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“Gleden over å bli kvitt 

bilen er så utrolig stor at 

jeg vil gjøre veldig mye for 

aldri mer å eie en bil 

påny…”
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Bildeling – en innovasjon under konstruksjon  

▪ Utviklet - og utvikles - gjennom 

brukerdrevne initiativ. 

▪ Videre adopsjon og spredning er 

avhengig av at den vinner innpass i 

husholdningene

▪ Er i en tidlig fase – mye utprøving og 

eksperimentering  

▪ Innebærer en betydelig omlegging av 

husholdningers reisevaner på flere ulike 

områder. 

▪ Studier av tidlige brukere kan gi 

indikasjoner på hvordan 

husholdningene tilpasser dette i sin 

hverdag og hvordan dette endrer på 

reiseatferd
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TEMPEST - Transforming mobility practices through shared

consumption

▪ Treårig forskerprosjekt ledet av TØI 

tilknyttet Forskningsrådets EnergiX-

program’

▪ Samarbeid med Universitetet i Oxford 

(UK), Erasmus universitet (NL), Lunds 

Universitet (SV) og Universitetet i Oslo. 

▪ Hovedformål
▪ Utvikle en forståelse for endringsbetingelser i 

transportsystemene, med særlig fokus på  

mulighetene for overgang fra private til delte 

transportressurser i husholdningene

▪ Kvalitative og kvantitative analyser av 

bildeling på tvers av deltakerlandene
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TEMPEST work packages
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Comparative case studies focusing on the 

emerging new providers of shared mobility 

services within the national contexts of the 

UK, Sweden, the Netherlands and Norway. 

In-depth interviews is conducted in 12-15 households 

in each country, related to the cases. 

A household survey to further 

test out concepts and 

constellations that has been 

brought up in the in-depth 

interviews

A Delphi-study distributed as a web-

application, is conducted to estimate the 

future development of shared mobility 

services. 

Workshops is carried out with policymakers 

and stakeholders involved in planning of 

future urban transport systems.  

Final report, 1 

seminar and 6-7 

peer-reviewed 

articles  
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Pilotstudie av husholdninger (WP2)

▪ Forstudie av tidlige brukere

▪ Prøve ut metoder og utforske sentrale 

tema for videre studier og analyser

▪ Semi-strukturerte intervjuer i 

husholdninger  

▪ Kvalitative data - ikke generaliserbare 

▪ Utvalg & data

▪ Husholdninger (8) som har brukt, eller 

benytter bildeling jevnlig, og som ikke eier 

annen bil

▪ Familier med barn, lokalisert sentralt i 

Oslo (Grünerløkka)

▪ Rekruttert gjennom «snøballmetodikk» -

Bilkollektivet

▪ Dagens tema

▪ Motiver; reisevaneendringer/tilpasninger 

og;  utfordringer  
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“Jeg synes at det å kunne gå til steder 

man skal er en fantastisk verdi i livet. 

Det gjør alt enklere fordi det gjør at du 

slipper mye logistikk i hverdagen (…) 

Timene du bruker for å sitte i bilkø til  

Stabæk, eller tiden du bruker på å 

reise med tog dit du skal, er tid som 

tas vekk fra ting du virkelig ønsker å 

gjøre…”  Motiver

& mening

Utløsende 

mobilitets-

behov 

Normative 

miljø-

fordeler

Ønske om 

ukomplisert, 

lokal mobilitet

Kostnads-

reduksjon

Attraksjon 

for deling
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Mobilitets-

endringer

Bildeling 

mest for 

irregulære  

reiser

Integrert med  

kollektiv + 

sykkel, gange, 

leiebil

Plan-

legging

Bruk av 

alternativ 

mobilitet

“Vi har outsourcet deler av 

innkjøpene til Kolonial.no, vi 

bruker dem ukentlig. En gang i 

uka får vi leveranser fra 

Kolonial, og så kjøper vi fersk 

fisk og ekstra på vei hjem fra 

jobben…»Lokale 

reisemål i 

fritiden
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Mobilitets-

utfordringer

Teknologi 

og materiell

Tillit & 

troverdighet

Avstand 

og 

tilgang

Livsfase-

endringer

«Når han starter i 

barnehagen i august vil han 

sikker bli syk. Følelsen på at 

det tar lang tid å hente han 

føles ikke helt bra…Så vi 

trenger en bil i hvert fall for ett 

år nå. Men leasing tror jeg vil 

være bedre…» 
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Bildeling – kun for spesielt interesserte?

▪ Et mulighetsvindu

▪ Et segment med unge barnefamilier har ønske om 

å prøve ut bildeling, fremfor å eie bil

▪ For noen; del av en bredere interesse for å leve 

lokalt og enkelt. Ønske om å bo i byen – også med  

barn. 

▪ Fire sentrale spørsmål:

1. Hvordan sikre at tidlige brukere og innovatører 

holder fast ved deletanken? 

2. Hvordan kan bildeling bli relevant også for 

husholdninger utenfor sentrum? 

3. Hvordan utvikle løsninger for bildeling som også 

adresserer familier som ikke er “idealister”?

4. Hvordan integrere bildeling med annen 

miljøvennlig mobilitet – sykling (elektrisk) gange 

og kollektivtransport? 



https://www.toi.no/tempest/
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