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INNLEDNING 
 

Deling tar oss videre 
 

EUROPEISKMOBILITETSUKE gjennomføres hvert år fra 16. til 22. september. Den uken 
oppfordres kommuner rundt om i Europa til å innføre og fremme miljøvennlige transportmidler, 
og til å invitere folk til å prøve ut ulike alternativer til bilkjøring. 

 
Siden starten i 2002 har EUROPEISKMOBILITETSUKE fått stadig større gjennomslagskraft, 
både i Europa og i verden for øvrig. I 2016 slo kampanjen deltakerrekorden: 2 427 byer og 
tettsteder fra 51 land organiserte ulike aktiviteter i løpet av uken. Litt over halvparten av 
deltakerbyene iverksatte til sammen 7 386 permanente tiltak, først og fremst med fokus på 
transportstyring, transporttilgang, og ny eller forbedret infrastruktur for sykkel. 

 
Mobilitetsuken avsluttes med en bilfri dag der deltakerbyene setter av ett eller flere områder 
som i en hel dag bare kan brukes av fotgjengere, syklister og kollektivtransport. I 2016 var det 
953 byer som arrangerte bilfri dag. 

 
Temaet for EUROPEISKMOBILITETSUKE varierer fra år til år, men handler alltid om 
miljøvennlig transport. Årets tema er «Miljøvennlig, smart og felles transport». Temaet 
fremmer felles transportløsninger og understreker fordelene med renere transportmidler. 
Teknologi for smart transport kan også gjøre det enklere å dele. Folk oppfordres til å bruke 
tilgjengelige alternativer for felles transport, både der de bor og når de reiser mellom byer eller 
til forstedene. 

 
Målet med denne temaveiledningen er at nasjonale og lokale koordinatorer av 
EUROPEISKMOBILITETSUKE skal få nødvendig bakgrunnsinformasjon om temaet og 
inspirere dem til å planlegge og innføre miljøvennlige aktiviteter og permanente tiltak. 
Veiledningen gir tips til hvordan aktivitetene kan organiseres, og kan dessuten hjelpe lokale 
arrangører med å utforme aktiviteter som er i tråd med kriteriene for 
EUROPEANMOBILITYWEEK Award. 



 
 
 
 
 
 
 

DELING TAR OSS VIDERE 

 
Tema for EUROPEISKMOBILITETSUKE 2017: 
«MILJØVENNLIG, SMART OG FELLES TRANSPORT» 
«Felles transport» er selve kjernen i temaet for EUROPEISKMOBILITETSUKE 2017 og en 
del av en mer omfattende «samarbeidsøkonomi» eller «delingsøkonomi», og er definert i 
europeisk agenda for samarbeidsøkonomien [1] som 

 
[en rekke ulike] «forretningsmodeller der det legges til rette for aktiviteter ved 
hjelp av ulike samarbeidsplattformer som skaper en åpen markedsplass for 
midlertidig bruk av varer eller tjenester som privatpersoner ofte står for». 

 
Fokuset ligger på bruke varer fremfor å eie dem. Tjenesteleverandører tilbyr varer, verdier 
eller ferdigheter til ulike brukere via en plattform som tilbys av formidlere. 

 
Deling er også blitt en brikke i det puslespillet som transport faktisk er. Felles transport 
prioriterer betydningen av å komme frem til et sted, og ofte for en lavere individuell og 
samfunnsmessig kostnad enn ved bruk av personbil. Dermed øker kjøpekraften til 
husholdningene siden de ikke trenger å kjøpe og vedlikehold en bil. 

 
Det sveitsiske transportselskapet organiserer årlig en europeisk konferanse om felles 
transport som heter Wocomoco [2] (WOrld COllaborative MObility COngress), og definerer 
felles transport slik: 

 
«Felles transport fokuserer på å dele reiser, fremkomstmidler og infrastruktur. 
Innimellom kollektiv og individuell transport vokser det frem nye, likeverdige 
strukturer som styrker nye former for individuell transport utover det å eie en 
personbil.» 

 
Hva er felles transport? Og hva er det ikke? 

 
Er kollektivtransport det samme som felles transport? Gjelder felles transport kun individuell 
transport, eller omfatter det også kollektivtransport, som det å kjøre taxi, buss eller bil sammen 
med mange andre personer samtidig? 

 
Det må finnes en formidlingsplattform der tjenesten og brukeren kan møtes for at vi skal kunne 
kalle det «felles transport». Denne plattformen er svært ofte en nettside eller app for mobile 
enheter, der registrerte brukere kan bestille og betale for bruken av et kjøretøy, bestille en tur 
med samkjøring, eller bruke en felles taxi eller behovsstyrt minibuss-tjeneste. OECD [3] 

vurderer disse felles transportmidlene fordi de innebærer at det brukes et formidlingssystem. 
Dette er en viktig forskjell mellom felles transport og vanlig kollektivtransport eller bilutleie. 

 
European Commission, 2016, Communication A European agenda for the collaborative economy 
(http://bit.ly/2cFpEKq). 

[2] Mobility Academy, 2014, Wocomoco flyer (http://bit.ly/2lnIwkq). 
[3] OECD International Transport Forum, 2016, Shared Mobility. Innovation for Liveable Cities 

(http://bit.ly/29i2ebD). 
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Når vi sier «felles transport», så tenker vi på det å dele biler, sykler, el-sykler eller andre 
tilsvarende kjøretøy. Bestillingsplattformer for taxi og bildeling (kalles også samkjøring) hører 
også med her. Vanlig kollektivtransport regnes ikke innunder dette konseptet, og heller ikke 
vanlig bilutleie, der det er selve kjøretøyet som bestilles fremfor transporttjenesten som bilen 
tilbyr (Obs! I Norge ønsker vi at kollektivtransport inkluderes som en del av felles transport). 

 
Gjøre felles transport smart og miljøvennlig 

 
Ordninger for felles transport forutsetter bruken av minst ett «smart» element: 
formidlingsplattformen. I tillegg kan bruken av IKT (informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi) til å utvikle ITS (intelligente transportsystemer) og C-ITS 
(Cooperative Intelligent Transport Systems) gjøre felles transport enda smartere. 

 
Felles transport kan redusere antallet kjøretøy på veien. Ifølge en studie utført av 
Transportation Research Board fjerner hver delebil ca. 15 personbiler fra veien, og personer 
med delebil kjører i snitt 40 prosent færre kilometer etter at de ble med på bildelingsordningen 
[4]. Bruken av miljøvennlige kjøretøy eller oppfordringen til aktiv transport gjør felles transport 
enda mer miljøvennlig. 

 
 
 
    
 
 

[4] Car sharing: Where and how it succeeds, Ch. 4. Transit Cooperative Research Program, Report 
 

108; Transportation Research Board 2005. Adam Millard-Ball, Gail Murray, Jessica ter Schure, Christine Fox,  
Nelson/Nygaard Consulting Assoc., and Jon Burkhardt, Westat. Via: 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10664zipcar.pdf 
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Miljøvennlig transport 
 

Transportsektoren står bak nesten 25 prosent av Europas utslipp av drivhusgasser og er 
hovedårsaken til luftforurensningen i byer [5]. Det er et sterkt behov for å redusere disse 
utslippene, og derfor også for mer miljøvennlige biler, transportvaner og drivstoff. Derfor 
vedtok EU-kommisjonen en europeisk «dekarbonisering»-strategi [6] [7] for lavutslipptransport i 
juli 2016 for å støtte gjennomføringen av mål som ble satt for å utvikle infrastrukturen for 
alternative energibærere i transport i tråd med direktiv 2014/94/EU [8]. I november 2016 leverte 
medlemslandene rammeverk for å plassere ut offentlig tilgjengelige ladestasjoner for el-
kjøretøy (innen 31. desember 2020 i byer/forsteder), stasjoner for naturgass og eventuelt for 
hydrogen (innen 31. desember 2025). 

 
For å støtte utviklingen av kjøretøy med nullutslipp gir EU-kommisjonens forskningsprogram 
Horizon 2020, 6,4 milliarder euro til lavutslipptransport. Hans Bruyninckx, adm. dir for Det 
europeiske miljøbyrået, sier: 

 
«Dagens kombinasjon av transportmidler og drivstoff er rett og slett ikke 
miljøvennlig. […] En mer miljøvennlig og smartere transport kan faktisk dekke 
Europas transportbehov, og samtidig gi en rekke felles helsefordeler, inkludert 
renere luft, færre ulykker, mindre kø og mindre støyforurensning [9].» 

 
Skal vi gjøre bytransport enda mer miljøvennlig, må vi redusere det totale antallet kjørte kilometer for 
motorkjøretøy. Det innebærer at vi må øke bruken av aktive transportmidler, slik som gåing og sykling 
(ingen forurensende utslipp) og kollektivtransport (lavere utslipp per person sammenlignet med individuell 
bilkjøring). Busser, lastebiler, taxier, biler og andre kjøretøy som fortsatt er på veien, må bli mer 
miljøvennlige ved hjelp av teknologi eller alternativt drivstoff. 

 
Tjenester for felles transport kan gjøre det enklere for folk å velge sykling, kollektivtransport, 
felles pendeltransport eller en kombinasjon av disse fremkomstmidlene, fremfor bilkjøring. En 
bilpark som for eksempel brukes til bildeling, vil sannsynligvis bestå av flere biler som bruker 
elektrisitet, naturgass eller hydrogen sammenlignet med en bilpark med personbiler. 

 
Smart transport 

 
Intelligente transportsystemer (ITS) og dens sekundære versjon Cooperative ITS (C-ITS) er 
begge basert på bruken av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). I bytransport gir 
ITS og C-ITS reiseinformasjon i sanntid, trafikkstyring, elektronisk prissetting og betaling, 
styring av varetransport i byer samt sikkerhetssystemer for kjøretøy. C-ITS er en teknologi 
som gjør det mulig for 

 
 
 
 
 [5] European Commission website, Climate action, 2017, https://ec.europa.eu/clima/policies/transport_en 

[6] European Commission website, Mobility and Transport, 2017:  
https://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/news/2016-07-20-decarbonisation_en 

[7] European Commission, 2016, Communication A European Strategy for Low-Emission Mobility (http://bit.ly/2lzJXJI). 
[8] European Directive 2014/94/EU of 22 October 2014 on the deployment of alternative fuels infrastructure 

(http://bit.ly/2l3ULxG). 
  [9] European Environment Agency, 2016, EEA Signals 2016 – Towards green and smart mobility (http://bit.ly/2aMbhmw). 
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kjøretøy å «snakke» sammen eller med veiinfrastrukturen, for eksempel trafikklys. Den 
europeiske strategien med C-ITS ble vedtatt i november 2016 av EU-kommisjonen [10]. 

 
Det er to andre smarte transportløsninger som for tiden får ekstra oppmerksomhet: 
automatisering av kjøretøy, og konseptet «Mobility as a Service» (MaaS). Automatisering er viktig 
for at vi skal få flere førerløse kjøretøy. MaaS-konseptet kombinerer tjenester fra leverandører av 
kollektiv- og persontransport via en felles portal som oppretter og styrer turene, og som brukere 
kan betale for fra én konto [11]. Dette innebærer selvsagt bruken av felles kjøretøy. 

 
Fungerer det? 

 
Det er helt avgjørende at kommunen utarbeider regler og motiverende tiltak slik at teknologisk 
nyvinning kan føre til reelle fordeler. Et godt kollektivtransportsystem er nødvendig for å kunne 
innføre felles transport siden det er det beste alternativet for rask transport av mange 
mennesker. Hvis de er en integrert del av byens transportstrategi, kan det å dele tjenester og 
ta i bruk ny teknologi dekke behov og være et godt alternativ, og på den måten bidra til 
miljøvennlig bytransport. 

 
Felles transport er også en mulighet til å møte nye folk og få nye bekjentskaper. De «sosiale» 
og «hyggelige» aspektene ved felles transport kan delvis forklare hvorfor samkjøring eller 
sykkelbusser er blitt så populært. 

 
 
 
 
 

 
   [10] European Commission, 2016, Communication A European strategy on Cooperative Intelligent Transport Systems,  

a milestone towards cooperative, connected and automated mobility (http://bit.ly/2gFjAC9). 
   [11] CIVITAS CAPITAL, 2016, CIVITAS insight, Mobility-as-a-Service: A new transport model (http://bit.ly/2kjtQ5A). 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MILJØVENNLIG, 
SMART OG FELLES 
TRANSPORT I PRAKSIS 

 
Oversikt over europeiske byers erfaringer 
med felles transporttjenester 
Dette avsnittet gir eksempler på felles transport fra ulike steder i Europa, og hver type har 
minst én smart eller miljøvennlig transportkomponent. Oversikten viser noen av løsningene 
som er utviklet av offentlige eller private aktører, og er i hovedsak hentet fra europeiske byer. 

 
Ordninger for sykkeldeling: kombinasjonen av felles og aktiv reise 

 
Brukere av sykkeldelingstjenester kan hente en sykkel ved en sykkelstasjon mot en liten avgift 
– i mange byer er faktisk de første minuttene gratis for registrerte brukere – og parkere den i 
en annen stasjon i samme by. Uavhengige sykkelordninger er også blitt iverksatt i enkelte 
byer, og uten faste hente-/leveringsstasjoner. Sykkeldeling inneholder tre viktig aspekter ved 
miljøvennlig bytransport: det er miljøvennlig, smart og felles. 
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Hent sykler til byene som trenger dem 
 

Et kart over sykkeldeling [12] ble utviklet av forskere ved University College London (UCL), og 
viser sykkeldelingsordninger rundt om i hele verden. Det viser over 600 byer og andre sted 
med slike systemer, og mer enn 130 av dem er i Europa. Land som Frankrike, Spania eller 
Italia har flest slike ordninger, som nærmest er fraværende i «sykkelland» som Nederland eller 
Danmark. Det tyder derfor på at sykkeldelingsordninger er mest relevant i land der det (ennå) 
ikke er så mange som eier en sykkel. 

 
Vélib’ i Paris er Europas største sykkeldelingsordning, med 20 000 sykler og 1 800 stasjoner 
[13]. BikeMi i Milano [14] tilbyr både vanlige sykler og el-sykler, mens BiciMAD i Madrid [15] kun har 
el-sykler. Disse forløperne gjør sykling mulig for nye målgrupper, inkludert dem som ikke har 
syklet før av helsemessige årsaker eller det kuperte terrenget i byen. 

 
Transportere folk … og varer 

 
Byen Ghent lanserte Europas «første ordning med felles lastesykler» [16] i mai 2012 i samarbeid 
med bildelingsleverandøren Cambio. Ordningen oppfordrer folk til å handle eller forberede 
arrangementer med lastesykkelen fremfor med et motorkjøretøy hvis en vanlig sykkel ikke 
strekker til. Ordninger med felles lastesykler er også blitt lansert innenfor rammeverket til EUs 
medfinansierte Cyclelogistics-prosjekt [17]. Lastesykler kan dessuten brukes til sosiale 
aktiviteter som transporttilbud eller ganske enkelt «hyggelige» passasjerturer for blant annet 
eldre mennesker. Denne tjenesten tilbys av den danske foreningen Sykling uten alder [18]. 
Tjenesten kan også tilpasses for fotgjengere i form av sykkelbusser eller frivillige ledsagere 
[19]. 

 
Trendy og smart 

 
Bruken av ITS-verktøy er svært nyttig for både dem som styrer sykkelordningen og for 
brukerne av den. I Budapest gir for eksempel mobilappen MOL Bubi [20] sanntidsinformasjon 
på et kart om hvor mange Bubi-sykler det finnes i stasjonene. 

 
Og Københavns nyeste sykkelordning tar dette ett steg videre: Alle syklene er utstyrt med et 
fastmontert nettbrett med pekeskjerm på sykkelstyret [21]. Nettbrettet informerer brukere om 
sykkelstasjoner, og gir dessuten GPS-basert navigering, enkel betaling og hjelper til med å 
finne interessante steder i den danske hovedstaden. I Brussel gis sanntidsinformasjon om 
ledige sykler i de nærmeste stasjonene på «cyclodispos» – gateskilt som også viser veien til 
de nærmeste Villo-stasjonene [22]. 
 
 

 
[12] Bike Share Map: http://bikes.oobrien.com/global.php 
[13] Velib’: http://en.velib.paris.fr/How-it-works/Stations 
[14] BikeMi: https://www.bikemi.com/en/homepage.aspx 
[15] BiciMAD: https://www.accessiblemadrid.com/en/blog/bicimad-public-bike-rental-service-

madrid 
[16] Eltis case study, 2014: http://bit.ly/2lGwqmm 
[17] Cyclelogistics: http://cyclelogistics.eu/ 
[18]  Cycling Without Age: http://cyclingwithoutage.org/ 
[19] Posti – Service to older people: http://bit.ly/2mjNT18 
[20] MOL Bubi website: https://molbubi.bkk.hu/ 
[21] Official tourism website of Copenhagen: http://bit.ly/1s1yoZm 
[22] Villo, FAQ: http://bit.ly/2kPbckT 

 
 

https://www.accessiblemadrid.com/en/blog/bicimad-public-bike-rental-service-
https://www.accessiblemadrid.com/en/blog/bicimad-public-bike-rental-service-


 
 
 
 
 
 
 

Fokus på sykling med MaaS 
 

Stadig flere reiseplanleggere for kombitransport oppfordrer til å bruke sykkeldeling. Métropole 
de Lyon har utviklet et nettbasert verktøy som heter ONLYMOOV [23]. Det viser brukerne 
raskeste vei til målet, antallet ledige sykler og de beste sykkelveiene. Verktøyet vurderer også 
andre transportmidler og tilbyr trafikkoppdateringer, gir informasjon om ledige bil- og 
sykkelparkeringer, og gir sanntidsinformasjon om ankomsttider for lokal tunnelbane eller trikk 
og muligheter for bildeling. Whim-appen [24] i Helsinki tar det ett steg videre og kombinerer 
reiseplanlegging, strekninger og billetter til en rekke ulike transportmidler i én og samme app. 

 
I noen byer gir ett enkelt kort adgang til felles sykler, kollektivtransport og andre transporttilbud. 
Det setter sykling i fokus blant en rekke transportmidler i byer, og involverer sykkeldeling i 
konseptet til «Mobility as a Service» (MaaS) i byområder. I Toulouse kan for eksempel folk 
bruke Pastel-kortet, som gir tilgang til både kollektivtransporten og byens sykkel- og 
bildelingsordninger [25]. 

 
Bildeling 

 
I starten 

 
Bildeling er nok den vanligste formen for felles transport. Prinsippet er svært enkelt: Fremfor 
å kjøpe, vedlikeholde og eie en bil, kan folk ganske enkelt bestille en bil for den tiden de vil 
kjøre. De potensielle fordelene når det gjelder kostnader (for brukeren) og bruk av plass (for 
samfunnet) er enorme, ettersom personbiler i snitt står parkert 95 prosent av tiden [26]. 

 
I 1947 var Zürich den første byen i Europa som innførte en ordning for bildeling. Siden 1980-
tallet har markedet utviklet seg videre, og i dag er Sveits og Tyskland ledende på dette 
området [27]. I flere byer tilbød bildelingsoperatører kjøretøy i starten for kun korte perioder. 
Dette var tilfellet for de to første sveitsiske operatørene, som startet i 1987 og har siden 
fusjonert (enheten kalles i dag Mobility Switzerland [28]). I Tyskland ble StattAuto Berlin 
grunnlagt ett år senere, i 1988. I dag har over 500 tyske byer minst én ordning for bildeling [29]. 

 
Mer miljøvennlig bildeling 

 
Ordningene med bildeling utviklet seg raskt til å omfatte nye miljøvennlige og/eller smarte 
komponenter. I 1999 innførte byen La Rochelle en ordning med el-biler som de kalte Liselec. 
Kommunen kjøpte inn 50 felles el-biler for å redusere forurensende utslipp [30]. I dag er det 
flere byer som har innført tjenester med el-biler, deriblant Autolib’ i Paris. Autolib’ ble lansert i 
2011, og i 2016 kunne selskapet skryte av imponerende 130 000 registrerte kunder og en 
bilpark på nærmere 4000 el-biler [31]. Bildelingsordningen Sunrise finnes i flere svenske byer, 
og har kjøretøy som bruker andre typer drivstoff, deriblant komprimert naturgass (CNG) [32]. 

 
 
[23] ONLYMOOV: https://www.onlymoov.com/ 
[24] Whim app: http://whimapp.com/fi-en/ 
[25] Tisséo, Pastel Card: http://bit.ly/2l4sUPx 
[26] Reinventing parking, 2013, demonstration by Donald Shoup: http://bit.ly/1pWDIQp 
[27]  Millard-Ball et al., 2005, TCRP Report. Car sharing: Where and how it succeeds: http://bit.ly/2ksDWMM 
[28] Mobility Switzerland: http://bit.ly/2kG4PgZ 
[29] Carsharing-news.de: http://www.carsharing-news.de/carsharing/ 
[30] Eltis case study, 2014, Car sharing in La Rochelle: http://bit.ly/2kLUcvK 
[31] November 2016 Autolib’ activity report (in French): http://bit.ly/2lLGwz7 
[32] CNG Europe: http://bit.ly/2kmyWxT and Sunrise (in Swedish): http://bit.ly/2ksTOyW 
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I tillegg til lavere utslipp fra kjøretøy, er det også kommet nye IKT-verktøy på markedet. Det 
har gjort det mulig å innføre uavhengige bildelingssystemer, som fungerer uten egne hente- 
og leveringssteder. Uavhengige systemer er mer fleksible, og sjåførene kan la bilen stå når 
de er kommet frem. Takket være en massiv bruk av smarttelefoner og utviklingen av egne 
apper, kan registrerte kunder enkelt finne nærmeste bil i bilparken og deretter la den stå når 
de er kommet frem. Disse ITS-verktøyene gjør det også enkelt å betale og få tilgang til 
informasjon. Slike uavhengige bildelingsordninger finnes blant annet i Amsterdam, Roma, 
Madrid, Wien og Berlin [33]. I Osnabrück er det parallellsystemer [34] med stasjonsbaserte 
bildelingstjenester (stat>k) og uavhengige tjenester (flow>k). 

 
Varianter av bildeling 

 
Visse ordninger tillater at brukere deler kjøretøy til varetransport i byer, slik som lette varebiler 
eller lastesykler. Slike kjøretøy eies vanligvis ikke av privatpersoner, og brukes kun ved 
spesielle anledninger (f.eks. bygging, flytting osv.). Den franske regionen Ile-de-France og 
hovedstaden Paris lanserte pilotprosjektet VULe partagés i november 2016, som tillater 
«deling av lette varebiler blant parisiske håndverkere og næringsdrivende [35]». 

 
En annen løsning for varetransport i byer er leveranse via «crowdsourcing» eller nettdugnad. 
Dette er et likeverdig system som forener folk og sjåfører (av alle slags lastekjøretøy). Sjåføren 
kan dermed tilby tjenestene sine til en rekke kunder med lignende behov. Et eksempel på 
dette systemet er selskapet Hitch [36], som kan brukes i alle byer der tilbud og etterspørsel 
samsvarer. 

 
Ordninger for scooterdeling har et stort antall motoriserte tohjulinger, som også kan kjøre på 
andre typer drivstoff, og som kan være uavhengige tjenester. Den uavhengige ordningen for 
elektriske scootere YUGO i Barcelona [37] kombinerer alle de tre aspektene ved bytransport: 
Den er «felles», «miljøvennlig» og «smart». 

 
Alternativ bruk av personbiler 

 
Felles taxi og pendeltransport: mot automatisering? 

 
Taxitjenester som kan bestilles via en egen plattform er noe nytt. Uber er kanskje det mest kjente 
eksempelet, men det finnes flere andre tjenester for felles taxi som har som mål å samle 

 
 
[33] Car2Go: https://www.car2go.com/ 
[34] flow>k and stat>k (in German): https://www.stadtteilauto.info/ 
[35] VULe partagés pilot: http://clem-e.com/en/vule 
[36] Hitch website: http://www.hitchit.co/ 
[37] YUGO website: https://www.getyugo.com/ 
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… og smartere ordninger for 
bildeling 
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[42] 

folk med overlappende reiseruter. Med den utbredte bruken av smarttelefoner, GIS 
(Geographic Information Systems) og GPS (Global Positioning Systems) er det mulig å forene 
sjåfører og passasjerer. Dette konseptet kalles også skyssdeling: brukere bestiller turen via 
en plattform og betaler avgiften via en tilpasset gateway. 

 
Minibusser eller pendeltransport kan også tilpasses for felles transport. Bruken av 
automatisering og C-ITS har ført til at det er dukket opp nye løsninger og tjenester, slik som 
«robottaxi» og automatisert pendeltransport. I byen Capelle aan den Ijssel nær Rotterdam 
driver selskapet 2getthere elektrisk, automatisert pendeltransport i næringsparken Rivium [38]. 
Pendeltransporten betjener med denne behovsstyrte tjenesten 500 passasjerer i timen per 
retning til og fra faste holdeplasser. Det europeiske prosjektet CityMobil2 foreslo en lignende 
behovsstyrt tjeneste ved universitetsområdet til EPFL i Lausanne [39] via en egen mobilapp. 

 
Bildeling: når transport er forenlig med omgjengelighet 

 
Bildeling kalles også samkjøring, og innebærer at passasjerer deler på kjøretøy for å redusere 
kostnadene. Slike tjenester krever en plattform der både start- og målstedet til både sjåfører 
og passasjerer blir hentet inn og sammenliknet. Bildeling øker kjøretøyets brukstid og 
reduserer utslippene per innbygger. Det er beregnet at 85 prosent av all bilkjøring til pendling 
skjer uten andre passasjerer i bilen. 

 
Suksessen med Blablacar [40] tyder på at bildeling er blitt en vanlig reiseform mellom byer. 
Samkjøring kan også tilpasses til daglige strekninger, f.eks. fra store boligområder til store 
kommersielle eller industrielle områder. Samkjøring med kolleger eller medstudenter fungerer 
også fint når du vil være sosial og inkludere samhandling og hygge i daglige transportvaner. 
Samkjøring til jobben eller undervisningen er den løsningen som ble undersøkt av det 
europeiske prosjektet CHUMS [41]. I Craiova i Romania viste en undersøkelse blant 10 850 
pendlere at oppfordring til samkjøring og andre tiltak hadde redusert antall kjørte kilometer 
med nesten 65 000 per år, noe som gav 11 tonn lavere CO2-utslipp i året   . 

Den supplerende ordningen: Deling av parkering 
 

Mens praksisen med å dele kjøretøy blir stadig mer vanlig i mange byer, er ordningen med å 
dele parkeringsplass nå i fremvekst som et supplement til de «tradisjonelle» alternativene for 
felles transport, og særlig for bileiere. Slike tjenester forenkler kontakten mellom bileiere og 
eiere av parkeringsplasser. Begge parter kan abonnere på en tjeneste og laste ned en 
mobilapp som forteller sjåførene hvor det finnes ledige parkeringsplasser i nærheten. 
Betalingen foregår på nettet via appen. I Firenze oppfordrer kommunen til å bruke slike apper 
(f.eks. Sparky [43] [44]), som reduserer bilkøer, forurensning og plass. 

 
 
 
 
 
 

 
[38] 2getthere website, Operation’s webpage: http://bit.ly/2dpp96s 
[39] CityMobil2 website, Lausanne pilot’s webpage: http://bit.ly/2kGxiTS 
[40] Blablacar website: https://www.blablacar.com/ 
[41] CHUMS website: http://chums-carpooling.eu/ 
[42] CHUMS project, 2016, Impacts of CHUMS measures: http://bit.ly/2kPoi1m 
[43] Firenze Sostenibile website: http://www.firenzesostenibile.com/car-sharing-mobilita-sostenibile/ 
[44] Sparky website: http://www.sparky.club/ 
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HVORDAN SPARKER 
VI I GANG 
KAMPANJEN? 

 
Begynn med å sette dere inn i temaet og hva det innebærer, og stak ut en kurs som passer 
for deres by og land. Prioriter gode og eksisterende tiltak. Vurder kanskje hvordan disse kan 
oppgraderes eller videreutvikles, og planlegg deretter endringer som vil gjøre dem enda 
bedre. Legg en plan med SMARTe (Spesifikke, Målbare, Anvisbare, Realistiske og 
Tidsbestemte) mål. 

 
Sikre dere politisk støtte. Hvis det er vanskelig å få gehør for temaet «Miljøvennlig, smart 
og felles transport» lokalt, kan dere be om en støtteerklæring fra nasjonale myndigheter. 

 
Ikke vær for ensidig negative i budskapene dere velger å gå ut med. Selv om vi aldri vil klare 
å fjerne personbiler, lastebiler og andre kjøretøy fra veiene og dermed eliminere den negative 
økonomiske effekten av individuell motorisert transport, så kan vi helt klart vise at det finnes 
mange alternative måter å frakte folk og varer på. Bruk dokumentene og kunnskapen som 
finnes på www.mobilityweek.eu 

 
Samle bevis. Samle tall og fakta som støtter miljøvennlig, smart og felles transport i 
kommunen din og/eller landet ditt. Bruk disse til å styrke budskapet overfor ulike målgrupper. 

 
Bygg fruktbare relasjoner. Se på kampanjeplanen og målene i den. Finn ut hvilke grupper 
som best kan iverksette kampanjen og gjøre den relevant for flest mulig mennesker. Få dem 
med på laget. Har byen et sterkt Agenda 21-fellesskap? Samarbeid med dem. Trenger dere 
eksperthjelp? Se gjennom kampanjeplanen igjen. Har den fokus på felles transport? Involver 
private eller offentlige operatører. Tar den sikte på miljøvennlig transport? Kontakt lokale, ikke-
statlige organisasjoner. Legger den vekt på verktøy for smart transport? Be vitenskapelige 
eksperter og ITS-selskaper om å delta. 

 
Bygg videre på eksisterende tiltak. Det finnes helt sikkert flere eksisterende tiltak, om de 
nå er lokale, regionale eller riksdekkende, med fokus på noen av de samme problemstillingene 
som kampanjen deres. Samkjøring med disse kan styrke budskapet deres og samtidig lette 
arbeidsbyrden noe. 

http://www.mobilityweek.eu/


 
 

HVA SLAGS AKTIVITETER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAN VI ORGANISERE? 
 

Når kampanjestrategien er på plass, er det viktig å jobbe litt med metoden. Planlegg aktiviteter 
som vil trekke oppmerksomheten mot det du prøver å oppnå. Nedenfor er det noen 
aktivitetsforslag som du kanskje vil innføre i løpet av EUROPEISKMOBILITETSUKE. 

 
Bilfri dag 

 
— Bilfri dag, helst 22. september, er en veldig god anledning til å prøve ut nye trafikkmodeller 

og miljøvennlig transport i praksis. Mange byer bruker denne dagen til å lage egne miljø- 
og fotgjengersoner og bruke den ledige plassen til store arrangementer som er åpne for 
alle. Siden 22. september faller på en fredag i 2017, kan du utforme og markedsføre et 
alternativt tilbud til pendlere og invitere dem til å prøve gratis noen av byens ordninger for 
transportdeling. 

 
— Vis folk hvordan et bilfritt sentrum ser ut. Oppfordre folk til å la bilen stå oftere enn én dag 

i året. Innfør bilfrie søndager. Mange byer har fått lavere luftforurensning takket være slike 
arrangementer. 

 
Felles transport 

 
— Hvis det finnes en ordning for bildeling og/eller sykkeldeling i byen, bør dere få med dere 

operatørene på laget og markedsføre deres tilbud til publikum. Gi et spesialtilbud for 
september eller for mobilitetsuken. 

 
— Hvis det ikke finnes en ordning for sykkeldeling i byen, er det på høy tid å lansere et slikt 

tilbud – i det minste for en stund. Ved hjelp fra lokale foreninger og ikke-statlige 
organisasjoner kan dere installere noen stasjoner rundt om i byen og la folk få låne syklene 
og bruke dem fra én stasjon til en annen. 

 
— Opprett en nettbasert bytteplattform der folk kan leie eller låne miljøvennlige kjøretøy og 

tilbehør, slik som sykler, sparkesykler, rullebrett, rulleskøyter, trillevogner eller ryggsekker, 
samt enheter for smart transport, slik som GPS. Et godt eksempel fra Luxembourg heter 
Ding-Dong, og kan ses på http://dingdong.lu 

 
— Innfør og oppfordre til gåing som en form for felles transport. Lag en plattform der folk kan 

melde seg frivillig til å gå med andre mennesker (f.eks. eldre, barn osv.). En slik tjeneste 
(givende er den også) tilbys av posttjenesten i Finland [45]. Du kan også tilpasse dette 
konseptet til lastesykler, der isolerte, gamle mennesker kan bestille seg en kjøretur. Den 
danske organisasjonen Sykling uten alder, tilbyr en slik tjeneste i flere europeiske land: 
http://cyclingwithoutage.org 

 
 
 
 

 
[45]  Posti (Finnish): http://www.posti.fi/private-news/tiedotteet/2016/20161125_ulkoilukaveri.html 

 or BBC article (English): http://www.bbc.com/news/blogs-news-from-elsewhere-38105231 
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— Arranger informasjonsmøter for å markedsføre felles transportmidler, deriblant 
sykkeldeling og bildeling. Få folk til å forstå at det faktisk er – i de fleste tilfeller – rimeligere 
for enkeltpersoner og har en positiv effekt på miljøet. Bruk tallmaterialet fra 
temaveiledningen for å underbygge dette. 

 
— Arranger en konkurranse mellom arbeidsplasser eller nabolag der lag eller enkeltpersoner 

kjemper om tittelen som «beste fellesreisende». Man får poeng hver gang noen bruker et 
felles transportmiddel fremfor det vanlige. Gjør aktivitetene om til spill. 

 
— Få med arbeidere, skolebarn eller studenter på kampanjen for å fremme samkjøring eller 

sykling til jobben eller skolen. Foruten å oppfordre til miljøvennlig transport, styrker også 
slike kampanjer de sosiale båndene mellom kolleger eller studenter. Et godt eksempel er 
REC (Regional Environment Center), som har opprettet en egen nettside for samkjøring til 
og fra kontoret: https://tmt.rec.org/carpool.php 

 
— Arranger bildekonkurranser via sosiale medier, der folk kan dele bilder fra sine turer med 

felles transport. 
 

Smart transport 
 

— Markedsfør byens smarte reiseplanleggere og andre smarte nettbaserte plattformer for 
transport. Hjelp folk med å ta det beste valget for de daglige turene. 

 
— Mobilitetsuken er en fin anledning til å samle inn informasjon om innbyggernes behov og 

ønsker når det gjelder det å utvikle nye eller forbedre eksisterende apper for blant annet 
sanntidsinformasjon om kollektivtransport, ordninger for sykkeldeling, reiseplanleggere 
osv. Samarbeid med lokale IT-utviklere. 

 
— Organiser møter på skoler der skolebarn mellom 10 og 18 år kan snakke om egne 

transportvaner og hva miljøvennlig, smart og felles transport egentlig innebærer. Fokuset 
kan rettes mot «fremtidens transport» og hvordan de ser for seg transport i sin egen by de 
neste årene. Ta opp automatisering eller C-ITS i samtalene. 

 
— La folk få vite via sosiale medier eller i en egen app hvilke miljøvennlige, smarte og felles 

transportmidler som finnes i byen. 
 

Miljøvennlig transport 
 

— Belønn brukere av miljøvennlige transportmidler (f.eks. fotgjengere og syklister) ved å 
invitere dem på frokost et sentralt sted i byen. Brukere av felles sykler kan inviteres via den 
lokale mobilappen eller nettbaserte plattformen. 

 
— Vis frem bilder av hvor mye plass en gruppe mennesker opptar når de bruker bilen, og 

sammenligne det med hvor mye plass samme antallet syklister og brukere av kollektivtransport 
opptar. Da kan alle se fordelene med miljøvennlige transportmidler. 

 
— La folk dele parkeringsplasser, eller planlegg andre bruksområder for gateparkering 

(f.eks. grøntområder, lekeplasser osv.). Se på det nederlandske tiltaket Happy Streets: 
http://happystreets.nl/parking-day 
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[46]  Air Quality Challenge is organised by the European Environmental Bureau 
(EEB): http://www.eeb.org/index.cfm/activities/industry-health/air/air-quality-
challenge  
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— Folk trenger ikke alltid en personbil eller varebil til å frakte varer. Øk kunnskapen om bruken 
av (felles) lastesykler og felles varebiler (hvis det finnes) ved å organisere demonstrasjoner 
og informasjonsmøter, der dere kan vise hvor mye en lastebil kan frakte og hvor enkelt det 
er å bestille en varebil. 

 
— Forurensning og støy er reelle problemer. Organiser en kampanje på sosiale medier der 

dere informerer om forurensnings- og/eller støynivået i byen i løpet av 
EUROPEISKMOBILITETSUKE og på den bilfrie dagen. Bruk sensorbaserte instrumenter 
til å måle forurensning og støy 
– og vis hva du mener. Dere kan også la dere inspirere av medlemmene i Europaparlamentet [46]. 

 
Uansett hva din kommune gjør i år, så bør det innebære … 

 
— Registrer planene og aktivitetene deres på www.mobilityweek.eu 

 
— Gjør som mange andre byer og tettsteder over hele Europa, og arranger bilfri dag med 

tilhørende begivenheter den 22. september. Bare husk å planlegge godt, siden det kan 
være en byråkratisk utfordring å få stengt gater for trafikk. 

 
— Lik Facebook-siden til EUROPEISKMOBILITETSUKE og følg @mobilityweek på Twitter. 

Se kampanjevideoene på YouTube. 
 

— Bruk kampanjens promomateriell til alle aktiviteter, og alltid sammen med EU-symbolet. 
 

— Synliggjør emneknaggen #mobilityweek på sosiale medier og i annen kommunikasjon. 
 

Dette er bare noe av det dere kan gjøre under mobilitetsuken. I «kampanjeveilederen» for 
EUROPEISKMOBILITETSUKE, som kan lastes ned under «Useful Resources» på 
www.mobilityweek.eu, eller på www.mobilitetsuken.no finner dere kriterier for deltakelse og generelle 
tips til tiltak og aktiviteter som ikke er spesielt knyttet til årets tema. 

 
Slipp fantasien løs, og tenk på andre tiltak og aktiviteter dere kan arrangere under 
EUROPEISKMOBILITETSUKE 2017 i deres by. 

 
 
 

http://www.mobilityweek.eu/
http://www.mobilityweek.eu/
http://www.mobilitetsuken.no/


RESOURCES 
 
European Union documents 
 
European Directive 2014/94/EU of 22 October 2014 on the deployment of alternative fuels 
infrastructure: http://bit.ly/2l3ULxG  
European Commission communications: 

- A European agenda for the collaborative economy (2016): http://bit.ly/2cFpEKq 
-  A European strategy on Cooperative Intelligent Transport Systems, a milestone towards 

cooperative, connected and automated mobility (2016): http://bit.ly/2gFjAC9 
- A European Strategy for Low-Emission Mobility (2016): http://bit.ly/2lzJXJI 

European Commission – Mobility and Transport portal: http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm  
European Commission webpage on Clean transport, Urban transport: 
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility_en European Commission webpage on 
Intelligent Transport Systems (ITS): https://ec.europa.eu/transport/themes/its_en  
European Commission webpage on cycling and walking: 
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/urban_mobility_actions/cycling-
walking_en.htm 
European Commission – Climate action: https://ec.europa.eu/clima/policies/transport_en   
European Environment Agency: http://www.eea.europa.eu/ 

- 2016, EEA Signals 2016 – Towards green and smart mobility: 
http://www.eea.europa.eu/publications/signals-2016 

 
EU projects and initiatives 
  
CIVITAS: www.civitas.eu 

- CIVITAS webpage on car pooling: http://www.civitas.eu/car-independent/car-pooling 
-  CIVITAS webpage on car sharing: http://www.civitas.eu/car-independent/car-sharing 
-  CIVITAS webpage on bike sharing: http://www.civitas.eu/car-independent/bike-sharing 
-  CIVITAS Policy Note: Smart choices for cities. Cities towards Mobility 2.0: connect, 

share and go!: http://www.civitas.eu/contentcivitas-policy-note-smart- choices-cities-
cities-towards-mobility-20-connect-share-and-go-en 

- CIVITAS insight, Mobility-as-a-Service: A new transport model: 
http://civitas.eu/content/civitas-insight-18-mobility-service-new-transport-model 
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  Eltis: www.eltis.org 

- Eltis case study, 2014, Car sharing in La Rochelle: 
http://www.eltis.org/discover/case-studies/car-sharing-la-rochelle 

- Eltis case study, 2014, Public cargo bike sharing in Ghent: 
http://www.eltis.org/discover/case-studies/public-cargo-bike-sharing-ghent-belgium 

CityMobil2:  www.citymobil2.eu 
- CityMobil2, Lausanne pilot’s webpage: http://www.citymobil2.eu/en/City-

activities/Large-Scale-Demonstration/West-Lausanne-region/ 
CHUMS:  http://chums-carpooling.eu/   

- CHUMS project, 2016, Impacts of CHUMS measures: http://chums-
carpooling.eu/wp-content/uploads/2016/10/CHUMS%20D4.2.pdf 

 
Studies and reports 
 
Millard-Ball et al., 2005, TCRP Report. Car sharing: Where and how it succeeds 
(http://www.communauto.com/images/tcrp_rpt_108_execsumm.pdf) 
 
OECD International Transport Forum, 2016, Shared Mobility. Innovation for Liveable Cities 
(http://bit.ly/29i2ebD)     
 
Reinventing parking website, 2013, demonstration by Donald Shoup  
(http://bit.ly/1pWDIQp)  
 
Roland Berger Strategy Consultants GmbH, 2014, Shared Mobility. How new businesses are 
rewriting the rules of the private transportation game  
(http://www.rolandberger.com/media/pdf/Roland_Berger_TAB_Shared_Mobility_20140716.pdf) 
 
Organisations and specialised media 
 
ECF (European Cyclists’ Federation): https://ecf.com 

- Platform for European Bicycle Sharing & Systems: 
https://ecf.com/community/platform-european-bicycle-sharing-systems-pebss 
WOCOMOCO platform: www.wocomoco.ch/en 

- Information centre: https://ecf.com/community/platform-european-bicycle-sharing-
systems-pebss  

WOCOMOCO platform: www.wocomoco.ch/en 
- Information centre: http://www.wocomoco.org/en/infothek/index.php 

 
Carsharing-news.de: http://www.carsharing-news.de/carsharing/ 
 
CNG Europe: http://cngeurope.com 

- Article on car sharing: http://cngeurope.com/westport-delivers-first-2016-volvo-v60-
bi-fuel-cars/Bike Share Map:  http://bikes.oobrien.com/global.php   
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Specialised companies and service providers 
 
Autolib’: https://www.autolib.eu/en/ 

- November 2016 Autolib’ activity report (in French): http://bit.ly/2lLGwz7 
 
BiciMAD:  https://www.accessiblemadrid.com/en/blog/bicimad-public-bike-rental-service-
madrid  
 
BikeMi: https://www.bikemi.com/en/homepage.aspx   
 
Blablacar: https://www.blablacar.com/   
 
Car2Go: https://www.car2go.com/   
 
Copenhagen bike sharing description: 
http://www.visitcopenhagen.com/copenhagen/copenhagen-city-bike-gdk495345 Cycling  
 
Without Age: http://cyclingwithoutage.org/ 
 
DingDong platform: http://dingdong.lu/    
 
Firenze Sostenibile: http://www.firenzesostenibile.com/car-sharing-mobilita-sostenibile/   
 
flow>k and stat>k: https://www.stadtteilauto.info/ 
 
Mobility Switzerland: https://www.mobility.ch/en/private-customers/ 
 
MOL Bubi: https://molbubi.bkk.hu/   
 
ONLYMOOV: https://www.onlymoov.com/   
 
Posti (Finnish):  http://www.posti.fi 

- Service to older people: http://www.posti.fi/private-
news/tiedotteet/2016/20161125_ulkoilukaveri.html  

 
REC, internal webpage for shared mobility: https://tmt.rec.org/carpool.php      
 
Sparky: http://www.sparky.club/    
 
Sunrise: https://www.sunfleet.com/vara-bilmodeller/ 
 
Tisséo:  http://www.tisseo.fr/ 

- Pastel Card: http://www.tisseo.fr/les-tarifs/obtenir-une-carte-pastel  
 
Velib’: http://en.velib.paris.fr 

- Overview of Velib’s stations: http://en.velib.paris.fr/How-it-works/Stations 
 
Villo: http://en.villo.be/ 

- FAQ: http://en.villo.be/How-does-it-work/FAQ/Service-and-Use/(offset)/#faq5  
 
VULe partagés pilot: http://clem-e.com/en/vule   
 
Whim: http://whimapp.com/fi-en/   
 
YUGO: https://www.getyugo.com/   
 
2getthere: http://www.2getthere.eu/ 
 
Rivium: http://www.2getthere.eu/projects/rivium-grt/ 
 
 
Photographs (pages):  

- 4   http://www.citymobil2.eu/en/City-activities/Large-Scale-Demonstration/West-
Lausanne-region/ (© CityMobil2 and EPFL – École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne) 

- 7   Bubi: https://molbubi.bkk.hu/galeria.php (Image: © BKK Centre for Budapest 
Transport) 10  © Autolib’ 

- 12  https://www.flickr.com/photos/motorblog/11856801973 (©MotorBlog.com) 
- 15  https://pixabay.com/en/paris-v%C3%A9lib-bike-free-service-1576893/ 
- 17  © Pau Vilaplana Vilar 
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