
Omstilling til bærkraftig mobilitet

gjennom bildeling
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Formål og tema 

Formål

Å utforske potensialet 

for bildeling i som et 

ledd i en omstilling 

(langvarig endring) til et 

bærekraftig felles 

mobilitetsystem 

Fokusområder 
• Presentatsjon og diskusjon: Nye 

funn om bildelere i Oslo

• Diskusjon av hvordan bildeling kan 

bli en del av et ønskelig fremtid

• Lokalisere sentrale barrierer og 

pådrivere for en omstilling mot 

delemobilitet 

• Syntese og agenda-bygging

• Oppsummering 
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Dagens program 

3

- Teoretisk forståelsesramme

- Fremvekst av bildeling  

Nye resultater fra TEMPEST

- Husholdnings intervjuer

- Survey data

Gruppearbeid I / IIDiskusjon

Refleksjon 

og deling

Oppsummering

Notat



Page

Agenda

4

• Introduksjon (13.00 – 13-30)

– Velkommen!

– Hva er Tempest?

– Bildeling i et endringsperspektiv

• Resultater fra Tempest (13.30 – 14.00)

– Resultater fra personlige intervjuer i husholdninger med bildeling

– Resultater fra en ny  spørreundersøkelse av bildelere

– Diskusjoner

• Kaffepause (14.00 – 14.15)

• Gruppearbeid og diskusjoner (14.15 – 15.45) 

– Introduksjon 

– Gruppesesjon I

– Presentasjon fra gruppene 

– Gruppesesjon II

– Presentasjon/oppsummering av Gruppesesjon II 

• Oppsummering (15.45 – 16.00) 
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▪ Vi 

▪ Dere 

▪ TEMPEST prosjektet

Introduksjoner 

Tom Erik 

Julsrud 

Tanu Priya 

Uteng 

Eivind 

Farstad

Cyriac 

George

Elisabeth 

Svennevik

Ove 

Langeland
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TEMPEST

• TEMPEST = Transforming household mobility 

practices through shared consumption: Low-

carbon transport and sustainable energy 

solutions in urban areas 

• Treårig forskningsprosjekt finansiert av 

Norges forskningsråd 

• Partnere: Transportøkonomisk institutt 

(leder); Erasmus University Rotterdam, 

Nederland; Lund University, Sverige; 

University of Oxford, UK; samt 

doktorgradsstipendiat tilknyttet TIK ved 

Universitetet i Oslo
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TEMPEST

Mål: 

Undersøke potensialet for en omstilling, bort fra individuelt 

privateide transportmidler (privatbiler) til bildeling, og 

implikasjoner for mobilitetspraksis i husholdningene og for 

energibruk

Forskningstilnærming:

Sammenlignende case-studie via dokumentanalyse, 

dybdeintervjuer av husholdninger, spørreundersøkelse blant 

bildelere (kun i Norge), workshops og Delphi-studie 

(ekspertundersøkelse).
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TEMPEST Overview
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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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Overgang til et bærekraftig transportsystem

9
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Bildeling - del av radikal omlegging til et bærekraftig 

mobilitetssystem? Nødvendige tiltak?

A. Bygge “det nye”

B. Tilpasse “det gamle”

Tilpasse  & 

forbedre “det nye”

C. Fase ut “det gamle”
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Skaleringsinnovasjon
Bil & sykkeldeling

Mobility as a Service

Promotering av el/lavutslippskjøretøy

?????

Institutionell endring
Køprising

Lavutslippsoner

Endre infrastrukturinvesteringer

Reallokering av veiareal 

?????

Utfasing og nedbrytning
Parkering på offentlig areal

ICE (IKT)-drevet mobilitet

Individuelt bileierskap

?????

Visionering, 

tilpasning og

læring

“Tiltaksmix”
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Oslo er fremdeles en bilbasert by…

32
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Oslo Bergen Trondheim Stavanger Kristiansand

Til fots Sykkel Bilfører

▪ På landbasis gjennomføres  mer 

enn halvparten av alle reiser 

med bil. 

▪ I Oslo gjennomføres om lag  

hver 3. reise med bil

▪ Økning i bilbruk fra 2009- 2013-

14

▪ Osloregionen skiller seg ut, med 

et lavt antall bilreiser, velutbygd 

kollektivtilbud og restriktiv 

parkeringspolitikk

▪ Godt utgangspunkt for å ta i bruk 

bildeling

vibeke.nenseth@toi.no 12

Transportfordeling i de fem storbyene 2013/14  (Hjorthol m.fl.: TØI-rapport 1383/2014)
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Endringer på gang i transportsystemet
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Fremvekst av ulike forretningsmodeller for bildeling 

14

Traditional (B2C/BTB)

Free-floating

Peer-to peer (P2P)
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Dybdeintervjuer av husholdninger
Litt om sosial praksisteori - hvordan rutiner formes

16

Materiell 

(fysisk og 

immaterielt) 

Kunnskaper 

& ferdigheter
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Utvalget av husholdninger 

▪35 dybdeintervjuer med husholdninger som bruker 
bildeling i Oslo-området 

▪God tilgang til kollektivtransport, sykkel- og gange  

▪Ulike typer husholdninger: 
▪ single husstander, 

▪ par uten hjemmeboende barn, 

▪ par og single med små barn, 

▪ par og single med eldre barn/tenåringer, 

▪ eller en kombinasjon av disse. 

▪De fleste er jevnlige brukere av bildeling

▪Fokus på husholdningenes  mobilitetspraksiser, livsfaser 
og bildeling

17
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Endringer i mobilitet relatert til bildeling

Endringer i reisemønster etter å ha begynt med bildeling:

▪Mer enn 1/3 av husholdningene kjører mindre bil enn før

▪Noen få kjører mer enn før, særlig de som ikke har hatt 

egen bil tidligere 

▪Noen går, sykler eller bruker kollektiv transport mer enn 

før, og et mindretall bruker det mindre 

18



Page

Endringer i mobilitet 
Andre implikasjoner for mobilitet

▪Nesten halvparten benytter seg av hjemlevering 

i stedet for å kjøre

▪1 av 3 mener bildeling fordrer mer planlegging og 

organisering av mobilitet – færre spontane turer.  

▪Flertallet mener de får økt fleksibilitet med bildeling, noen 

få mener det reduserer fleksibiliteten 

19

“Hvis bilen først står foran døra eller i garasjen 

så bruker man den jo til alt mulig, ikke sant. Da 

virker det plutselig som et ork å sette seg på t-

banen”

“Man må planlegge noe mer, du kan ikke bare 

dra ut. Det får jo en effekt på reisemønsteret. 

Det blir ikke like mange sånne spontanturer ut 

om kvelden som før”
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Meningen med 

bildeling
▪Fornuftige og smarte valg  

▪ Kostnadssparing  – å være “økonomisk smart”

▪ Praktisk – gjøre ting på smartest mulig måte 

▪Bedre for miljø 

▪ Spare miljøet  

▪ Erfaringer med forurensing, kø og trengsel 

▪Sosiale betraktinger

▪ Profitt vs. kooperativ eller personlig  (B2C, C2C or P2P) 

▪ Ønske om å dele ressurser 

▪ Ønske om en urban livsstil og bo der man vil

▪ Bekymringsfri livsstil – slippe bekymringer ved eierskap 

20

“Vi er smarte, vi sparer en masse 

penger. Jeg forteller vennene mine om 

det.”

“Å bli kvitt bilen er det smarteste jeg har 

gjort. Jeg følte slik en lettelse med å bli 

kvitt den. Jeg vil aldri eie en bil igjen.” 

“Jeg kan ikke tro at folk vil 

eie sin egen bil. De 

forurenser, og bilene deres 

okkuperer gateareal og gjør 

det vanskelig for de som 

sykler eller går.” 
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Det materielle ved

bildeling

▪Tilgang til forskjellige typer biler og utstyr 

▪Fysisk infrastruktur og støttefunksjoner

▪ Parkeringsinfrastruktur 

▪ Umiddelbar tilgang

▪ Støttende infrastruktur & tjenester

▪Online forbindelse og interaktive plattformer 

▪ Ny teknologi (smarttelefon) enkel tilgang og bruk av 

bildelingstjenester

21

“Hva jeg skryter mest av når de sier på 

jobben: “Hvorfor har du ikke egen bil?” 

Da sier jeg: “Jeg har hundrevis, som er 

akkurat den jeg trenger, som er så stor 

som og akkurat den jeg trenger den 

dagen”.
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Ferdigheter og bildeling 

▪ Lære seg å bruke den interaktive plattformen: 

▪ Finne, bestille og velge en passende bil til formålet

▪ Lære seg å bruke tilbakemeldinger av tjenesten

▪ Kan være en barriere for enkelte brukere

▪ Lære seg å planlegge turen:

▪Hvor, når, hvor langt  

▪Kostnader

▪ Lære seg å håndtere ulike biler

▪ Finne parkering/stasjon, 

▪Venne seg til en fremmed (utleier), særlig ved P2P 

▪ Teknologi er under utvikling for å fjerne slike barrierer 

22

“Hvis du aldri har gjort det før kan 

du kanskje se på det som en 

barriere, at du må gjøre en jobb, 

men det er en jobb du lærer deg 

ganske raskt. Du lærer deg 

systemene. I begynnelsen husker 

jeg at jeg var litt bekymret, litt 

«redd».”



Work package 3: 

Exploring Car Sharing Potentials through 

Mobility Biographies and Practice Theory: 

The Case of Oslo, Norway 

Tanu Priya Uteng, Tom Erik Julsrud and Cyriac George 
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Social Practice Theory+Mobility Biographies

24

Travel behavior change:
Moving to car sharing 

Cooperative  Coop
(Bilkollektivet)

Peer-to-peer  P2P

(Nabobil)

Facilitating conditions in the external 
environment

- Physical context
- Built environment
- Transport systems: Public transport 

accessibility, Affordability, 
Availability, Access to parking etc. 

Mediating factors

- Societal structures
- Personal context
- Intrinsic motivations
- Preferences etc.

Deliberation

Life event(s)

Car sharing as a social practice

MeaningMaterialityCompetence
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Bilkollektivet vs. Nabobil

▪Web-based survey November-December 2017 –

1724 users of Nabobil and 1117 users of Bilkollektivet

▪ information on travel behaviour, preferences, 

socio-eco details, mobility biography of 

the household, life-events possibly leading to car 

sharing. 

25
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NABOBIL. Introducing the actors

26

47% 
Active

31% 
Passive

19% 3%

P  a  s  s i  v  e
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NABOBIL vs. BILKOLLEKTIVET

27

49,7%

0,4%

2,5%

15,7%

31,7%

4,9%

4,6%

35,4%

35,5%

19,6%

Not yet used the service

More than once a week

More than once a month

Between 3-6 times in the past 6 months

Seldom

Nabobil Bilkollektivet
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Principal Component Analysis and 

Regression Analysis  

28

 

Component 

 
Children Relocation Leisure 

Birth of my/our child (not first) 0,775     

Birth of my/our first child 0,748   

Child in household began day care, 
kindergarten or school 

0,685   

Other activities    

Relocated to my current residence  0,738  

Moved in with partner or roommate(s)  0,714  

Began studying  0,503  

Changed jobs  0,426  

I or someone in my household began a 
leisure activity that requires transport 

  0,780 

Moved out from a residence with partner or 
roommates 

    0,428 
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Principal Component Analysis and 

Regression Analysis  

29

Overall, the strongest effect on uptake of car sharing in 

Oslo is:

(i) Child birth/children starting at 

barnehage/school – for Bilkollektivet members

(ii)Relocation – for Nabobil users
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Principal Component Analysis and 

Regression Analysis  

30

Nabobil Bilkollektivet 

Cost saving Practical, social and 

environmental motives.

Identity as car drivers Car sharing identity
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Social Practice Theory 

31

1. MATERIALITY 

2. MEANING 

3. SKILLS

Source: https://whatsthepont.com/2016/10/23/cycling-to-work-its-just-what-we-

do-could-social-practice-theory-help/
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The CLUSTERS and

their PRACTICES 

32
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To/from Work*** Education Daily shopping*** Heavy shopping*** Leisure activities*** Visiting friends*** Weekend trips***

Walk Cycle+El cycle Pvt. Car Public transport Car sharing

Materiality…of usage (The usual / normalized routine)
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63,9%

26,8%

18,6%

71,8%

64,0%

42,0%

Weekend trips*** Heavy shopping*** Leisure trips***

Nabobil Bilkollektivet

Materiality……of usage (on last CS trip)
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67%

41% 39%

85%
70%

52%

17%

32%

14%

10%

22%

23%

17%
27%

47%

5% 8%

26%

640 189 64 808 205 31

< 500 meter between 500-
1000 meter

> 1km < 500 meter between 500-
1000 meter

> 1km

Nabobil Bilkollektivet

Every 10 minutes or more 4-5 times/hour less than 4 times/hour

Materiality………of access to PT
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Materiality……the desired

36

1

2

3

4

5

6

 Dedicated parking
space***

Access to public
transport lanes***

Increased access to
shared cars***

 Incentives/subsidies

restricted need for direct
contact with the

providers (ex. through
app-based access)***

 Access to newer and
better cars***

Simpler organisation of
equipments (childseat,
pet cage, cycle holder

etc.)***

Nabobil Bilkollketivet
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Materiality+Meaning……the CAR

37

1

2

3

4

5

6

I am interested in cars
and innovations in the

car industry***

It is expensive to own
a car and is seldom

an economic choice***

I identify myself with
cars***

Difficulties with
parking in the city

makes carownership
less viable***

Car's role is changing,
ownership will be of
minor importance in

future***

Nabobil Bilkollketivet
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Materiality+Meaning……the CAR

If the person (or someone in HH)  owns or leases car

38

9,4%

29,2%

8,9%

52,5%

8,0%

14,1%

2,5%

75,5%

sell car sell and buy another
car

buy extra car No plan for changes

Do you have plans to buy/sell car in the next 1 yr?***

Nabobil Bilkollektivet
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Materiality+Meaning……the CAR

If the person (or someone in HH)  DOES NOT own or lease car

39

42,7%

13,9%

42,8%

0,7%

15,6%

1,2%

12,7%

70,4%

Undecided will surely buy a car Considering Will not buy

Do you have plans to buy a car in the next 1 yr?***

Nabobil Bilkollektivet
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Meaning……car sharing 

40

1

2

3

4

5

6

It is social***

More pratical than
owning a car***

Environmentally
friendly***

Suits my identity***Economical choice***

It is unsafe***

Easily accessible for
me***

Nabobil Bilkollketivet
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Meaning……the element of trust

41

1

2

3

4

5

6

7

Family members***

Neighbours***

Personal
aquiantances***

People you meet for
the first time***

People from a different
religion***

People from a different
nationality***

Nabobil Bilkollketivet
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Skills……automatic usage

▪ Automatic usage is 

predicated on a skill set 

that enables the 

practitioner to carry out the 

practice. 

▪ Without the necessary 

skills, the practitioner will 

not be able carry out the 

activity, let alone do it in 

such a manner that it 

become habituated or 

automatic. 

42

1

2

3

4

5

6

Using car for my
daily trips -

something I do
automatically***

Bicycling on my
daily trips -

something I do
automatically***

Using public
transport for my

daily trips -
something I do
automatically***

Nabobil Bilkollketivet
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Skills……booking and picking 

43

1,40 1,52

4,27 4,21

I feel confident and safe while using
the booking-system for car sharing***

I feel confident and safe in picking
and delivering the car***

Nabobil Bilkollketivet
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Materiality+Meaning+Skills

44

1. Nabobil cluster = Individualism oriented

Billkolleltivet cluster=  Community oriented

2. Serious sharers vs. Playful sharers

3. Individualism oriented : usage patterns indicate CS 

possibly used for (i) testing ut new brands like Tesla 

(ii) as a proxy for second HH car
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Next steps…..

45

Source: https://katsdekker.wordpress.com/2015/10/17/wrestling-mental-

elephants/
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Diskusjon og refleksjon

• Samsvarer analysen av dagens situasjon som fortsatt ikke-

bærekraftig med dine egne erfaringer? 

• Utenfor bykjernen er Oslo-regionen fortsatt tungt avhengig av 

individuelt privateide biler. Hva skal til for at bildeling kan 

utvikle seg til å bli et alternativ til å eie egen bil i regionen?

• Kan bildeling føre til økt bilbruk på bekostning av kollektiv, 

sykkel og gange, og hvordan kan en unngå dette?

• Hvordan kan en tenke seg at et fremtidig mobilitetssystem  

basert på delt mobilitet vil se ut?

• Hvilke aktører i mobilitetssystemet har mulighet for å påvirke 

utviklingen? 



Page

Kaffepause 15 min. 

47
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Workshop: Tre arbeidsgrupper og diskusjoner  

Tre grupper som fokuserer på følgende spørsmål knyttet til 

bildeling som en del av et bærekraftig transportsystem i Oslo:

A. Hva må bygges/utvikles (nytt)?

B. Hva må endres (tilpasses)?

C. Hva må stoppes (fases ut)?

Gjennomføring:

1. Runde 1: Reflektere over 3 spørsmål i grupper (30 min.)

2. Presentere resultater fra gruppene i plenum (15 min.)

3. Runde 2: Diskutere og prioritere 3 forslag i gruppene (15 

min.)

4. Oppsummering av runde 2 i plenum – (15 min.)  

5. Avslutning – info om videre arbeid – (15 min.) 
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Takk skal dere ha!
www.toi.no og https://www.toi.no/tempest/

Tom.Julsrud@toi.no

Eivind.Farstad@toi.no

Tanu.Priyauteng@toi.no

http://www.toi.no/
mailto:Eivind.Farstad@toi.no

