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Hvorfor Bilkollektivet?

Det å ha tilgang til bil ved behov, utvalget og 
tilgjengeligheten når man bor sentralt

- Anniken

Det er lettvint, det gir miljøgevinst og det er 
gode biler!

- Ola Bergseng

Det gir følelsen av å ha bil, og samtidig være 
del av en klimabevegelse

- Johan Hermstad



Fakta om Bilkollektivet

Vi driver med deling ikke utleie. 

Det innebærer at vi er en Non-Profit 
organisasjon. Av medlemmer, for medlemmer. 

Som medlem betaler du kun for faktiske
kostnader. 

Noen kostnader er direkte knyttet til det å 
benytte kjøretøyet, andre påløper uansett. 
Derfor blir det billigere desto flere som deler
på et kjøretøy.



Fakta om Bilkollektivet

Vårt formål er: 

Å tilby smart, miljøvennlig og non-profit deling 
av kjøretøy, som fullt ut erstatter 
medlemmenes behov for egen privatbil. 

Vi skal gjennom dette bidra til en grønnere by 
og et bedre miljø, med færre biler og mindre 
unødvendig kjøring. 



Hva skjer i 
bildelingsmarkedet



Ulike modeller for bildeling
Modeller Stasjonsbasert bildeling

(Roundtrip)
Privat Bilutleie
(Peer-to-peer)

Fri flyt
(Free floating)

Bilutleie
(Car rental)

Største aktører i Oslo Bilkollektivet Hertz Bilpool Hyre Nabobil NSB Bybil
(Green Mobility)

Diverse

Biltyper Diverse drivlinjer og 
størrelser

Diverse drivlinjer og 
størrelser

Diverse drivlinjer og 
størrelser

Diverse drivlinjer og 
størrelser

Kun små elbiler Diverse drivlinjer og 
størrelser

Betaling Pr time/døgn + km Pr time/døgn + km Pr time/døgn + km Pr døgn/uke 
(utleier avgjør)

Pr min/døgn
(+  mnd*)

Pr døgn

Hente og levere samme sted Ja Ja Ja Ja Nei Delvis

Umiddelbar reservasjon Ja Ja Ja Nei Ja Nei

Fremtidig reservasjon Ja Ja Ja Ja (men krever avtale 
med utleier)

Nei Ja

Nøkkelfri henting/levering 
døgnet rundt

Ja Ja Ja Delvis (noen biler 
med automatikk)

Ja Nei

Non-profit Ja Nei Nei Nei Nei Nei

Bilens eier Medlemseid samvirke Kommersielt foretak Kommersielt foretak Privatperson Kommersielt foretak Kommersielt foretak

Passer for Regelmessig bruk Regelmessig bruk Regelmessig bruk Sporadisk bruk Sporadisk bruk i byen Sporadisk bruk

Forskningen indikerer Erstatter privatbil Erstatter privatbil Erstatter privatbil Supplerer privatbil Erstatter sykkel, 
kollektivt, taxi

Supplerer privatbil



Bildeling er Bilkollektivet

* Tallene er basert på estimert omsetning i 2018



Bildeling er Bilkollektivet

* Tallene er basert på estimert omsetning i 2018

«Bilkollektivene»
#1: 77%



Miljøgevinst



Vi fjerner over 
5 000 biler fra
gatene i Oslo

Stor miljøgevinst



Grønnere bilflåte



Grønnere bilflåte



Hydrogen?



Oppsummering, hva er viktig for oss

• Miljø

• Sykkel, kollektiv og gange – bil kun når du trenger det

• Ut-av-byen-reiser 
med bagasje og passasjerer

• Non-profit delingsøkonimi



Meld deg inn du også!
registrer deg på 

www.bilkollektivet.no


