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BYM startet med aktiv bruk av bildeling i 2015 som et av flere 
mobilitetstiltak. Andre: egeneide vare- og lastebiler samt båt, kollektiv, sykkel og gange.

Vi løser våre mobilitetsbehov knyttet til persontransport best med 
stasjonsbasert bildeling.

Vi og publikum kan i fellesskap disponere 26 biler i åpen og halvåpen 
BilPool. 7 biler i åpen og 19 i halvåpen.

Vi har bestemmeleserett i halvåpen og medbestemmelsesrett for åpen og 
hvilke biler/brenselceller som blir valgt.

Vårt valg har de siste elleve måneder gitt publikum muligheten til å 
disponere biler på 1440 turer og 107000 km.
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Hvorvidt en bildelingsbil erstatter fem til femten personbiler (TØI 2016 og 
Transport & Environment 2017) eller at en slik ordning trenger et 
befolkningsgrunnlag på minimum 500.000 (A.T Kearney) er vanskelig å 
uttale seg om uten nærmere undersøkelser.

Det vi kan si med sikkerhet er at bruken fra private akselerer og har gjort 
dette jevnt fra starten i 2015.
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Avsluttende visdomsord.
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Kunnskap kommer fra erfaring – vær nysgjerrig og skaff deg så mange du 
kan.

Du kan diskutere teorier rundt et tema, men diskusjonen vil bare bidra til å 
gi deg en filosofisk tilnærming til emnet. Du må erfare og oppleve selv for å 
vite.

Ingen kan være 100 % sikre så ta sjansen og HOPP I DET!

Takk for meg !


