i kommunen. Kommunen har flere virkemidler til rådighet for å tilrettelegge for
bildeling. Disse kan i hovedsak oppsummeres som juridiske virkemidler, økonomiske virkemidler og andre
virkemidler relatert til organisering og informasjon.
Basert på et arbeidsverksted med representanter fra ulike sektorer og nivåer i kommunen, har vi identifisert
følgende virkemidler som de mest relevante:
1.

Parkeringsreguleringer

2.

Innkjøp av bildelingstjenester

3.

Tilbud av egen bildelingstjeneste

4.

Annet, særlig informasjon

De følgende delkapitlene presenterer og diskuterer disse fire overordnede virkemidlene i konteksten til
Trondheim kommune. Basert på dette gir vi anbefalinger på bruk av virkemidlene i kapittel 6.

5.1.

Parkeringsreguleringer

Christiansen et al. (2016) har kartlagt og vurdert kommunenes muligheter for å regulere parkeringsplasser. De
oppsummerer forenklet at mulighetene kan kategoriseres etter to lover. Den ene er plan- og bygningsloven, som
i hovedsak regulerer hvor mange nye parkeringsplasser som bygges, eierskapet til disse og hvordan de er
utformet og lokalisert. Kommunen kan her gi bestemmelser i kommuneplanens arealdel, og gi videre føringer
for behandling av parkering i regulerings- og byggesaker. Bruken av disse retter seg altså i hovedsak til utbygging
av nye områder og nye bygg. Den andre loven kommunen kan benytte er vegtrafikkloven, som muliggjør
endringer av eksisterende parkeringsplasser, for eksempel endringer i avgift, tidsbegrensing eller reservering til
spesielle formål eller type biler.
Rapporten viser til konkrete bestemmelser kommunen kan iverksette eller endre innenfor nevnte lovverk og
oppsummerer disse i 14 mulige tiltak (Christiansen et al. 2016, s. III-V):
1.

Minimumsnormer

2.

Maksimumsnormer

3.

Kombinasjon av min- og maksnormer

4.

Fastnormer

5.

Ingen normer

6.

Frikjøp

7.

Skille parkering fra andre arealbruksformål

8.

Lokalisering av parkering under bakken

9.

Avgiftsparkering (heri: progressive avgifter)

10. Tidsbegrensning
11. Avgiftsfritak for nullutslippsbiler
12. Reservere parkering til spesielle formål
13. Boligsone/ beboerparkering
14. Flytte eksisterende plasser, evt. redusere antallet
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Tiltakene 1-6 retter seg mot endringer i parkeringsnormen, vanligvis gitt som bestemmelse i kommuneplanen.
Tiltak 7-8 retter seg mot krav satt til nybygg (pålegge en gitt avstand fra bygg til parkering og hvordan parkeringen
skal utformes). Tiltak 9-13 legger føringer på bruken av parkeringsplassene og kan også rette seg mot
eksisterende parkeringsplasser (vegtrafikkloven). Av sistnevnte retter tiltak 9-12 seg i hovedsak mot spesifikke
parkeringsplasser, mens tiltak 13 regulerer hele områder med parkeringsplasser på gater og veier. Til slutt kan
kommunen i tiltak 14 endre antallet parkeringsplasser som tilbys eller flytte disse dersom kommunen eier eller
disponerer plassene.
Vedtaket i Trondheim bystyre fra 1. februar 2018 fokuserer på bruk av tiltak 12 (reservere parkeringsplasser for
delebil) og tiltak 13 (adgang til boligsoneparkering):
Bildeling er både miljøvennlig og billig. Bystyret ber derfor om at det reserveres minst 300 parkeringsplasser for bildelingsbiler
sentralt i boligområder. Bystyret ber Rådmannen legge til rette for delte elbiler ved å etablere ladepunkt ved parkeringsplasser
for delingsbiler. Bystyret ber Rådmannen sørge for at delte biler får adgang til boligsoneparkering slik at også beboere i disse
områdene kan benytte seg av bildelingsordninger. Bystyret ber Rådmannen sørge for at flere virksomheter i kommunen
benytter seg av delte biler.

Å reservere spesifikke parkeringsplasser for delebiler i boligområder er i tråd med funnene i denne rapporten.
Det vil legge til rette for økt bruk av delebil og vil kunne øke sannsynligheten for at delebil erstatter privateid bil.
Bildelingsaktørene fremhever også parkeringsplasser reservert til delebiler som det viktigste virkemiddelet for å
legge til rette for bruk av deres ordninger. Det gjør det mer forutsigbart for brukerne å finne bil og å finne
parkering ved endt bruk. Dette betyr at reservering av parkeringsplasser er et mer effektivt virkemiddel for å øke
bruk av delebil, framfor tilgang til boligsoneparkering, som betyr at bilene kan parkeres fritt innenfor et
geografisk område.
Den potensielle etterspørselen etter delebil øker med befolkningstettheten. Samtidig er tilgang til kollektivtransport og typiske reiseavstander kortere i områder med høy befolkningstetthet. I lokalisering av parkeringsplasser i sentrale områder eller relativt mer spredt bebyggelse er det altså en avveining mellom potensiell
etterspørsel og potensiell klimagevinst (ved at delebiling erstatter privatbilisme framfor andre transportmidler).
Basert på resultatene i kapittel 4, fremstår områdene rundt Midtbyen, særlig Rosenborg, Lademoen og Elgeseter,
som potensielle vekstmarkeder hvor reserverte p-plasser kan bidra til å gjøre delebil til et attraktivt
reisealternativ. Det er en risiko for at økt delebilbruk her delvis kan erstatte kollektivreiser, men siden disse
områdene er generelt godt tilknyttet til Midtbyen vil antageligvis kollektivt, sykkel og gange fortsatt være
foretrukket for reiser til sentrum blant store deler av befolkningen. Så vil delebil være et sterkere substitutt for
reiser med privateid bil til destinasjoner i utkanten eller utenfor Trondheim. Det kan også utsette kjøp av egen
bil for personer i etableringsfasen.
Innenfor eller nær nevnte områder er det viktige kollektivknutepunkter, som vil videre styrkes ved etableringen
av metrobusslinjene. En andel av de reserverte parkeringsplassene kan med fordel plasseres i tilknytning til disse.
Dette er særlig relevant i Elgseter (Samfundet). Dette vil kunne bidra til å begrense utfordringene med «first
mile/last mile» for kollektivtransporten. Samtidig er antageligvis denne utfordringen sterkere i mer spredt
bebyggelse, hvor avstanden mellom busstoppene er lengre.
Utenfor byområdet er befolkningstettheten i Heimdal og Saupstad relativt høy og dette er områder med
befolkningsvekst. I kapittel 4 vurderer vi derfor at det er potensiell økt etterspørsel etter delebiler her. Videre
har særlig Saupstad en sosioøkonomisk demografi som gjør at tilrettelegging for delebil kan ha positive sosiale
virkninger (se vedlegg 1). Også her planlegges det sterk tilknytning til kollektivknutepunkt med bedret tilbud til
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og fra sentrum. Som diskutert kan dette begrense klimagevinsten, dersom delebil blir et attraktivt alternativ til
kollektivtilbudet. Klimagevinsten i disse områdene er derfor sterkere avhengig av at delebilene som tilbys er
utslippsfrie. Figur 5-1 viser at disse områdene har parkeringsplasser (som kan reserveres), relativt høy
befolkningstetthet og at enkelte allerede er godt tilknyttet kollektivtransport (som er planlagt forbedret).
Figur 5-1

Antallet totale parkeringsplasser per lokasjon (1-1000), årlige påstigninger per kollektivknutepunkt (se
Figur 4-9) og befolkningstetthet (se Figur 4-5) i kommunen

Kilder: Statens vegvesens parkeringsregister, Atb, NSB, SSB og Matrikkelen. Bearbeidet av Menon Economics

Bildelingsaktørene uttrykker at lokalt bør parkeringsplassene fordeles jevnt utover, slik at flest mulig (potensielle)
brukere har en bil i kort gåavstand fra hjemmet sitt. Basert på sine erfaringer anbefaler Trondheim Bilkollektiv
en avstand på 300 meter mellom parkeringsplassene. Dette er en utfordring for tilrettelegging for bruk av elbil,
fordi det fordrer investeringer i ladeinfrastruktur med kostnader per lokasjon. Det vil derfor påløpe langt større
kostnader for å reservere parkeringsplasser for elektriske delebiler som ikke er samlet. Ønsket om spredte
parkeringsplasser må derfor avstemmes mot økt klimagevinst ved tilrettelegging for bruk av elektriske delebiler.
Som eksempel har Bergen kommune etablert mobilpunkter hvor parkeringsplasser er reservert for delebiler fra
flere aktører med ladestasjoner, det er tilknytning til kollektivtransport og bysykler og trygg parkering for egne
sykler.8 Punktene er godt skiltet, slik at de bidrar til å gi informasjon om bildeling og hvordan ulike transportmidler
kan kombineres. Figur 5-2 viser et slikt mobilpunkt på Møllendal i Bergen.

8

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/bymiljoetaten/11008/11009/article-154475 [29.03.19]
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Figur 5-2

Reserverte parkeringsplasser for delebil (mobilpunkt) i Bergen kommune

Foto: Jo-Kristian Stræte Røttereng

Oslo kommune arbeider også med å tilrettelegge for bildeling gjennom parkeringsreguleringer. Tekstboks 3
under beskriver målene til bystyret i Oslo, og hvordan de foreløpig skisserer å arbeide for å nå dem gjennom en
ny parkeringsforskrift for bildeling (Oslo kommune 2018). Det foreslås at reservering av parkeringsplasser for
delebilordninger på gateplan med ladestasjoner testes ut i en prøveordning på to år. Særlig relevant for
Trondheim kommune er Oslo sitt forslag til definisjon av hvilke aktører som er delebilaktører, og at disse inviteres
til å delta i et bildelingsråd, som skal gi anbefalinger om hvor det bør reserveres parkeringsplasser og hvilke
aktører som bør få disponere disse. Det er foreløpig for tidlig å dra erfaringer fra dette arbeidet siden forskriften
ikke er vedtatt, men arbeidet kan like fullt være til inspirasjon. Mens arbeidet med ny forskrift pågår, gis
bildelingsaktørene i Oslo tilbud om inntil sju parkeringsplasser på gateplan reservert til sine delebiler.9 Nabobil
har også fått tildelt sju parkeringsplasser mot at bilene som benytter disse plassene er delt 100 prosent av tiden.
Aktørene bes om å foreslå inntil tre alternative lokasjoner for disse plassene. Tiltaket må sees i sammenheng
med at bildelingsaktører har mistet tilgang til flere parkeringsplasser i forbindelse med innføring av beboerparkering.
Å reservere egne parkeringsplasser for delebiler gir en fordel for bildelingsaktørene, slik at det kan være
hensiktsmessig at kommunen stiller krav til aktørene som ønsker å benytte seg av tjenesten. Et krav kan være at
bildelingsaktørene må inngå i et datadelingssamarbeid med kommunen for å kunne benytte de reserverte
parkeringsplassene, for eksempel ved å gi kommunen tilgang til deres API for billokasjoner slik at dette kan
sammenstilles og tilgjengeliggjøres på tvers av aktører. Dersom kommunen tilgjengeliggjør denne informasjonen
til innbyggerne kan dette bidra til at innbyggerne kan ta informerte valg om hvilken delebilordning å eventuelt
inngå i. Kommunen kan også tilrettelegge for at dette deles med løsninger for kollektivtransportplanlegging, som
de tilbudt av Atb og Entur, og bysykkelappen til Trondheim Bysykkel. Dette synliggjør for de reisende hvordan
delebilordninger kan komplementere andre transportmidler.

9

https://nab.no/nyheter/har-funnet-losningen-pa-parkeringsfloken-for-bildelere/19.17878; https://nab.no/apnet-oslosforste-offentlige-parkeringsplasser-for-bildelingsbiler/19.18324; https://blogg.nabobil.no/blog/st-hanshaugen-storst-pabildeling [16.04.19]
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Tekstboks 3

Delebil og parkering i Oslo kommune. Kilde: Oslo kommune, Nordre Aker Budstikke

Delebil og parkering i Oslo kommune
Bystyret i Oslo kommune vedtok 20. juni 2018:
1. Byrådet bes legge til rette for at det etableres 600 reserverte plasser
til bildelingsbiler på gateplan fram mot 2020.
2. Byrådet bes legge til rette for at det blir reserverte plasser for bildelingsbiler
ved kollektivknutepunkt i hele byen, fortrinnsvis med sykkelparkering og
bysykkelstativer i nærheten.
3. Byrådet bes legge til rette for at de delte bilene kan lades på bildelingsplassene.
4. Byrådet bes legge til rette for at delte biler får parkering i beboerparkeringsområdene med en
tillatelse som gir adgang i alle sonene.
5. Byrådet bes vurdere om flere virksomheter i kommunen selv kan benytte seg av delte biler, og om
kommunens bilpark kan gjøres tilgjengelig til bildeling.
Kommunen har siden arbeidet med dette. Blant annet arbeides det med en ny forskrift om
parkeringstillatelse for bildeling, for å tilrettelegge for økt bruk av bildeling (Oslo kommune 2018).
Høringsutkastet inkluderer:
-

Reservere parkeringsplasser for bildeling på gateplan, med lademuligheter.

-

At delebiler kan parkere til redusert pris i områder med beboerparkering (boligsoneparkering).

-

Etablering av et bildelingsråd, hvor bildelingsaktørene vil gi råd til hvordan det kan tilrettelegges for
delebilbruk i kommunen og hvordan reserverte delebilparkeringsplasser skal delegeres og
lokaliseres.

Kommunen ønsker i første omgang å teste ut dette i en prøveordning over to år. Målet er å oppnå punkt 1 i
løpet av prøveordningsperioden.
I høringsutkastet definerer kommunen hvilke foretak som anerkjennes som bildelingsaktør og altså kan inngå
i bildelingsrådet (§2). Dette begrenses til stasjonsbaserte bildelingsordninger, med argumentet at denne
formen for bildeling primært brukes til lengre turer der det ikke er like aktuelt å velge kollektivtransport.
Høringsutkastet foreslår at de godkjente foretakene foretak kan få:
Oppstillingsplass på offentlig gategrunn (§4). Parkeringstillatelsen er knyttet til det enkelte kjøretøy,
og kommunen avgjør hvor stor andel av de faste oppstillingsplassene som skal forbeholdes
helelektriske biler. Foreslått pris: 6000 kr pr. år pr. plass.
Tillatelse til å parkere med redusert pris i områder der det er innført beboerparkering
(allsonetillatelse, § 5). Foreslått pris: 1000 kr pr. år.
Tillatelsene er i gyldig i ett år av gangen.
Fristen til å gi innspill på høringsutkastet var 15. februar 2019. Det er foreløpig ikke offentliggjort eller vedtatt
en endelig versjon av forskriften. I mellomtiden iverksetter kommunen en test-ordning hvor bildelingsaktørene i Oslo gis tilbud om å leie inntil sju gate-parkeringsplasser for 500 kr per måned (under markedspris).
Aktørene bes gi ønsker om inntil tre alternative områder for parkeringsplassene:
«Vi inviterer de bildelingsselskaper som er interessert til å søke om inntil syv plasser på gategrunn. Plassene er tenkt å
være tilgjengelige fra februar/mars og frem til prøveordningen er operativ. Bildelingsselskapene skal sende inn ønsker til
Bymiljøetaten og vi forsøker å finne aktuelle plasser i det området dere ønsker. Det er bare aktuelt å få tildelt plasser på
ett område.»

Oslo Bilkollektiv har fått parkeringsplasser til syv av sine biler på Damplassen i Ullevål hageby, Oslo.

MENON ECONOMICS

40

RAPPORT

5.2.

Inngå i eller etablere egen delebilordning

Et virkemiddel kommunen rår over, er å tilrettelegge for bildeling ved å foreta et innkjøp av bilpool fra en
bildelingsaktør eller å legge til rette for at egne kjøretøy deles av kommunens ansatte eller innbyggere. Skal dette
være samfunnsøkonomisk lønnsomt må samlede nyttevirkninger overstige kostnadene. Skal det være en
klimagevinst må det bidra til reduserte kjøremengder eller at mer klimavennlig teknologi tas i bruk.
Kostnadene for kommunen ved å kjøpe bildelingstjenester omfatter omstillingskostnader i form av tidsbruken
som går med til å legge ned (deler av) dagens bilpark i kommunen, 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. I mindre kommuner, hvor det ikke allerede er etablerte bildelingsordninger,
kan slike innkjøp stimulere etterspørselssiden slik at det også tilbys delebiler tilgjengelige for kommunens
innbyggere for øvrig. I Trondheim kommune eksisterer det allerede bildelingsordninger som vokser, slik at dette
er et mindre relevant virkemiddel for å stimulere til økt delebilbruk.
Kostnadene for kommunen ved å la ansatte eller alle innbyggere leie kommunens kjøretøy omfatter å etablere
løsninger for å tilrettelegge og betale for leien, ekstra vedlikeholdskostnader og risiko for at kjøretøyene ikke er
tilgjengelige når de skal, fordi de er lånt ut eller satt ut av drift på grunn av leieforholdet. Dersom kjøretøyene
kun tilgjengeliggjøres for kommunens ansatte kan det også tilkomme administrasjonskostnader for at de ansatte
skal beskatte naturalytelsen det innebærer.
Figur 5-3

Antall ulike typer kjøretøy og utstyr totalt i kommunens park
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Kommunens sentrale bilpark på omtrent 20 biler er godt egnet for å tilgjengeliggjøres for de ansatte eller
innbyggerne for øvrig utenom vanlig arbeidstid. Bilene står i Midtbyen, og infrastrukturen er godt egnet for å
hente og levere biler, med flere knutepunkter for kollektivtransport i nærheten. Dette er typisk personbiler. I
tillegg til disse har kommunen en rekke andre kjøretøy – fra personbiler til lastebiler, traktorer og feiemaskiner.
Disse typene og antallet for hver av dem er listet i Figur 5-3.
Flere av disse kjøretøytypene er spesialkjøretøy eller kan defineres som verktøy. Sett i et større delingsøkonomiperspektiv kan det likevel gi positive eksterne virkninger av å gi tilgang til dette. Det vil påløpe kostnader for
kommunen for å tilrettelegge for denne tilgangen, men disse kostnadene kan veltes på brukerne av ordningen.
Klimagevinsten av at kommunen deler egne kjøretøy eller verktøy er imidlertid usikker. På bakgrunn av
foreliggende informasjon, kan vi altså ikke avgjøre om dette vil være et positivt klimavirkemiddel.

5.3.

Andre virkemidler

Det er en rekke andre virkemidler kommunen kan benytte seg av for å tilrettelegge for bildeling. Det inkluderer
å lage positive insentiver for å inngå i delebilordninger, gjøre det dyrere eller vanskeligere å bruke privateid bil
eller å gjøre at kollektivreiser, sykkel og gange blir et substitutt for hverdagsreiser, slik at en delebilordning kan
erstatte privateid bil på typiske fritidsreiser.
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 eller det kan gis
økonomiske tilskudd for å ta del i deleordninger. Virkemidlene kan også kombineres med andre. Kommunen kan
eksempelvis anbefale at reservert parkeringsplass for delebil bør inngå i søknader om tilskudd for ladepunkt i
borettslag, eller strengere at det inngår som vurderingskriterium eller krav for innvilgelse av tilskudd. På den
negative insentivsiden side kan kommunen øke parkeringsavgiftene for privateide biler, differensiere
bompengepriser slik at delebiler får relative fordeler eller på andre måter gjøre det dyrere å eie egen bil.
Reguleringer for å legge til rette for deling. I tillegg til parkeringsreguleringer som støtter opp om bildeling
(delkapittel 5.1), kan kommunen bruke parkeringsreguleringer for å gjøre privatbilisme mindre attraktivt.
Kommunen arbeider allerede med å utarbeide ny parkeringspolitikk, og planstrategien (2016-2019) legger opp
til at ny kommuneplan innskrenker antallet parkeringsplasser i byen og særlig nær de nye metrobusstraséene.
Tilrettelegge for komplementære transportmidler. Kommunen kan også bruke økonomiske eller regulative
virkemidler for å legge til rette for transportmidler som komplementerer delebil. Dersom kollektivtransporttilbudet utvides eller prisene reduseres kan det gjøre at kollektivreiser, sykkel og gange blir et substitutt for
kjøring med egen bil i hverdagen, slik at det blir mer attraktivt å erstatte privateid bil med delebil på mindre
regulære reiser som ikke kan gjøres med kollektivtransport, sykkel eller gange.
Kunnskapsdeling og formidling. Bildeling er fortsatt ikke kjent for alle. 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. I tillegg innebærer det å
tilgjengeliggjøre bildeling gjennom en brukervennlig og intuitiv plattform. Sistnevnte er det bildelingsaktørene
selv som står for. Kommunen kan likevel støtte opp om arbeid med mobilitetsløsninger som går på tvers av
reisemidler (se anbefaling 8 i kapittel 6).
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6.

Anbefalinger

Basert på funnene og diskusjonene i kapitlene 2-5, gir vi her anbefalinger for hvordan Trondheim bør tilrettelegge
for bildeling med mål om å redusere klimagassutslipp i kommunen. Kapittel 3 diskuterer klimagevinsten ved
bildeling og konkluderer med at denne er usikker. I anbefalingene legger vi til grunn at det skal legges til rette for
bildeling i Trondheim kommune og at virkemiddelbruken skal rettes mot å gi klimagevinster.
Tilrettelegging for bildeling er lite utprøvd virkemiddelbruk i norske kommuner. Siden kunnskapsgrunnlaget og
erfaringer fra andre kommuner er begrenset, er anbefalingene våre preget av en utprøvende og fleksibel strategi,
som tilrettelegger for tilegning av ny kunnskap og åpner for justeringer underveis.
Vi anbefaler at kommunen etablerer en prøveordning for tilrettelegging for bildeling i geografisk avgrensede
områder. Prøveordningen er rettet mot regulering av dedikerte parkeringsplasser for delebiler. Vi anbefaler også
at kommunen utarbeider en ny forskrift om parkeringstillatelser for bildeling, basert på det foreløpige arbeidet i
Oslo kommune. Vi anbefaler at også denne innføres i en prøveperiode. Formålet er å oppnå bystyrevedtaket om
300 parkeringsplasser for delebiler med størst mulig klimagevinst.
Vi anbefaler altså at disse satsningene prioriteres over å spesifikt tilrettelegge for bildeling blant virksomheter og
å intensivere arbeidet med å tilrettelegge for bildeling i boligsoneparkering. Det betyr ikke at vi anbefaler å gå
mot disse delene av bystyrevedtaket, men vi vurderer at det skisserte opplegget i første omgang gir bedre
tilrettelegging for delebil som substitutt til privatbilisme.
I det følgende beskriver vi åtte anbefalinger som legger opp til gjennomføringen av en slik prøveordning og
innføring av ny forskrift, samt vurdering av andre virkemidler. Anbefalingene 1-3 legger til rette for å sikre seg et
godt informasjonsgrunnlag og for å kunne vurdere effektene av prøveordningen. Anbefalingene 4-5 retter seg
mot prøveordningen med reservering av parkeringsplasser i prioriterte områder. Anbefalingene 6-8 omhandler
utarbeidelsen av en ny forskrift for bildeling, utredning av annen tilrettelegging og evaluering før eventuell
oppskalering.
Anbefaling 1: Kommunen inviterer til et bildelingsråd, hvor bildelingsaktørene gir anbefalinger til hvordan
kommunen best kan tilrettelegge for bildeling.
For å sikre at kommunens virkemiddelbruk er basert på oppdatert kunnskap om markedet, bør kommunen ta
initiativ til et bildelingsråd, hvor bildelingsaktørene inviteres for å gi anbefalinger til kommunen for hvordan best
tilrettelegge for bildeling. En viktig del av disse anbefalingene er lokalisering for parkeringsplasser reservert for
delebil og hvilke spesifikke aktører som bør ha hvilke reserverte parkeringsplasser. En første vurdering i rådet
bør være å gi innspill og eventuelt revideringsforslag til anbefalingene presentert i denne rapporten.
Kommunen tar initiativ til rådet, har møterett og lytter til anbefalingene rådet utarbeider, men det er aktørene
selv som må organisere og koordinere møter og anbefalinger. Siden det gis mulighet til å påvirke kommunens
virkemidler, vil det være i aktørenes interesse å delta aktivt.
Kommunen avgjør hvem som bør inngå i bildelingsrådet. I utgangspunktet bør alle de ni aktørene omtalt i kapittel
2 inviteres til å delta, men det kan være mindre relevant for stedsspesifikke aktører (som Bildeleringen) å delta.
Kommunen bør også bestemme seg for om delingsplattormene Nabobil og GoMore skal inngå i rådet. På den
ene siden vil disse aktørene i mindre grad være avhengige av egne parkeringsplasser, fordi de fleste bilene som
deles er privateide og i bruk av eieren, slik at bilen allerede vil ha parkeringsplass for å kunne brukes til dette. På
den andre siden er disse viktige delebilaktører som ikke nødvendigvis kun begrenser seg til å dele privateide biler.
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De kan også ha mulighet til å styre privateide biler til spesifikke lokasjoner til gitte tider i døgnet dersom det
finnes parkeringsplasser tilgjengelige.
I høringsutkastet til den nye forskriften for delebil i Oslo (Oslo kommune 2018, Tekstboks 3, delkapittel 5.1),
foreslår Bymiljøetaten i Oslo følgende vilkår for å være et bildelingsforetak og dermed inviteres til å delta i
bildelingsrådet:
a)

foretaket må være registrert i Enhetsregisteret og kun drive bildeling,

b)

foretaket må disponere kjøretøy, herunder være registrert som eier i Motorvognregisteret. Eventuell disponering av
leiebil av autorisert bilutleiefirma skal dokumenteres,

c)

driften til foretaket skal være i tråd med formålet i denne forskriften,

d)

bildelingsordningen skal være åpen for alle og bilene i ordningen skal kun benyttes til bildeling,

e)

utlån av biler skal kunne skje på timesbasis og

f)

foretaket skal i hovedsak drive stasjonsbasert, og tilby biler i flere områder

Vi anbefaler at Trondheim kommune i første omgang favner bredere enn Oslos høringsutkast og inkluderer
aktører som tilrettelegger for deling av privateide biler. Dette vurderes på nytt etter rådet er etablert, basert på
egne erfaringer fra arbeid i rådet og fra endelig forskrift og erfaringer fra Oslo kommune.
Anbefaling 2: Kommunen inkluderer andre transportplanleggere i virkemiddelutformingen.
For å øke den potensielle klimagevinsten til økt delebilbruk bør denne bruken erstatte privatbilisme og
komplementere kollektivtransport, gange og sykkel. Ved å involvere aktører som planlegger kollektivtransport
eller representerer sykkel- og gangeinteressene vil kommunen sikre at virkemiddelutformingen i størst mulig
grad komplementerer disse reisemidlene. Som et minimum bør disse aktørene inviteres til å gi innspill på
høringsutkast, og fortrinnsvis bør de involveres tidligere.
Utover alle relevante enheter i kommunes egen organisasjon, har vi identifisert følgende aktører som relevante
å involvere:
-

Atb, som utvikler av kollektivtransporttilbudet i fylket, samt forvalter av kollektivtransportplanlegger.

-

Trøndelag fylkeskommune, som planlegger av store deler av kollektivtransportinfrastrukturen i fylket.

-

Bane NOR, som forvalter og utvikler togstasjoner, holdeplasser og annen eiendom, også i Trondheim.

-

Urban Infrastructure, som drifter og utvikler Trondheim bysykkel.

-

+CityxChange (inkluderer også Trondheim kommune), som utvikler av nye ideer innen byplanlegging.

-

Syklistenes Landsforening, som arbeider for å bedre tilrettelegging for hverdagssykling.

Selv om +CityxChange og Syklistenes Landsforening ikke utvikler eller drifter transportløsninger direkte, er disse
viktige aktører for å et godt kunnskapsgrunnlag, for eksempel basert på erfaringer fra partnerbyer i
+CityxChange, og sikre at kommunens tilrettelegging for bildeling ikke går på bekostning av sykkelbruk. Det kan
også være relevant å involvere transportplanleggeren Entur, dersom Atb og fylkeskommunen mener det er
hensiktsmessig.
I en høringsprosess vil det selvfølgelig være relevant å også invitere til innspill fra bydeler, Trondheim
Næringsforening, huseier-interesser, privatbilaktører, Norges Handikapforbund, m.m. Disse er imidlertid mindre
viktige i planleggingen av bildeling som en del av «mobility as a service». For å tilrettelegge for bildeling som et
virkemiddel for å redusere klimagassutslipp, vil det være mer relevant med innspill fra planleggere og
interessenter for komplementære reisemidler.
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Anbefaling 3: Kommunen sikrer seg et godt datagrunnlag for å kunne vurdere effekten av tilretteleggingen
av delebil blant privatpersoner.
Kommunen gjennomfører jevnlig spørreundersøkelser blant innbyggerne. For å kunne vurdere virkemiddelbrukens effekt på reisevaner, bør kommunen etablere et godt kunnskapsgrunnlag av reisevanene for
innbyggerne i målgruppen for virkemidlene før disse iverksettes (nullpunkt). Dette bør altså inkludere spørsmål
om eierskap av bil og bruk av ulike reisemidler: egen bil, delebil, sykkel, kollektivtransport, gange, m.m.
Ved å sammenligne dette med en tilsvarende undersøkelse i etterkant av iverksettelse av virkemidlene, vil man
kunne gjøre vurderinger av klimagevinsten av virkemidlene. Siden andre endringer også vil skje i samme periode
(blant annet utbygging av kollektivtransporttilbudet i kommunen) bør før- og etterundersøkelsene inkludere
personer både i og utenfor målgruppene, slik at man kontrollerer for andre endringer («forskjeller-i-forskjeller»).
Når dataene fra reisevaneundersøkelsen 2018 tilgjengeliggjøres, bør kommunen vurdere om dette gir et
tilstrekkelig grunnlag for å etablere et en slik nullpunktsmåling eller om denne bør suppleres med en egen
spørreundersøkelse.
Anbefaling 4: Kommunen avgjør prioriterte områder i kommunen hvor prøveordningen skal iverksettes.
Geografisk avgrensede områder for virkemiddelbruken legger til rette for bedre vurdering av klimagevinsten.
Avgrensningen gjør også at områder med større potensiell klimagevinst kan prioriteres. Det er flere praktiske
hensyn som må avveies ved nøyaktig lokalisering av parkeringsplasser innenfor disse områdene. Som hovedregel
bør plassene være godt synlig, særlig fra kollektivknutepunkter det søker synergier fra. I det minste bør det være
synlig merking (se anbefaling 8). Nøyaktig lokalisering innenfor områdene må imidlertid avgjøres i nært samarbeid med Trondheim parkering og med innspill fra bildelingsaktørene og andre relevante aktører (anbefaling
1-2). Basert på resultatene i kapittel 4, foreslår vi at følgende områder prioriteres (ikke i prioritert rekkefølge):
Lademoen: Området har grunnkretsene med de høyeste befolkningstetthetene i kommunen og har de
nåværende kollektivknutepunktene Lademoen stasjon, Strandveien og Lilleby stasjon. Lilleby er også den
barneskolekretsen med høyest andel relativ barnefattigdom (se vedlegg 1). Trondheim Bilkollektiv har allerede
flere delebiler plassert i området og det blir vurdert til å være marked for flere. Vi anser derfor dette området
som svært relevant for å styrke tilrettelegging for bildeling, også som komplementært til kollektivtransport.
Boligsoneparkering 22 inngår i området og det er ifølge Statens vegvesens parkeringsregister 325 avgiftsbelagte
parkeringsplasser rundt Ulstadløkkveien, driftet av Trondheim parkering.
Møllenberg/Rosenborg: Områdene tilgrensende Lademoen har også høy befolkningstetthet, men ikke
nåværende eller planlagte kollektivknutepunkt. Rosenborg ungdomsskolekrets har også høy andel relativ barnefattigdom (se vedlegg 1), som øker den sosiale profilen ved virkemiddelbruken. Trondheim Bilkollektiv har
allerede delebiler plassert i områdene og vurderer at det er potensial for økt etterspørsel. Selv om det ikke er
kollektivknutepunkt i området, er det relativt kort gang- eller sykkelavstand til disse samt til Midtbyen. Vi
vurderer derfor at tilrettelegging for delebil i disse områdene har potensial til å erstatte privatbilisme på
fritidsreiser, og at gange, sykkel og kollektivtransport kan dekke mye av transportbehovet i hverdagen.
Boligsoneparkering 22 og 29 inngår i området og det er ifølge Statens vegvesens parkeringsregister over 1000
avgiftsbelagte parkeringsplasser rundt Nedre Møllenberggata/ Rosenborg gate, samt flere plasser ved Holbergs
gate og Nonnegata.
Elgeseter: Området sør for Midtbyen har høy befolkningstetthet og det er planlagt et kollektivknutepunkt ved
Samfundet. Trondheim Bilkollektiv har allerede flere delebiler i området, deriblant ved Samfundet. Vi vurderer
at det særlig er relevant med reserverte parkeringsplasser for delebil nær Samfundet, som er nært det nye
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kollektivknutepunktet, nær der studenter og ansatte ved NTNU Gløshaugen ferdes og ikke langt fra St. Olavs
hospital. Ifølge Statens vegvesens parkeringsregister er det 25 avgiftsbelagte parkeringsplasser i Høgskoleveien,
samt flere plasser i Klæbuveien og ved St. Olavs hospital.
Heimdal: I motsetning til overnevnte områder ligger dette ikke tilgrensende Midtbyen. Heimdal har relativt høy
befolkningstetthet nært lokalsentrum og er et område med befolkningsvekst og fortetting. Togstasjonen har et
høyt antall reisende per i dag og vil bli et kollektivknutepunkt i det nye metrobussystemet. Parkeringsplasser er
i mindre grad en begrensning i området enn i de mer sentrumsnære områdene, og ifølge Statens vegvesens
parkeringsregister er det nesten 200 avgiftsfrie parkeringsplasser nær Heimdal stasjon. Samtidig kan det være
viktig for synligheten og forutsigbarheten for potensielle delebilbrukere at det er reservert egne plasser for
delebiler. I dette området vil det være særlig relevant å gå i dialog med Bane NOR om tilrettelegging for bildeling
(se anbefaling 2).
Saupstad: Området har lavest befolkningstetthet av områdene presentert her. Husebytunet er imidlertid
foreslått som et omstigningspunkt på metrobusslinje 2 og Saupstadringen er foreslått som et lokalsenter (Figur
4-10). Det legges altså opp til bedret kollektivtrafikktilbudet og til å sentralisere trafikken her. Videre har området
sosiale forhold (vedlegg 1) som gjør at tilrettelegging for bildeling her har en sosial profil. Vi vurderer altså den
potensielle klimagevinsten ved tilrettelegging for bildeling på Saupstad som trolig lavere enn for de overnevnte
områdene per i dag. Samtidig gjør de sosiale forholdene og planlagt utvikling i området at det likevel kan være
hensiktsmessig for kommunen å tilrettelegge for bildeling her.
Kommunen presenterer og tester de foreslåtte prioriteringer i bildelingsrådet (anbefaling 1). Det inviteres til
innspill for og ønsker til konkrete parkeringsplasser reservert for aktørenes delebiler. Basert på dette inviteres
det til innspill fra andre, særlig fra aktørene nevnt i anbefaling 2, før kommunen avgjør hvilke parkeringsplassområder som bør prioriteres for delebiler.
Anbefaling 5: Kommunen reserverer parkeringsplasser til delebiler i de prioriterte områdene.
Når satsningsområdene for tilrettelegging for bildeling er avgjort (anbefaling 4), anbefaler vi at kommunen i
første omgang dedikerer parkeringsplasser for bildeling til bildelingsaktørene som ønsker dette.
Kommunen har anledning til å gi slike tillatelser til spesifikke kjøretøy på sine vilkårsparkeringsplasser
(parkeringsforskriften, kap. 6). Inspirert av Oslo sitt nylig initierte test-prosjekt hvor bildelingsaktørene ønsker og
får tildelt faste parkeringsplasser (Tekstboks 3), anbefaler vi at Trondheim kommune inviterer bildelingsaktørene
til det samme. Parkeringsplassene vil merkes med skilting som vist på forsidebildet, gjerne supplert med
informasjon om bildeling og om komplementære transportmidler (se Figur 5-2 og anbefaling 8). Siden det
allerede ligger til rette for å gjennomføre dette kan det gjennomføres relativt raskt. Vi anbefaler derfor at dette
prioriteres mens en ny forskrift for bildeling utarbeides (anbefaling 6).
Bildelingsaktørene bør betale for parkeringsplassene, men til under markedspris. Ved at bildelingsaktørene
betaler for parkeringsplassene gir man aktørene et insentiv for å strengt prioritere antallet parkeringsønsker.
Ved å tilby parkeringsplassene til under markedspris gir kommunen en indirekte subsidiering for bildeling, som
kan bidra til å øke attraktiviteten relativt til privateid bil. I Oslo tilbys tilsvarende parkeringsplasser til 500 kroner
per måned. Vi anbefaler også at det bør kreves at parkeringsplassene en bildelingsaktør har fått reservert brukes;
altså at antallet biler bildelingsaktøren har plassert på hver lokasjon er lik antallet reserverte parkeringsplasser.
Dette vil videre begrense potensielle problemer med at dedikerte parkeringsplasser står tomme.
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Vi anbefaler ikke et spesifikt antall parkeringsplasser som bør reserveres til bildeling i hvert område, men heller
at kommunen inviterer bildelingsaktørene (anbefaling 1) til å uttrykke hvilke og hvor mange parkeringsplasser
de ønsker reservert. Kommunen vurderer ønskene til bildelingsaktørene opp mot parkeringsbehovet for private
biler i området og mot potensiell klimagevinst. Bildelingsaktørene har et bedre og mer oppdatert bilde av
etterspørselssiden enn kommunen og forfatterne av denne rapporten.
Vi anbefaler i første omgang å prioritere faste parkeringsplasser dedikert til delebil framfor å styrke tilgangen til
boligsoneparkering, da aktørene selv har meldt om at dedikerte parkeringsplasser øker forutsigbarheten for
brukerne framfor at bilen er lokalisert på ulike steder innenfor en større boligsone. Kommunen gir også allerede
anledning for bildelingsaktører å inngå i boligsoneparkering gjennom kommunens forskrift om avgiftsbelagt
boligsoneparkering (§16).
Siden parkeringstillatelsene knytter seg til spesifikke kjøretøy har kommunen anledning til å prioritere nullutslippsbiler. Vi anbefaler at kommunen gjør dette i noen grad. Prioritering av nullutslippsbiler vil gjøre at den
potensielle klimagevinsten ved bruk av delebilene øker. Samtidig kan et tilbud bestående utelukkende av elbiler
med begrenset rekkevidde gjøre tilbudet mindre konkurransedyktig til privateide biler. Denne prioriteringen må
derfor balanseres. Elbiler vil også ha behov for ladepunkt, som medfører kostnader for kommunen og kan
forsinke prosessen. Andelen parkeringsplasser som reserveres biler på utslippsfrie drivstoff bør avgjøres i dialog
med den gitte bildelingsaktør. Med målsetningene om å redusere klimagassutslipp fra veitrafikken, vil
kommunen trolig ha sterkere insentiv for nullutslippsbiler enn bildelingsaktørene. Det vil derfor være naturlig at
kommunen presser noe på for en større andel nullutslippsbiler enn bildelingsaktørene ville tilbudt uten de
subsidierte parkeringsplassene.
Det bør settes som krav at bildelingsaktørene deler data på lokasjonene til delebilene og bruken til disse. Det gir
kommunen en indikasjon på etterspørselen etter delebiler på de ulike lokasjonene og kjøremønsteret til bilene.
Dette er også data som kan brukes for å sammenstille delebiltilbudet på tvers av delebilordninger og kan
integreres med andre transportplanleggere (anbefaling 2).
Anbefaling 6: Kommunen utreder videre bruk av parkeringsreguleringer for å tilrettelegge for bildeling.
Vi anbefaler at kommunen først og fremst utarbeider et forslag til forskrift om parkeringstillatelser for bildeling,
basert på høringsutkastet til tilsvarende forskrift i Oslo (Oslo kommune 2018). Som beskrevet i Tekstboks 3,
berører forskriften både faste parkeringsplasser og tilgang til boligsoneparkering. Kommunen må vurdere om de
ser det hensiktsmessig å samle bestemmelsene om parkering og bildeling i samme forskrift eller om de beholder
bestemmelsen om parkering i boligsoner for bildeling (forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering, §16).
Kommunen bør invitere til innspill på høringsutkastet til alle aktører nevnt under anbefaling 1 og 2. Oslo
kommune foreslår å innføre sin forskrift i en prøveperiode på to år. Vi anbefaler at Trondheim kommune gjør
tilsvarende, hvorpå det vurderes om forskriften bør gjøres permanent og om den eventuelt bør revideres.
Bruk av parkeringsreguleringer for å tilrettelegge for bildeling inngår i en mer omfattende parkeringspolitikk i
kommunen. Trondheim utredet og vurderte parkeringspolitikken sin i 2013 (Hanssen & Christiansen 2013).
Denne gjennomgangen vurderte i liten grad bildeling. Trondheim kommunes planstrategi (2016-2019)
spesifiserer at det skal legges vekt på å at behovet for bilparkering særlig reduseres langs metrobusstraséene og
ved kollektivknutepunktene. Vi anbefaler at i utviklingen av ny parkeringspolitikk, særlig i utarbeidelsen av ny
arealdel av kommuneplanen, vurderes det å bedre tilrettelegge for bildeling. I vurderingen av innskrenking av
parkering for privateide biler, tas det hensyn til om bildeling kan være et reelt alternativ til privateid i området.
Dersom det er et reelt alternativ, er det større rom for å innskrenke parkering for privateide biler.
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I forbindelse med arbeidet med ny parkeringspolitikk anbefaler vi at kommunen vurderer å gi sterkere føringer
for unntak fra oppfyllelse av minimumsnormen dersom utbygger dedikerer parkeringsplasser for delebiler.
Anbefaling 7: Ett år etter at parkeringsplassene i prøveordningen er tatt i bruk, evalueres ordningen og
eventuelt skaleres.
Parkeringsplassene til spesifikke delebiler i anbefaling 5 anbefales reservert i omtrent ett år. Mot slutten av
denne perioden bør kommunen evaluere ordningen. Det bør særlig vurderes om reserveringen av parkeringsplasser har ført til:
-

Økt tilbud av delebiler?

-

Økt bruk av delebiler?

-

Reduserte klimagassutslipp gjennom redusert bruk av (privateid) bil?

-

Mer fornøyde innbyggere (både de som benytter bildeling og de som berøres av færre parkeringsplasser
for privateide biler)?

Vi anbefaler at kommunen følger opp spørreundersøkelsen i anbefaling 3 og dermed sikrer seg informasjon etter
iverksettelsen som kan sammenlignes med situasjonen før, både i områder det er reservert parkeringsplasser og
i områder ikke berørt av ordningen. Dette vil være en viktig kilde for å besvare spørsmålene over.
Resultatene av evalueringen vurderes opp mot mulig effekt og kostnader ved å benytte andre virkemidler for å
nå de samme målene, særlig tilrettelegging gjennom en eventuell ny forskrift for bildeling utredet i anbefaling 6.
Bildelingsrådet (anbefaling 1) involveres tett i denne prosessen, sammen med andre relevante aktører, særlig de
nevnt i anbefaling 2.
Basert på resultatene av prøveordningen og vurdering av andre parkeringsreguleringer, skaleres virkemiddelbruken. Målet bør være å nå bystyrevedtaket om 300 parkeringsplasser dedikert til delebiler innen ett år etter
endt prøveordning.
Anbefaling 8: Kommunen utreder bruk av andre virkemidler for å tilrettelegge for bildeling.
Bystyrevedtaket legger opp til at parkeringsreguleringer er det viktigste virkemidlet for kommunen å tilrettelegge
for bildeling. Det er likevel andre virkemidler kommunen kan iverksette for å støtte oppom bildeling.
Særlig relevant er arbeidet med helhetlig mobilitetsløsning på tvers av reisemidler. Ved å integrere informasjon
om og planlegging av reiser med kollektivtransport, sykkel og gange med bildelingsordninger gjør man transportmidlene mer komplementære og styrker altså kombinasjonen av disse sammenlignet med privateid bil. Dette er
et ambisiøst prosjekt, som kommunen nok alene ikke kan gjennomføre og vi ikke kan gi en klar oppskrift på i
denne utredningen.10 Aktørene som bør involveres for å kunne realisere dette er nevnt i anbefaling 2, i tillegg til
bildelingsaktørene selv. Særlig relevant er arbeidet gjennom prosjektet +CityxChange, beskrevet i Tekstboks 2
(delkapittel 4.1).
I flere av overnevnte anbefalinger gis bildelingsaktørene fordeler av kommunen. Som nevnt i anbefaling 5 kan
kommunen sette krav til bildelingsaktørene for å kunne benytte disse fordelene. Uansett utfall av arbeidet med

10

Entur, som arbeider med å gjøre «det enkelt for de reisende å planlegge og kjøpe billett til en kollektivreise på tvers av
ulike reiseformer, transportselskaper og fylker», hadde til sammenligning i slutten av 2017 omtrent 250 ansatte (Entur
2018). Avdelingen som arbeider med å samle kollektivtransportplanleggerne på tvers av fylker hadde et budsjett på 21
millioner kroner, finansiert over statsbudsjettet.

MENON ECONOMICS

48

RAPPORT

mobilitetsløsning i +CityxChange og i andre prosjekter, vil det derfor være hensiktsmessig at kommunen legger
til rette for informasjon om bildelingsordningene i kommunene, inkludert lokasjoner for delebilene, ved å kreve
dette utlevert fra aktørene. Bildelingsaktørene er ikke nødvendigvis selv interesserte i at ordningene deres skal
integreres i felles mobilitetsløsninger, og dette er heller ikke nødvendigvis hensiktsmessig. Å samle inn
informasjonen har imidlertid trolig liten kostnad og kan uansett brukes for å vurdere bildelingsetterspørselen
ulike steder i kommunen eller deles på en felles informasjonsplattform.
Bildeling vil ikke bli brukt dersom potensielle etterspørrere ikke er informert om tilbudet, og flere av
bildelingsaktørene nevner manglende kunnskap om bildeling, hva det er og hvordan det kan brukes som en viktig
barriere i markedet. Bildelingsaktørene står i utgangspunktet selv for å informere potensielle kunder om tilbudet
sitt gjennom markedsføring. Likevel kan kommunen tilrettelegge for å spre generell informasjon om bildeling og
delebiltilbudet i kommunen. En måte å gjøre dette på er gjennom skiltingen (se forsidebilde) og informasjonstavler ved lokasjonene for prøveordningen (se eksempel i Figur 5-2).
Vi anbefaler at kommunen oppfordrer medlemmene av bildelingsrådet (anbefaling 2) til å gi innspill på andre
tiltak eller tilrettelegging kommunen kan gjennomføre for å bidra til å gjøre bildeling allment kjent i kommunen.
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Vedlegg 1 – Delebil og barnefamilier med lav inntekt
I denne rapporten utreder vi å legge til rette for delebil som et virkemiddel for å redusere klimagassutslipp i
kommunen. En annen mulig positiv virkning av delebiler er at det kan gi tilgang til bil for personer som ikke har
råd til å kjøpe egen bil. Denne sosiale virkningen er trolig sterkere for barnefamilier.
Figur V-1 viser andelen barn per barneskolekrets i alderen 6-9 år i 2017 som inngår i husholdninger med relativt
lav inntekt. Figuren viser at særlig Lilleby skolekrets på Lademoen har særlig høy andel relativ fattigdom med
omtrent 4 av 10 barn under denne grensen. Saupstad og Kolstad skole (vedtatt sammenslått med Huseby) i
Heimdal følger etter med en andel på 30-40 prosent. Ila har også en relativ høy andel barn under denne grensen
med i overkant av 25 prosent.
Figur V-1

Andel barn 6-9 år i barnefamilier med lav inntekt (OECD-ekvivalenter, under 60 % av medianen), fordelt
etter barneskolekrets. Kilde: SSB/Trondheim kommune
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Data for skolekretsene Solbakken, Bratsberg, Okstad og Rye er ikke tilgjengelig, da de ikke kan offentliggjøres av SSB.

Figur V-2 viser tilsvarende andel av barn per ungdomsskolekrets i alderen 13-15 år i 2017 som inngår i
husholdninger med relativt lav inntekt. Sammenlignet med Figur V-1 viser denne figuren at disse andelene er
gjennomgående lavere enn for barneskolekretsene. Ungdomsskolekretsen med høyest relativ barnefattigdom er
Huseby skole, som altså er vedtatt sammenslått med Saupstad og Kolstad, som beskrevet over. Skolen er en av
to skoler i kommunen med mottaksgrupper for barn som nylig har ankommet landet og tilbyr grunnleggende
norskopplæring. Den høye andelen må sees i sammenheng med dette. Også skolekretsene Åsheim og
Stabbursmoen ligger i bydel Heimdal, mens Rosenborg ikke ligger langt fra Lilleby.
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Figur V-2

Andel barn på 13-15 år i husholdninger med lav inntekt (OECD-ekvivalenter, under 60 % av medianen),
fordelt etter ungdomsskolekrets. Kilde: SSB/Trondheim kommune
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Relativ barnefattigdom kan tolkes som en etterspørselsindikator siden det er større sannsynlighet for at familiene
ikke har råd til egen bil. I så fall er det potensiell etterspørsel i området Heimdal-Saupstad og LademoenRosenborg.
Samtidig vet vi ikke om disse gruppene har mulighet til å bruke delebil selv om de får tilgang på det, eksempelvis
fordi de mangler førerkort. I tillegg er det et mål i kartleggingen at delebilbruk erstatter privatbilisme, ikke sykkel,
gange eller bruk av kollektivtransport. Dersom delebilene ikke er utslippsfrie, kan klimagevinsten av tilgang til
delebilordninger være negativ.
Det sosiale aspektet er et viktig argument for å legge til rette for delebil for disse gruppene. Dersom
barnefamiliene har bruk for bil, men ikke har råd til å kjøpe egen bil, og de kan ta i bruk delebilordninger, kan
tilrettelegging bidra til en velferdsøkning blant innbyggergrupper som har minst fra før av.
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Vedlegg 2 – Vurderte kollektivknutepunkt
Tabell V-1
Holdeplasser/stasjoner vurdert som kollektivknutepunkt
Holdeplass/stasjon
Transportmiddel

Antall påstigninger

Heimdal stasjon

Tog

67 929

Lademoen stasjon

Tog

23 770

Leangen stasjon

Tog

22 059

Lerkendal stasjon

Tog

4 640

Lilleby stasjon

Tog

23 938

Marienborg stasjon

Tog

50 308

Rotvoll stasjon

Tog

29 411

Selsbakk

Tog

865

Skansen stasjon

Tog

28 445

Trondheim S

Tog

538 220

Dronningens gate D1

Buss

270 378

Dronningens gate D2

Buss

197 900

Kongens gate K1

Buss

1 151 523

Kongens gate K2

Buss

649 109

Munkegata M1

Buss

245 966

Munkegata M2

Buss

474 109

Munkegata M4

Buss

148 246

Munkegata M5

Buss

699 722

Prinsens gate P1

Buss

1 317 982

Prinsens gate P2

Buss

856 991

Heimdal

Buss

273 658

Ila

Buss

324 888

Ila

Trikk

36 834

Kroppanbrua

Buss

121 439

Lerkendal stadion

Buss

262 179

Strandveien

Buss

391 548

Strindheim

Buss

748 159

Studentersamfunnet

Buss

1 172 418

Tonstadkrysset

Buss

27 621

Tonstadkrysset 2

Buss

79 426

Tonstadkrysset 3

Buss

3 786

Tonstadkrysset 4

Buss

7 124

Tonstadkrysset E6

Buss

37 599

Vikelvveien

Buss

24 306

Åsveien skole

Buss

117 952

Kilder: NSB (tog) og Atb (buss og trikk). Antall påstigninger for tog er estimert til å være halvparten av antall på- og
avstigninger i begge retninger ved samme stasjon.
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Vedlegg 3 – Intervjuguider
Delingsplattformene (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?

a.

Hvor viktig er muligheten for å få bedrifter eller det offentlige som brukere?
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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 Trondheim som gjør det mindre eller mer attraktivt å dele bil her?
a.

4.

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

Er det noe Trondheim 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?

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.

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

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?

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.

Hvem er de typiske brukerne deres?
a.

Aldersgruppe?
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2.

3.

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?
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 Trondheim som gjør det mindre eller mer attraktivt å etablere
seg her?
a.

5.

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

Er det noe Trondheim kommune som 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.

2.

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

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

MENON ECONOMICS

56

RAPPORT

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?

Virksomhetene
Spørsmål om virksomheten
1.
2.
3.

Sjekk at antallet ansatte, omsetning og geografi stemmer med bedriftsdatabasen
En kort beskrivelse av virksomheten (produksjon/tjeneste og en typisk arbeidshverdag)
Er din virksomhet medlem av en bildelingsordning i dag?
a. Hvis ja, hvilken?
b. Hvis nei, er det interessant å vurdere å ta del i en bildelingsordning?
i. Hvis ja, hvorfor? [så gå til spørsmål 4]
ii. Hvis nei, hvorfor? Dersom det ble bedre tilrettelagt for bruk av delebil, kunne det da
være interessant? [Hvis fortsatt nei, intervjuet avsluttes]

Spørsmål om dagens transportbruk
4.

5.

I hvor stor grad bruker dere følgende transportformer i deres virksomhet?
a. Bil
b. Buss
c. Tog
d. Annen kollektivtransport
e. Sykkel
f. Gange
Hvorfor bruker dere transportformene som dere gjøre?

[Hvis virksomheten bruker egne/ansattes biler i dag]:
6.

Hvilke drivstoff bruker bilene dere bruker i dag?
a. Bruker dere eller har dere vurdert å bruke elbiler? – Hvorfor/ hvorfor ikke?
7. Hvor langt kjører typisk hver bil ila. et år?
8. Hva bruker virksomheten bil til?
a. Kunne dette vært utført med en hvilken som helst personbil?
9. Har dere privateide biler i virksomheten eller bruker dere mest de ansattes biler?
10. Hvor mye anslår du at bilbruken koster virksomheten per år?
Spørsmål om potensiell bildeling
11.
12.
13.
14.
15.

Vet du om dere har mange ansatte som bruker bildeling i fritiden?
Hva ville vært de viktigste tiltakene for å tilrettelegge for at dere bruker delebil (mer)?
Hvilke områder ville det vært viktigst å ha delebiler plassert for deres virksomhet?
Hvor langt ville dere vært villige til å gå for å finne en delebil?
Tror du tilgang på delebil for dere ville erstattet bruk av kollektivtransport, sykkel eller gange?
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