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Bildeling anno 2025 

 Peder Ås bor i Oslo og har ikke privatbil 

 Han vil reise på hytta en helg, og ha med familien på 4, pluss ha med 2 

venner av barna 

 Han booker en romslig bil med 7 seter for helgen 

 Han går til det automatiske underjordiske p-huset rett i nærheten av der 

han bor, identifiserer seg ved hjelp av fingeravtrykk. Etter 1 minutt leveres 

bilen, en ”nullutslippsbil” i ønsket størrelse på henteplattformen 

 Bilen er nyvasket. Han går en runde rundt bilen for å se om det er skader 

på den. Han setter seg deretter inn i bilen, leser gjennom skaderapporten 

som vises i skjermen på dashbordet, og klikker OK for at skaderapporten 

stemmer.  

 3 dager senere returnerer han med bilen og kjører den inn på 

mottaksplattformen i det automatiske P-huset.  Bilen bringes nå til 

automatisk skade-scanning, vask og lading inne i P-huset.  

 Rapporten fra skade-scanningen, pluss en avregning fra turen kommer som 

en melding på Peders telefon 2 minutter senere. Alt stemmer og han 

trenger ikke foreta seg noe. Betalingen skjer nå automatisk fra hans konto.  

 



Erfaringer fra Bilkollektivet i Oslo 

 Startet i 1995 

 Årlig vekst på 20%, men ingen ”reklame” 

 I dag 4.300 brukere og 200 biler 

 Brukereid organisasjon, non profit 

 Gjennomsnitt kjørelengde for husstander 

i ordningen: ca 1.500 km pr år 

 Gjennomsnitt kostnad: 9.000 NOK 

 



Basert på svar 

fra 751 

medlemmer i 

Bilkollektivet 

2011 



Uten bildeling ……. 

 



Altså: 
 3.000 husstander  x 40% = 1.200 biler 

 I dag har Bilkollektivet 200 biler som 

betjener 3.000 husstander og bedrifter 

 Vi reduserer i dag Oslos bilpark med 

1.000 biler  

 Mer enn 1.000 P-plasser á 12 kvm 

 Redusert kjørelengde: Minst 10.000.000 

km pr år = ca 1.500 tonn CO2 

 1.000 færre biler må produseres 
 



Altså: 
 3.000 husstander  x 40% = 1.200 biler 

 I dag har Bilkollektivet 200 biler som 

betjener 3.000 husstander og bedrifter 

 Vi reduserer i dag Oslos bilpark med 

1.000 biler  

 Mer enn 1.000 P-plasser á 12 kvm 

 Redusert kjørelengde: Minst 10.000.000 

km pr år = ca 1.500 tonn CO2 

 1.000 færre biler må produseres 

 Om 4 år er vi dobbelt så store 
 





 



 



Bilkollektivets medlemmer:  

 Bor sentralt 

 Nærhet til servicefunksjoner 

 God kollektivtransport 

 Høyere utdanning (95%) 

 Under 45 år (75%) 

 God inntekt (80% tjener mer enn gj.snitt) 

 Fellesskapsorientert (deler flere ting + 
organisasjonsaktive) 

 Kjenner andre som deler bil 

 Tilfreds med ordningen – og ”selger” ideen 



Noen eksempler 

og erfaringer 

 



Tøyengata 41 



Tøyengata 41 

• 17 leiligheter 

• 5 med i Bilkollektivet 

 

 



Tøyengata 41 

• 17 leiligheter 

• 5 med i Bilkollektivet 

 

• Bor sentralt V 

• Nærhet til servicefunksjoner V  

• God kollektivtransport V 

• Høyere utdanning V 
• Under 45 år V 

• God inntekt V 

• FellesskapsorientertV 



Lille Tøyen hageby 

 



Lille Tøyen hageby 

 Felles avtale gjennom boligselskapet.  

 Lavere ”innstegskostnad” 

 Av 120 enheter har ca 10% deltatt i BK 



Lille Tøyen hageby 

• Bor sentralt V 

• Nærhet til servicefunksjoner X 

• God kollektivtransport ? 

• Høyere utdanning V 

• Under 45 år X 

• God inntekt V 

• FellesskapsorientertV 

 



Kværnerbyen 

 



Kværnerbyen 

 Avtale med Bilkollektivet 

 2 biler = god dekning 

 Informasjon 

 Resultat etter 4 år: 7 medlemmer 



Kværnerbyen 

• Bor sentralt ? 

• Nærhet til servicefunksjoner X 

• God kollektivtransport X 

• Høyere utdanning ? 

• Under 45 år V 

• God inntekt ? 

• Fellesskapsorientert? 

 



Sørenga 



Sørenga 

 Nybygget rett ved Oslo S og 

Operaen 

 Voksne som velger mer urban bolig 

 10 medlemmer før vi fikk på plass 

første bil 



Bøler  

 



Bøler  

 Akademikerne flyttet inn 

 Bildelingen tok av 

 Kraftig vekst – dobling av antall biler i 

løpet av siste året 



Innovatørene 



Bilkollektivets medlemmer = 

innovatører  
 Høyere utdanning (95%) 

 Under 45 år (75%) 

 God inntekt (80% tjener mer enn gj.snitt) 

 Fellesskapsorientert (deler flere ting + 

organisasjonsaktive) 

 Kjenner andre som deler bil 

 Tilfreds med ordningen – og ”selger” 

ideen 



Innovatørene + boligkjøperne 



Utfordringen:  

 Et boligprosjekt må trekke til seg den 

typiske innovatøren hvis bildeling skal 

passe 

 Det må skapes suksesshistorier 

 Bildeleren er endringsvillig, men ikke 

risikovillig. En må ta vekk den økonomiske 

risikoen ved å velge vekk parkeringsplass 

 Boligutbyggerne må tørre å ta sjansen på 

å bygge uten parkeringsplasser 

 



How the Sharing Economy Will Change Cities 
by John Kuo on August 15, 2013 ( NerdWallet Investing ) 

 
 Michael Keating, the Founder and CEO of Scoot Networks, 

does not believe the sharing economy will affect city 
planning, but that cities receptive to the sharing economy 
will be more attractive and thus spur innovation:  

  

 “Urbanization and city planning are very long processes and 
are almost always backward-looking, meaning they make 
projections based on the firm truths and trends of the past 
rather than speculations about new technologies or lifestyles. 
Because of this, the sharing economy will have little impact 
on planning, because planners will not be confident enough in 
it to plan for it. Where we should see an effect is in how 
many people move to and stay in cities in part because being 
in a city gives them access to lots of shared services, and not 
just new ones.” 

https://plus.google.com/u/0/115555041910135168460
https://plus.google.com/u/0/115555041910135168460
http://www.scootnetworks.com/


En bransje i vekst 

 


