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Transport og mobilitet – problemer og løsninger
 Bildeling som et mulig bidrag til å løse miljø- og klimaproblemer og arelabruk knyttet til
transport og mobilitet i urbane områder/storbyer.
 Utgangspunkt i et stort Nordisk forskningsprosjekt – SHIFT (Sustainable Horizon in
Future Transport (TØI flere prosjekter om bildeling)
 Ikke bare et teknisk problem som kan løses med teknologisk innovasjon (EV,
hydrogen), krever også organisatorisk og sosial innovasjon
 Hva er bildeling og hvorfor kan det bidra til bærekraftig transport?
 Bildeling i et større perspektiv der en integrerer ulike transportmidler (kollektivtransport,
bildeling, taxi, by-sykler o.l.) i et samlet tilbud, en app – mobilitet som en tjeneste
(Mobility as a Service - MaaS).
 Drivkrefter og mulig utvikling for transport og mobilitet
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SHIFT - Sustainable Horizons in Future Transport
 Shift will develop and apply tools that integrate poorly
understood factors – modal shifts, fuel options, new
business models and consumer behaviour – into scenario
modelling, and carry out in-depth analysis of two key areas:
long-haul freight and urban passenger transport.
 Shift is led by IVL Swedish Environmental Research
Institute and state of the art researchers from DTU
Technical University of Denmark, TOI Institute of Transport
Economics and Viktoria Swedish ICT.
 At the heart of the project lies a strong collaboration with
three nordic think tanks all oriented towards sustainability
and working to influence policy, Swedish Fores, Norwegian
Zero, and Danish Concito.
 Shift has a strong bonds to stakeholders in industry and in
the policy arena and aims to keep an ear to the ground
throughout the project by continuously taking stock with
target groups as well as the research community and the
Shift advisory board.
 Ultimately, the project will inform smarter transport and
energy policy.

http://www.nordicenergy.org/flagship/project-shift/
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Hovedutfordringer i urban transport
 Å komme bort fra et ikke-bærekraftig
urbant transportsystem til et lavkarbon
urbant mobilitetssystem
 Mindre bruk av privatbil - redusere:
 CO2 utslipp
 Forurensning
 Kø
 Støy
 Skape attraktive og levende
byer

Side 4

Transportmiddelbruk i norske byer
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Other

Transportmåter – daglige reiser
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Bildeling – bidrag på veien mot smartere og
mer bærekraftig mobilitet?
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Hvorfor deling i transportsektoren?
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Teknologibaserte forretningsmodeller/plattformer
 Bildeling - delingsøkonomi og teknologibaserte
forretningsmodeller (smarttelefon, apper)
 Tre typer forretningsmodeller/plattformer innen bildeling:
 P2P - (Nabobil, utleie av private biler, utnytte ledige ressurser)
 B2C - (Bilkollektivet, Bildeleringen, privat samvirke/medlemsbasert bildeling, egen bilflåte)
 B2B - (Moveabout, privat kommersiell bildeling, egen bilflåte,
bare el-biler)

 Vil bildeling ta av (up-scaling)?
 Vil bildeling ha de ønskede effekter (miljø, klima, areal)?
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Side

Bildeling – bare et element i et integrert
multimodalt transportsystem (MaaS)
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Mobilitet som en tjeneste (MaaS Mobility as a
Service)
 Maas-konseptet er en ny teknologibasert plattform introdusert
på det internasjonale markedet i 2016.
 MaaS er et nytt konsept der transporttjenester fra ulike
tilbydere (kollektiv, leiebil, bildeling, taxi, osv.) tilbys gjennom en
felles mobilitetsplattform/portal, slik at den reisende ikke må
forholde seg til de enkelte transportselskapene.
 MaaS er en tjeneste som kombinerer alternativer fra ulike
transportleverandører – hvor både planlegging og betaling
utføres av kunden på et sted/en app
 MaaS setter kundene i sentrum av transporttjenestene og tilbyr
skreddersydde og sømløse mobilitetsløsninger basert på
individuelle behov
 Maas tilbyr ulike mobilitetspakker
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Hva vil skje – bildeling, delemobilitet,
MaaS - drivkrefter
 Ny forbrukerkultur
 Tilgjengelighet – bruk ikke eie bil

 Knappe ressurser
 Pris på energi, mangel på plass/areal i byer, kostbare
investeringer i infrastruktur, privatøkonomisk kostbart å ha bil

 Digitalisering
 Ny kommunikasjonsteknologi (enabling technology) apper smarttelefonen er den viktigste transportinnovasjonen det siste
tiåret

 Demografiske trender – urbanisering
 Behov for lavkarbon transportløsninger – redusere kø, støy,
bedre miljøet, levende byer etc.

 Selvkjørende biler??
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