Veien videre:
Mobilitet i fremtiden
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Så bra at du lytter..
Hvis du ønsker et glimt av hvordan mobilitet

Vi i Avis Budget Group ser på oss selv som en

i Europa, for eksempel Milano, London, Paris

leier noen et kjøretøy fra en av merkene i Avis

kommer til å se ut i fremtiden, er flere byer
og Oslo, et flott sted å begynne. Her har

en gradvis mobilitetsrevolusjon allerede

begynt. Mange byer har innført bilfrie soner,
utslippsbelagte soner og utprøving av

autonome biler, og ordninger for bil-, sykkelKeith Rankin, President
Avis Budget Group
International

og sparkesykkeldeling blir stadig mer allment
utbredt. Dette har ført til at mange av de

viktig del av denne fremtiden. I gjennomsnitt
Budget-familien hvert eneste sekund, hver

eneste dag. Vi ser at kundenes forventninger

til biler er i rask endring, og at nye teknologier
endrer folks forhold til mobilitet, hvordan de

bruker transport og hvordan de organiserer
reisene sine.

som er bosatt i byer – deriblant familier,

Denne rapporten ser nærmere på hvordan

neste kjøretøyet deres faktisk kommer til å

sannsynlig kommer til å se ut i fremtiden og,

alenereisende og pendlere – lurer på om det
være en bil i det hele tatt.

De som bor sentrumsnært ligger imidlertid
i forkant av utviklingen. Mange av dem har

benyttet seg av bilfrie alternativer som tog,
T-bane, taxi og buss en stund allerede.

Beboere i sentrumsområder fører an en

endring hvor bileierskap ikke lengre er det
mest vanlige.

mobilitet har endret seg, hvordan det høyst
ikke minst hva folk i forskjellige land mener

om disse endringene. Vi har gjennomført en
studie i 16 land over hele Europa og Asia for

å se på folks holdninger og tendenser til den
nåværende måten de flytter seg fra punkt A
til B på, samt nye teknologier som vil påvirke
måten de vil flytte seg på på
i fremtiden.
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En viktig endring i
hvordan vi
forflytter oss

Måten yngre generasjoner lever og forflytter
seg rundt på, avviker ofte fra foreldrenes

måte, spesielt tatt i betraktning at miljøet og
smart infrastruktur blir stadig viktigere.

75%
Eier en bil

Endringer som det en gang tok et tiår å

innføre, tar nå bare noen få år. Snart tar de
kanskje bare noen få måneder. Fremtiden
kommer raskere og raskere hvert år.

Mobilitet er likevel et område med en rekke

nedarvede problemer. Hvis vi ser på noen av

de viktigste tallene fra den nye undersøkelsen
vår, forteller de en interessant historie. Vi fant

80%
Mener at

bileierskap er viktig

ut at 75 % av respondentene eier en bil, og at
80 % mener at det er viktig å eie en bil. Dette
er den typen resultater du kanskje forventet.
Men 54 % av respondentene sa at de ville

vurdert å kvitte seg med bilen sin hvis det

kunne gjøres på en enkel og praktisk måte.
Dette er uventet og til og med

bemerkelsesverdig. Det betyr at over

halvparten av de som deltok i undersøkelsen
i det minste er forberedt på å gå over til
utradisjonell bilbruk.

54%
Kan vurdere å kvitte
seg med bilen

dersom alternativet

var praktisk og enkelt
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Bileierskap på
vei ned?

Ikke nok med det, kun 31 % mener at

Allikevel er utopien om fullstendig førerløshet

populære måten å få tilgang til en bil på i det

i denne rapporten se på endringene som

bileierskap kommer til å være den mest

neste tiåret. Dette er faktisk ganske utrolig.
Det antyder at over to tredjedeler av

respondentene, enten de ønsker å gi slipp på
bileierskap eller ikke, tror at det kommer til å
skje. De forventer at biltilgang i fremtiden er
en modell uten eierskap.

Disse overskriftstallene skjuler et vell av
kompliserende omstendigheter og et

sannsynligvis et stykke unna ennå. Vi skal

foregår nå og det som kommer til å skje i

løpet av de neste årene. Vi spør så hvordan
selskaper som Avis Budget Group og andre
aktører i det større mobilitetsøkosystemet
kan sette kunder i fokus og hvordan vi
alle kan jobbe sammen for å tilby de

mobilitetstjenestene som kundene ønsker
i fremtiden.

økosystem som tar i betraktning alt fra

sykkelstier og statlig regulering til stordata

og langvarige demografiske endringer. Det

er et komplekst og sammensatt tema. Vi har
mistanke om at dette er en av grunnene til

at folk som jobber med mobilitet i fremtiden,
har en tendens til å se langt frem i tid, til

en fremtid der førerløse biler transporterer

forbrukere rundt og trafikken fritt overvåkes av
en velvillig kunstig intelligens.

Vi er mye mer interessert i den nære

fremtiden og hva som skjer videre. Vi tror at vi
med stormskritt nærmer oss et vendepunkt

der omfattende endringer i mobilitet kommer
til å skje i løpet av en kort tidsperiode.

Keith Rankin, President

Avis Budget Group International
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Hvordan ser mobilitet
ut akkurat nå?
For det meste av andre halvdel av 1900-tallet var forholdet

mellom forbruker og bil ganske enkelt. Motorkjøretøy ble folk

flest sitt transportmiddel, og motorkjøretøy tok over byene og
tettstedene våre. Hvis det var behov for mer infrastruktur, ble
den bygget, ofte uten særlig omtanke for resten av miljøet.

Men for rundt 30 år siden begynte dette å endre seg i byene.
London er et nærliggende eksempel her. I 1990 ble rundt
50 % av reisene i London foretatt med bil (7). Dette var

høydepunktet, og siden den gang har dette tallet gått jevnt
nedover. Nå er det tallet nærmere en tredjedel. I samme
periode har vi sett en gjenoppblomstring av sykling, en

betydelig investering i offentlig transport, en lavutslippssone
og fremveksten av tur- og bildelingsordninger.
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Byene gir en pekepinn om fremtiden
Det er sannsynlig at disse endringene bare er begynnelsen, og at europeiske byer

er eksempler på hvordan ting kommer til å se ut i fremtiden. Vi har kommet til, eller
nærmer oss, en revolusjon når det gjelder forholdet vårt til bilen.
Hva er det som driver frem denne endringen?

En rekke faktorer er medvirkende. Noen er sosiale – vi har over hele verden, for

eksempel, sett en renessanse i urban levemåte, både i industriland og utviklingsland.
Livet blir mer urbant verden over.

Omtrent 75 % av respondentene våre (som hovedsakelig kommer fra industriland) bor
i byer. Dette står i stil med den nåværende globale trenden mot urbanisering. Ifølge
FN bor 54 % av verdens befolkning for øyeblikket i byområder. Innen 2025 vil dette

tallet være to tredjedeler (1). I de fleste industriland er disse tallene allerede betydelig
høyere, normalt rundt 80 %. Byområder har, globalt sett, mye bedre infrastruktur for
offentlig transport enn i distriktene. Fremveksten av urbanisering betyr derfor at et

økende antall mennesker, spesielt unge, nå er vant til å ta offentlig transport fremfor å

bruke bilen. De ser på avhengigheten av offentlig transport som pragmatisk og vanlig,
heller enn en siste utvei.

Urbane beboere er interessert i andre områder også. Avstandene de reiser har en

tendens til å være kortere, og involverer ofte flere transportmidler som leie av sykkel,
bruk av taxi eller t-bane og bildeling. De benytter seg av det som er best egnet for å
komme seg fra et bestemt punkt A til et bestemt punkt B. Biler er ikke nødvendigvis
førstevalget for slike turer, på samme måte som de kanskje er for en 30 km lang
pendling mellom hjem og jobb eller innenfor en forstad.
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Drevet av teknologi
Teknologi er kanskje den største enkeltfaktoren som
driver mobilitetsrevolusjonen. Se bare på hvor mye

mobilitetslandskapet har blitt endret de siste årene

av turdeling via apper. Og dessuten, disse endringene
er pågående. Bildelingsordninger er nå reelt ordentlig

alternativ til eierskap for innbyggere i noen byer. Ifølge

ING-rapporten Car Sharing Unlocked fra 2018, sier nesten
syv prosent av europeere med førerkort at de benytter
seg av bildeling, og nesten en fjerdedel ville vurdert å
bruke denne tjenesten. (2)
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Autonome biler, men ikke helt ennå
Tidlig på 2000-tallet begynte Google å

En forbrukerundersøkelse fra Avis Budget

nesten halvparten ikke forstod definisjonen

gir oss nå detaljerte veibeskrivelser i

intensjon når det gjelder bruk av autonome

Det kan være at forbrukerne må gjøres

kartlegge byene våre, og teknologigiganten
både fjerne og nære byer. Hvis vi ser

enda lenger frem i tid, vil teknologier som

Google Maps uten tvil være en del av den
teknologiplattformen som støtter delvis

autonome (og til slutt fullt ut autonome)
kjøretøy.

Selvkjørende biler eksisterer allerede i

Group i USA avdekket at det er en sterk

kjøretøy, spesielt blant jobbreisende. Over
70 % av jobbreisende og over 60 % av

fritidsreisende ville brukt et selvkjørende

kjøretøy for å komme seg til og fra reisemålet
sitt. Det er i hovedsak troen på at autonome
kjøretøy vil gjøre reisen mer fornøyelig og

avslappende som driver villigheten til å prøve.

form av høyprofilerte, overskriftsskapende

Men til tross for alt snakket om og spenningen

som blant annet Tesla. Som et reelt alternativ

på at forbrukere ikke nødvendigvis er like

prototypekjøretøy produsert av selskaper

er de likevel flere år unna. Men mange av
de største aktørene innenfor mobilitet er

sikre på at fremtiden er autonom – i så stor
grad at de langsiktige forretningsplanene

deres avhenger av en massiv reduksjon av
menneskelige sjåfører.

rundt autonome kjøretøy, finnes det bevis

kunnskapsrike når det kommer til nye typer
kjøretøy som det overskriftene skulle tilsi.
I 2018 foretok Avis Budget Group en

undersøkelse blant 14 000 voksne i 14

europeiske land. Undersøkelsen avslørte at

av «tilkoblede» eller «autonome» kjøretøy.

oppmerksomme på de innovasjonene og

teknologiske fremskrittene som har blitt gjort,
for at vi skal kunne dra full nytte av denne
teknologien.

Selv om vi er et stykke unna autonome

kjøretøy og har arbeid foran oss for å fremme
hovedfordelene med dem, vil en fremtid

med flere autonome kjøretøy føre til bedre

kapasitet på veiene (autonome kjøretøy kan
kjøre mye nærmere hverandre) og langt

færre parkerte biler. Ifølge rapporten Spaced
out: Perspectives On Parking Policy fra RAC

Foundation, står biler i Storbritannia parkert
95 % av tiden (4).
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Smarte Biler
Smarte Veier
Smarte Byer
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En smart by er en by som tar i bruk informasjons- og

kommunikasjonsteknologi (ICT) for å forbedre kvaliteten på og ytelsen til

59%

urbane tjenester som strøm, transport, kloakk, vei og vann for å redusere
ressursforbruk, avfall og totale kostnader. Det overordnede målet til en
smart by er å forbedre livskvaliteten for innbyggerne sine gjennom

59 % mener at smarte

smart teknologi.

byer er en god idé og

Data- og kommunikasjonsteknologier gjør også kompliserte reiser med

oss med å forbedre

flere transportmidler mye enklere. Tidligere ville planleggingen ha vært en

at teknologi vil hjelpe
livet i byen

enorm utfordring. Ifølge undersøkelsen vår tok 35 % av reisende «typiske

hverdagsreiser» med to eller flere transportmidler. Det vil bli interessant å
se om en økning i antall apper – som dekker flere former for transport –
resulterer i et kraftig oppsving i reiser med flere transportmidler.

Mange av teknologiene som driver fremtidens mobilitet, er knyttet til den
urbane gjenoppblomstringen og den typen «smarte byer»-initiativ som

25 % er usikre

25%

har som mål å gjøre byområdene våre mer beboelige selv når antallet

innbyggere stiger. Dette er noe respondentene våre er svært positive til:

nesten 60 % mente at smart infrastruktur er en god idé som vil gjøre bylivet
bedre, og kun 16 % av respondentene mente at det sannsynligvis ikke vil
forbedre livet i byen.

16 % mener at smarte

byer ikke er en god idé,
og de er ikke sikre på

16%

hvordan smarte byer

vil gagne forbrukerne
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Andre faktorer som
driver frem endring

Hva skal til for at en langsiktig leie-/

abonnementstjeneste for kjøretøy skal være
praktisk og enkelt for deg?

Det er mange faktorer som driver

mobilitetsendringene. Én faktor er at folk

blir stadig mer miljøbevisste. En annen er

En bil er alltid tilgjengelig når jeg trenger en

78%

Jeg trenger ikke å tenke på reparasjoner og vedlikehold

45%

Kostnader kan sammenlignes med bileierskap

45%

Døgnåpen kundeservice

40%

Bilforsikring/-avgifter er tatt hånd om for meg

36%

Bilmodellene jeg ønsker er alltid tilgjengelige

25%

byplanleggernes endrede oppfatninger – de
vet at selv om mobilitet er svært viktig, må
de, skape en smart infrastruktur fremfor å

kun bygge flere veier og parkeringsplasser,
dersom de ønsker rom for vekst.

Den høye kostnaden ved å eie egen bil er

også en medvirkende faktor. Overraskende

nok er dette noe deltakerne i undersøkelsen
ikke virket spesielt bekymret for akkurat nå.

Dette kan være fordi bileierskap allerede er

«priset inn» i mange folks livsstil – og dette vil
kunne gjøres til en mye viktigere faktor når
det gjelder hvordan folk får tilgang til biler

i fremtiden. Hvis for eksempel bildeling blir

vanlig nok til at det er normalt, kan bileierskap
etter hvert bli sett på som et luksusgode.

Er enkel å bruke

14%

Bilen er stilt inn for meg (f.eks. seteposisjon, speil …)

12%
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Den største
revolusjonen siden
introduksjonen av
bilen
Hvis vi kombinerer alt dette kan mobilitet

i løpet av noen få år stå foran noen av de

største endringene de har sett siden bilen
ble oppfunnet. Dette byr åpenbart på

store utfordringer (og store muligheter) for
aktørene i denne bransjen. De som ønsker

å lykkes i mobilitetens nye verden må være
raske og de må endre tilnærmingene sine
for å tilpasse seg til nye markeder og nye
forbrukerbehov.
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3

Hva ønsker
forbrukerne?
Vi forklarte tidligere at et av de mest

interessante funnene våre er at nesten

70 % mener at bileierskap om ti års tid ikke

lenger vil være den mest populære måten
å få tilgang til en bil på. Forbrukerne vet at

fremtiden kommer til å være annerledes –

utfordringen for mobilitetsleverandørene er å
kunne levere denne fremtiden.
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Selv om forbrukerne forventer en

annerledes fremtid, vil de fremdeles
ha det de alltid har ønsket seg når

det kommer til mobilitet - lettvinthet

til en fornuftig pris. Tre fremtredende

eksempler på dette i mobilitetssektoren

Hva forventer du vil være den mest

populære måten å få tilgang til en bil på
det neste tiåret?

32%

Bileierskap

18%

Bildeling på etterspørsel

er turdeling på korte avstander ved
bruk av apper, kontaktløs betaling

på offentlige transportsystemer og

(f.eks. et bilkollektiv)

ordninger for sykkelleie verden over.

16%

SUBSCRIBE

Abonnements-/leietjenester

15%

Turdeling

10%

Leasing av bil

9%

Samkjøring
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Tilgjengelighet er viktigst
Brukervennlighet er driveren bak den økende
populariteten til disse tre innovasjonene.

Ifølge en rapport fra UK Finance-konsernet,
økte kontaktløse transaksjoner med 31

% mellom 2017 og 2018. Stephen Jones,

konsernsjef for UK Finance, sa: «Flere og

flere kunder velger nå å betale med det

kontaktløse kortet sitt fordi det er raskere og
mer praktisk … når de er på farten.» (3)

Hvis vi ser på den klassiske modellen for

spredning av teknologi (som definert av

Everett Rogers i boken Diffusion of Innovations

fra 1962), har vi innen mobilitet flyttes oss forbi
early adopters og innovatørene. Vi er nå godt

inne i fasen der flertallet tar teknologien i bruk.
Teknologidrevet mobilitet er nå vanlig for alle.
Og ikke nok med det, hvis det føles som

om tempoet på teknologiske endringer går
raskere, er det fordi det faktisk gjør det.

Som Ray Kurzweil forklarer i “The Singularity is
Near” brukes hver generasjon med teknologi
til å utvikle dens etterfølger, og dette gjør

endringene raskere. Datamaskiner som en

gang ble utviklet av mennesker, utvikles nå i
stor grad av andre datamaskiner.

16

Forbrukerne er
åpne for endring

Bill Gates forutså allerede i 1980 at alle

hjem kom til å ha en datamaskin. Men med
smarttelefoner har vi alle en datamaskin
i lommen. I mange utviklede land er

smarttelefon-penetrasjonen over 60 %, og
alle bruker datamaskiner hele tiden.

Spredningen av brukervennlig teknologi,
særlig smarttelefonen, har gjort det

innbydende å prøve nye ting, spesielt hvis du
kan få tilgang til dem via apper – noe man i

disse dager kan gjøre med så å si alt. Hvis du
tenker på tidligere endringer, for eksempel

det å gå fra papirbilletter til kontaktløse kort,
krevde de ofte at forbrukeren faktisk gjorde

en innsats for å tilpasse seg. Å laste ned en

ny app krever ikke store innsatsen – og folk er
allerede vant til appenes grensesnitt.

Vår undersøkelse støtter ideen om at folk er
åpne for endring av måten de får tilgang
til og bruker biler på. Dette viser at folk

fremdeles liker bilene sine og at bileierskap

fortsatt er viktig (80 %). Men over halvparten
av respondentene (55 %) sa at de definitivt
eller sannsynligvis ville vurdert å kvitte seg

med bilen sin hvis det var enkelt og praktisk
for dem.
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Det finnes noen interessante ulikheter på

tvers av de ulike markedene. Innbyggerne i

Singapore er nest mest villige til å kvitte seg
med bilen sin (22 % av respondentene ville

vurdert å kvitte seg med bilen sin). Dette er
ingen stor overraskelse – det er et lite land

med utmerket offentlig transport, og bilbruk er
dyrt og begrenset. Italia er det landet som er

mest villig til å gi slipp på bileierskap til fordel

for en alternativ biltilgangsmodell (25 %).

Til tross for betydelige ulikheter på tvers av

ligger langt nede på den internasjonale

de undersøkte markedene var tilgangen

faktorer som må tas med i betraktningen når

bekymringen. Et relatert funn viste at

Tyskerne, for eksempel, har en verdensberømt

(46 %) oppga at dersom reparasjoner

Ingeniørarbeid av høy kvalitet er også høyt

bekvemmelighetsfaktor.

Tyskland (10 %) og Østerrike (9 %), derimot,

markedene, finnes det også likheter. I alle

tabellen. Dette indikerer at det finnes andre

til tilgjengelige kjøretøy (78 %) den største

det gjelder det å gi slipp på bileierskap.

rett under halvparten av respondentene

bilindustri og en sterk kjørekultur.

og vedlikehold tas hånd om er det en

verdsatt i dette landet.

Ville du vurdert å gi

slipp på bileierskap og
i stedet benytte deg

av en langsiktig leie-/

abonnementstjeneste hvis
det var praktisk og enkelt

Ja,
definitivt

39%

Ja,
sannsynligvis

15%

Usikker

4%

Nei,
sannsyneligvis ike

15%

Nei,
definitivt ikke

22%

for deg?
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Tillit og omdømme er
fremdeles viktig, men
folk liker teknologi

Nesten en tredjedel av respondentene (32 %) sa at de foretrekker at kjøretøyet de har tilgang til

kommer fra et betrodd merke eller selskap. Et lignende tall (33 % av deltakerne i undersøkelsen)
sa at de var åpne for nye ordninger for bil- og varebilleie dersom alternativene er allment
utbredt i lokalområdet.

Men generelt sett er holdningene til både teknologi og mobilitet svært positive.

To tredjedeler av respondentene forventer at kjøring vil bli mye lettere, mens 59 % spår at vi vil få
tilgang til kjøretøy på flere forskjellige måter. Litt under halvparten (44 %) forventer at teknologi
vil gjøre kjøreopplevelsene bedre.Dette er uten tvil en stor faktor som virker i favør av nye

mobilitetsleverandører. Forbrukerne forventer at teknologi virker og at den er brukervennlig, og de
er villige til å prøve nye ting.

Hvilke av de følgende
alternativene

beskriver best

hva du mener

om teknologiske

fremskritt i kjøretøy
og kjøretøy som
kan leies?

Ukomfortabel med hvor mye data om meg som vil
være tilgjengelig for merker/selskaper
Jeg er fornøyd med tingenes tilstand
Usikker på hvordan teknologi vil gjøre
kjøreopplevelsene mine bedre
Jeg er spent på muligheten for å gjøre
kjøreopplevelsen min enda mer tilpasset
Jeg forventer at det vil komme flere abonnements- og
«on-demand»-løsninger for kjøretøy de neste årene
Jeg forventer at kjøring kommer til å bli mye lettere i
løpet av de neste årene
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
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70%

Andres meninger kan også påvirke. En

Hadde du vært villig til å prøve en ny måte å få

bidra til at du prøver noe nytt.

synes passer best for deg.

anbefaling fra noen du stoler på kan

tilgang til en bil/varebil på? Velg det utsagnet som du

Betrodd Merke

33%

Jeg hadde gjerne prøvd en ny

tjeneste hvis tjenesten var fra et
velkjent selskap eller merke jeg
stoler på

Godt Utbredt

33%

Myndighetene

24%

Jeg hadde gjerne prøvd en

ny tjeneste hvis den var godt
utbredt i i nærområdet

Jeg hadde gjerne prøvd
en ny tjeneste hvis

tjenesten var regulert av
myndighetene

Anbefalt

10%

Jeg hadde gjerne prøvd en ny

tjeneste hvis en venn anbefalte
løsningen
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Som tidligere nevnt er det en faktor som gir
ganske motstridende svar. Kun 43 % oppga

Hva er det som motiverer deg mest

til å gi slipp på eierskap av egen bil?

kostnad som et viktig hensyn når det gjelder å gi

slipp på bileierskap, men likevel oppga nesten to

Er bra for lommeboken min – det

tredjedeler (65 %) at «er bra for lommeboken min»

ville vært mer kostnadseffektivt

kan være en motiverende faktor. En sannsynlig

for meg å ikke ha driftskostnader

forklaring på denne motsigelsen at bilbruk er en

og vedlikehold av en bil

godt integrert del av husholdningsbudsjettet og
ofte ikke sees på som en egen utgift.

65%

Bedre offentlig transport –

hvis det fantes bedre offentlige
transportforbindelser der
jeg bor

21%

Miljøfaktorer – jeg er svært

bekymret for forurensning og hva

bileierskap gjør med planeten vår

10%

Statussymbol – det plager
meg ikke at vennene og

4%

familien min ser på bilen som
et statussymbol
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Er det noen ganger
i de følgende

anledningene at du
ønsker at du kunne
ha byttet kjøretøy?

Ja, jeg skulle ønske
jeg kunne bytte

bilen min i følgende

Sommerferier

Helgeturer

Ved flytting

Pendling

Vinterferier

Kjøring til skolen

40%

29%

28%

anledninger:

Bykjøring

25%

18%

15%

5%
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En annen bil
i helgene
Noen av svarene vi fikk var uventede.

Et annet interessant funn antyder

% av deltakerne i undersøkelsen at de

tilnærming til måten å få tilgang til

På tvers av alle markedene svarte 30

benytter to til tre ulike transportmidler
hver dag. Miljø slo overraskende

lavt ut som en motiverende faktor
for å kvitte seg med bilen – kun 10

% av respondentene oppga dette

som en viktig faktor. 59 % oppga at

smart infrastruktur (dvs. bruke data
og kommunikasjonsteknologi til å

forbedre reiser) var en god idé for å
forbedre livet i byen, noe som uten

tvil vil komme som en svært hyggelig
overraskelse for de som jobber med

en sofistikert forståelse av at en ny
bil på mest sannsynlig vil medføre
andre fordeler enn bare de helt
innlysende fordelene. Her viste

undersøkelsen vår at deltakerne er
lystne på å enkelt kunne bytte bil.

Respondentene sa at de ønsket å

ha muligheten til å bruke et annet
kjøretøy når de skal på besøk til

andre eller bort i helgen – og nesten
40 % svarte at de ønsker en annen
bil til sommerferien.

planlegging av smarte byer

40% vil gjerne
ha en annen bil
i sommerfeiren

verden over.
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Personvern er et problem –
men ikke avgjørende

Hvis du tenker på smart infrastruktur og

behovet for å gjøre reiseopplevelsen din

bedre, hvor komfortabel er du med at andre
får tilgang til dataene dine og deler dem?

Helt til slutt kommer spørsmålet om personvern.

Her hadde respondentene delte meninger. 54 % av

respondentene sa at de var enten svært eller ganske

komfortable med at kjøredataene deres blir analysert for å

Svært komfortabel – hvis det

% og 19 % som sa at de var svært eller ganske ukomfortable

blir bedre

betyr at reiseopplevelsen min

19%

personvern og bruken av persondataene deres.

Ganske komfortabel – hvis det

33%

hvis du gir dem en praktisk og enkel måte å bruke en

noen av dataene mine for å

forbedre infrastrukturtjenester. Dette står i motsetning til 29
med dette. Dette gjenspeiler resultater fra en rekke andre
undersøkelser. Folk er i utgangspunktet, bekymret for

Men de har en tendens til å glemme disse bekymringene
tjeneste på. Over halvparten av respondentene bruker

nemlig kjøreapper som Google Maps minst én gang i uken.
Samlet sett virker det som forbrukerne fremdeles liker biler,
Men de er positive og åpne for en fremtid der bileierskap
og tilgang til bil ser ganske annerledes ut sammenliknet

betyr at de bare har tilgang til

forbedre reiseopplevelsen min
Ganske ukomfortabel – jeg er
ikke sikker på hva de kommer

med sånn det er i dag. Videre forventer forbrukerne at biler

til å gjøre med dataene mine

forbrukerne kan få tilgang til via apper, og at reiser vil bli

Svært ukomfortabel – jeg vil

vil være en del av en miks av transportmuligheter som

planlagt med bruk av teknologi. De vet at verden er i endring,
og de forventer at de er en del av endringen.

ikke at noen skal ha

29%

19%

dataene mine
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4

Hva ønsker
jobbreisende?
Sluttbrukerne av jobbreiser – de jobbreisende selv –
ønsker hovedsakelig det forbrukere ønsker.

Bekvemmelighet, tempo og pålitelighet er aller viktigst,
men de ønsker også å være så produktive som mulig
mens de er på farten. Pris er ikke like viktig ettersom
jobbreisende ikke betaler for resien selv.

HIRE
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En undersøkelse fra Egencia (5) i 2018 avslørte
at «Reisende er motiverte til å booke praktiske
alternativer som sparer dem tid og gir dem

mulighet til å møte opp uthvilt.» For jobbreisende
har effektiviseringen av reiseopplevelsen og

brukervennligheten som appene gir, allerede vært
store pluss.

Muligheten for å enkelt navigere i byer de er

ukjente i har gjort jobbreiseopplevelsen mye

bedre. Det at mange apper lagrer kvitteringer

elektronisk og muliggjør utgiftsstyring gjør også
reisene mindre stressende. Undersøkelsen til

Egencia viste at jobbreisende ønsker kontroll – og
veksten i app-baserte jobbreiser og evnen til å

velge og vrake mellom en rekke alternativer (innen
mobilitet så vel som på andre områder) legger til
rette for dette.
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Større bekvemmelighet
for jobbreisende, mindre
administrasjon for arbeidsgiver
De som bestiller jobbreiser ønsker også alt dette – med lavere kostander.
Heldigvis kan fremtidens mobilitet levere dette. Og det på en rekke

forskjellige måter. Én måte er å gjøre transportalternativer langt mer «on
demand», slik at du betaler for det du bruker. Hvis en jobbreisende for

eksempel trenger å kjøre fra en flyplass til et kontor som ligger langt fra

sentrum, kan vedkommende benytte seg av en bildelingstjeneste. Det betyr
en enklere og billigere opplevelse, da den jobbreisende kun betaler for det
han/hun bruker. Vedkommende kan også bruke flere transportmidler eller

få skyss tilbake fordi han/hun ganske enkelt kan parkere bildelingsbilen etter
at turen er fullført. Det gir fleksibilitet og kontroll. Teknologi og app-basert

reising bidrar også til å drastisk redusere administrasjonsutgiftene. Dette
gjøres ved å automatisere prosesser (som skanning av kvitteringer eller

lagring av reiseplaner) eller ved å ganske enkelt outsource disse prosessene
til andre leverandører. Leverandører samarbeider i økende grad med andre,
noe som betyr at apper gjør mer og gjør alt enklere. Helt til slutt, den nye

jobbreiseverdenen gjør det mye lettere for selskaper å samle og lagre data
om de reisende, levere effektivitet og pengebesparende innsikt.

Nye data fra Avis Budget Group i USA indikerer at amerikanske jobbreisende

benytter seg av ulike mobilitetsalternativer (17 %) oftere enn det fritidsreisende
gjør (11 %). Ifølge Avis Budget Group sin amerikanske forbrukerundersøkelse er
turdeling det mest brukte alternativet. De fleste turdelingsturer går til og fra
flyplasser, lengre turen i byer eller fra by til forstad.
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Sannsynligvis vil dette alternativet
bli brukt enda mer i fremtiden. Apper
fungerer stadig mer på tvers av
hele økosystemet av leverandører,
behandling av informasjon skjer i
sanntid og i skyen, og alt du trenger er
tilgang fra telefonen din.
Skillet mellom forretningsteknologi og
forbrukerteknologi har i løpet av det
siste tiåret blitt mer utydelig. Dette
skyldes et interessant teknologisk skifte
som begynte rundt 2008. Før dette
var fremstøt mot forbrukerne ofte
drevet av forretningsteknologi, men
med fremkomsten av smarttelefonen,
ble dette snudd opp ned, og
forbrukerteknologi bestemmer
nå tempoet.

Hvor ofte bruker du reiseapper?

Aldri
Årlig
Kvartalsvis
Månedlig
Ukentlig
2–3 ganger
i uken
Hver dag
0%

5%

10%

15%

20%

25%
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5

Gjøre avstanden mindre
En stor utfordring for alle aktørene i mobilitetsbransjen er å
gjøre avstanden mellom hvor vi befinner oss i dag og hva

forbrukere og virksomheter ønsker seg i morgen, mindre. Hvis vi
ser på byer som for eksempel Milano (som er verdensledende
på bildeling), har betydelig fremskritt allerede blitt gjort.

Tidlige fremskritt som dette kan være noe av grunnen til at en

overraskende stor del (nesten 60 %) av respondentene våre sa
at smart infrastruktur var en god idé. I Italia nærmer tallet seg
nå nærmere 70 %.
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Men i andre byer rundt omkring i verden er

avstanden mellom hvor vi er og hvor vi ønsker
å være mye større. I mange overtraffikerte
storbyer virker drømmen om fremtidens
mobilitet fjern.

Mange byer og land i den utviklede

verdenen mangler til og med fysisk eller

digital infrastruktur til å gjøre det mulig for
mobilitetsselskaper å tilby de tjenestene

folk ønsker i fremtiden. Gatene er kanskje

allerede overfylte, og de ble bygget lenge
før biler var funnet opp. Å bygge ut en ny,

digital infrastruktur, som for eksempel den
fiberoptiske kabelen som er ryggraden til

moderne telekommunikasjonssystemer, kan
være svært vanskelig, og det samme kan

opprusting av eksisterende systemer være.
Å få eldre systemer (som ofte er avgrenset
både teknologisk, lovgivningsmessig og

administrativt) til å fungere sammen med
nye teknologier, er en enorm utfordring.

Fremtidens systemer, som for eksempel
ladeinfrastruktur, vil gi byer
lignende utfordringer.
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Hvem betaler
for fremtiden?

Hvem tror du er best egnet til å utvikle viktig

transportinfrastruktur som tilpasses brukernes behov?

Så hvem skal betale for alt dette, spesielt for

initiativer som smart infrastruktur? Det er ikke

sikkert at skattebetalerne er villige til å betale

for nye ordninger, særlig hvis resultatene først
kommer flere år frem i tid. I tillegg til dette har
vi også kulturelle forskjeller. Å endre offentlig

22%
Sentrale

myndigheter

24%
Lokale

atferd er vanskelig, spesielt hvis du ber folk

myndigheter

om å kvitte seg med en eiendel som har vært
en sentral del av samfunnet i over 100 år og

som mange mennesker identifiserer seg med.
Disse problemene eksisterer på forskjellige
måter, selv i mangfoldige byer som Lagos,
Lisboa og London.

16%

5%
Miljøorganisasjoner

Private

selskaper

Ett tegn som gir oss håp, er at 30 % av
respondentene forventer at smart infrastruktur
blir utviklet av en rekke interessenter som jobber
sammen, alt fra private selskaper til offentlige
myndigheter og miljøorganisasjoner.

30%

3%

Ingen av de
ovennevnte

Alle de ovennevnte
i samarbeid
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Vi kan allerede se hvordan noen av de første stegene vil

komme til å se ut. Eksisterende infrastruktur som gatelys,
kan brukes som utgangspunkt for smart infrastruktur.

Mange byer ser også på initiativer som inntektsdeling (et

smart initiativ kan enten gi fortjeneste eller spare penger),
inntektsgenerering fra data og hjelpemidler som smarte
obligasjoner.

Skyen og stigende prossesseringskraft til skyen gjør det mye
enklere å integrere eldre systemer. Dette bidrar sterkt til å

løse de teknologiske problemene forbundet med gammel
infrastruktur. Tidligere ville vi ha trengt eksperter som er

kjent med eldre dataspråk og teknologier, samt en hær av
hjelpere, til å manuelt sortere og skrive inn

ustrukturerte data. Dette er i økende grad ikke tilfellet lenger.

32

Tegn på endring,
fra london til kigali

«I dag kan du leie en bil og

hente den på flyplassen eller
på et sted i byen. I morgen

Bilreiser er heller ikke alltid økende. I London, som tidligere nevnt,

har antallet bilreiser vært dalende siden 1990. Men andre byer viser
også muligheter. Andelen bileierskap i New York er halvparten av

gjennomsnittet i USA. Singapore frøs antallet biler på veiene sine i 2018.
Og Madrid forbød nylig eldre biler i sentrum av byen.

kan du trykke på appen din
når du ønsker en reise, og

bilen kommer til deg. Når dette
skjer, vil det ikke lenger være

behov for å eie en bil hvis du
bor i byen. Bare tenk på hvor
Antallet som eier
bil i New York
tilsvarer 50% av
gjennomsnittet
i USA

annerledes en by vil være uten

parkerte biler i hver eneste gate,
uten store parkeringsplasser

eller parkeringshus, eller uten
saktegående køer.»

Arthur Orduna

informasjonssjef, Avis Budget Group
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Selv på de mest usannsynlige steder ser vi

Dette ligger et stykke frem i tid, men vi har

de største teknologiske suksesshistoriene det

gjør det mulig for deg å finne kjøretøy på

at det går sakte, men sikkert fremover. En av

siste tiåret har vært den mobiltelefonbaserte
digitaliseringen av Afrika – det har gått så

langt at det er mer sannsynlig at en kenyansk
bonde er på WhatsApp enn der er at en

amerikaner er. (6) Dette har sivet gjennom
til transport, og ingen land har hatt større

fremskritt enn Rwanda. I Rwanda finner du

kontantløse busser som bruker smartkort og
Safemotos, en Uber-lignende tjeneste
for motorsykkeltaxier.

allerede bildelingsordninger hvor en app
nærliggende veier. Disse har vist seg å

være populære, og, like viktig, de bidrar til å
normalisere ideen om biler på forespørsel
som en utbredt ting. For mange av disse
tjenestene er kritisk masse svært viktig,

både når det gjelder brukbarhet, kvalitet på
tjenesten og offentlig oppfatning. De fleste
mennesker er ikke «early adopters» som

ønsker å prøve nye ting. Den nære fremtiden
er delt, den fjerne fremtiden er førerløs.

På verdensbasis ser vi en sakte økning i

antallet elektriske kjøretøy. Disse vil selvsagt
ikke fjerne trafikkorker, men de bidrar til

sterkt reduserte miljøutslipp (og mindre

støyforurensning) i byene. Hvis elektrisiteten
kan genereres fra rene energikilder, vil de
bidra til å fjerne forurensning også.

Intelligent lading av biler kan også være
til hjelp her – de fleste biler står parkert
mesteparten av tiden, og er dermed

perfekt egnet til å dra nytte av hvilken som
helst ren energi som benyttes. Med riktig

teknologi kan faktisk bilbatterier bli en del av
hovedforsyningsnettet.
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Den nære fremtiden
er delt, den fjerne
fremtiden er førerløs

Hvis vi ser enda lenger frem i tid, virker det sannsynlig at

kjøretøyene snart er intelligente nok til at de kommer til døren
din, noe som ytterligere øker tilgjengelighet og aksepten.

På lang sikt har populariteten til bildelingsordningene og
en nedgang i eierskap også potensial til å gjøre gatene

mindre trafikkerte, da færre biler kommer til å stå parkert

der. Intelligente delte biler kommer til å bli brukt større del av
dagen, og kommer til å stå ubrukt i mindre tid enn det eide
biler gjør. Dette betyr at færre biler fyller opp gatene. Når

du parkerer den delte bilen din for å handle, vil den bli tatt i

bruk av andre i løpet av noen få minutter. Forbrukere velger
tilgang fremfor eierskap, og bare i London har Zipcar Flex,
Zipcars enveis bildelingstjeneste, stått for mer enn

1,6 millioner kjørte kilometer siden juli 2018 med selskapets
elektriske bilflåte.

For å drive frem bruk av delte kjøretøy (hvor sjåfører velger
biler til enkeltreiser, vanligvis via telefonen sin) kan det

på kort sikt være behov for bedre infrastruktur. Dette kan

inkludere reserverte parkeringsplasser i områder med høy
bruk, og må gjøres i samarbeid med lokale myndigheter.
Det er også sannsynlig at delte bilflåter kommer til å ha

noen av de første elektriske bilene, som igjen vil kreve mer
ladeinfrastruktur. Hvis elektriske kjøretøy omsider tar over

2,599,129
elektriske
kilometer
(siden juli 2018)

som forventet, vil det kreve betydelige utbedringer av de
lokale strømnettene.
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Nye teknologier og stordata over alt
Teknologi vil også bidra på andre måter.

Mobilitetsselskaper kan bruke dataene til å

nærliggende å tenke at 5G bare er en

og til og med til å redusere forurensning.

5G lanseres nå over hele verden. Det er
utvidelse av 4G, men det er faktisk mye

mer enn det. 5G er den teknologien som vil

turbolade Tingenes internett. Dette betyr at
alle ting er tilkoblet hverandre og konstant

kommuniserer, inkludert biler, veier, broer osv.

5G betyr også tilgang til mer data og at langt
flere informerte transportavgjørelser kan tas
i sanntid.

For mobilitetsselskaper kan disse dataene

drive frem effektivitet, forbedre tjenestene
Nettverkene vil konstant lære fra og

tilpasse seg skiftende miljøer, kundebehov
og markedskrefter. De vil selvsagt også

måtte håndtere kundenes bekymringer

53%

av respondentene sa at de var svært
eller ganske komfortable med at
deres data blir brukt til å forbedre
reiser

angående personvern og sikre at de

overholder personvernlovgivningen. 53 %

av respondentene sa imidlertid at de var

enten svært eller ganske komfortable med at
dataene deres blir brukt til å forbedre reiser.

være uvurderlige. De vil kunne hente ut disse
dataene for å skaffe seg kunnskap om hva

kundene trenger og ønsker. Og forskningen
vår viser at folk flest er komfortabel
med dette.
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Jobbe sammen for å
levere fremtiden
Et av de mest interessante punktene når det gjelder å gjøre avstanden
mindre, er i hvor stor grad dette vil kreve en rekke partnerskap.
Mobilitetsbransjen består av en rekke aktører som er flinke på

forskjellige områder. Selskaper vil måtte se på mobilitet som et

helhetlig økosystem og samarbeide med de organisasjonene som

utfyller dem best. Dette vil sannsynligvis kreve dyp integrering og tett

samarbeid – og hvis du ser på for eksempel luft- og romfartsbransjen,
er dette fullt ut mulig.

Ettersom kunder elsker at ting er enkelt, vil dette trolig føre til nye apper,
samarbeidsplattformer og planer for innteksdeling.

Partnerskap vil heller ikke være begrenset til andre virksomheter.
Hvis du er involvert i planleggingen av en smart by, vil du helt
sikkert måtte forholde deg til en rekke organisasjoner, alt fra

jernbaneselskaper og strømleverandører (for ladepunkter) til lokale

og offentlige myndigheter. Virksomheter vil måtte se på hva som er

den beste tilnærmingen til disse enhetene og hvordan de kan utvikle
arbeidsforhold til dem. Faktorer som regulering og forsikring må

kanskje vurderes. Sosiale medier demonstrer godt hvordan teknologi
ligger flere år foran lovgivningen.

Som tidligere nevnt er det også interessant å se at et høyt antall
forbrukere forventer at fremtiden blir levert av en rekke aktører.

Flyselskap og feriereise-bransjen er et konkret eksempel på hvordan
flere aktører kan selge blandede produkter via én leverandør.
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Hvor begynner
reisen til fremtidens
mobilitet?
Ettersom mobilitet er et svært sammensatt spørsmål, kan det største
spørsmålet for selskaper som jobber i denne bransjen, faktisk være:

Hvor begynner vi? Svaret er at du trenger en overordnet strategi som

tar i betraktning alt fra forbrukerteknologi til regulatoriske rammeverk og
merkevarebygging til partnerskap.

Den nye mobilitetsverdenen vil også kreve enorme fleksibilitetsnivåer.
I en verden som endres raskt, kommer ikke alt til å gå etter planen.
Selskaper som jobber i denne bransjen, må kunne tilpasse seg et

uforutsigbart miljø. Verden er full av produkter og tjenester som har blitt

utdatert eller populære på måter som oppfinnerne aldri kunne ha forventet.
Selv om utfordringene er enorme, finnes det også en rekke muligheter.

Mobilitetsmarkedet står på randen av en revolusjon, og vi kan forvente oss

enorme disrupsjoner i løpet av det neste tiåret. Vi har i løpet av de siste par
tiårene sett dette skje i en rekke markeder, fra fotografi til musikk og video.

Selskaper som jobber sammen for å tilby forbrukerne en sømløs opplevelse
med flere transportmidler, er mest sannsynlig de som vil lykkes.
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6

Hva gjør
Avis Budget Group?
Selv om det er nyttig å se på det nåværende

mobilitetslandskapet, hva folk ønsker og hva de neste

trinnene bør være, er det viktig å sette ting i kontekst ved å
se på hva som allerede har skjedd.

2030
10:1
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Fremtiden handler om
partnerskap

Ideen om å jobbe sammen med partnere er ikke ny – mobilitet

i fremtiden er altfor omfattende til at ett selskap eller til og med

én myndighet kan oppnå den alene. Et godt eksempel på dette
er det arbeidet Avis Budget Group utfører i samarbeid med

teknologikonsulentfirmaet Slalom, som gir en god indikasjon på

hvordan fremtiden kommer til å se ut. Dette er et partnerskap som

bruker skyen, i form av Amazon Web Services, og maskinlæring til å

bygge en optimaliseringsmotor for selskapets mobilitetsplattform for
tilkoblede biler.

Christopher Cerruto, Vice Preseident for global arkitektur og analyse

hos Avis Budget Group, forklarer: «Vi har tre hovedmål med innovasjon:
gjenoppfinne leieopplevelsen, digitalisere virksomheten vår og utvikle

nye modeller. Vi innså at mainframe-teknologien vår ikke kunne hjelpe
oss med å oppnå disse målene, så vi valgte å investere for å bli et

API-drevet selskap», sa Cerruto. «Vi begynte å se på hvordan vi kunne

bygge en mobilitetsplattform for å oppfylle visjonen vår og åpne opp
for nye forretningsmuligheter.»

Fremtiden vil i stor grad se slik ut: Partnere, teknologi og maskinlæring
jobber sammen om å forbedre alt fra energibruk til leieprosessen.

Et interessant punkt her er at ved å bruke Amazon Web Services, som
er eksperter på databehandling i skyen, ble plattformen bygget ti

ganger raskere enn forventet. Dette peker på to viktige temaer innen

teknologi i disse dager: ett enkelt selskap sitter ikke på all ekspertise, og
teknologi bygger på seg selv for å drive frem endring.
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Andre samarbeid er ikke like åpenmbart teknologidrevet. Avis Budget
Group har samarbeidet med Waymo, et Alphabet-eid selskap som

utvikler selvkjørende biler, siden 2017 for å støtte den voksende flåten
sin av autonome biler, og Waymos tidlig passasjer-program, et

offentlig testprogram for selvkjørende biler i Phoenix i Arizona. Dette

partnerskapet lar Avis Budget Group betjene Waymos økende antall
biler på veien, slik at Waymos selvkjørende kjøretøy alltid er klar
for passasjerer.

Fordelene er mye større enn bare en kommersiell transaksjon der Avis

Budget Group har fasilitetene og ekspertisen. Det betyr at vi kommer til
å lære mye mer om det fremvoksende markedet av selvkjørende biler,
og at vi kommer til å være kjent med disse bilene når de begynner

å bli tilgjengelige på markedet. Selvkjørende biler kan være et slags

avsluttende «siste kilometer»-ledd i bildelings- og bilutleieordninger.

«Det er viktig at vi fortsetter

å samarbeide med partnere
innen mobilitetssektoren for
å bidra til å bygge et fullt

tilkoblet økosystem for kundene.
Gjennom våre godt etablerte

partnerskap med Lyft, Via, Fetch,
Waymo og Otonomo, til vårt

nyeste partnerskap med Uber,
tilbyr vi muligheter som kan

forbedre kundeopplevelsen,
samtidig som vi forbedrer

effektiviteten og opprettholder
vår posisjon som global leder
innen mobilitetsløsninger»
Katie Mille
Direktør Strategi og virksomhetsendring International, Avis Budget Group
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Veien mot en
mobilitetsrevolusjon
Det finnes også en rekke andre eksempler. Avis

De fysiske tjeneste i bransjen befinner seg nå

Retreats, og Zipcar deltar i en prøveordning, ledet

tjenester var for 20 år siden. Først internett,

Car Rental har et partnerskap med AirBnBs Luxury
av det amerikanske transportdepartementet,
i New York City, der de har fått 228 reserverte
parkeringsplasser. Ideen er at de tilslutt vil
begynne å erstatte eide biler, spesielt for

husholdninger med lavt bilbruk. En lignende

ordning er også i bruk i London (Zipcar-biler

er også integrert i transittappen Citymapper),
mens Avis Tyskland har et partnerskap med

Nextbike, hvor målet er å tilby reiser med flere
transportmidler.

på et sted som ligner det stedet hvor digitale
så mobil og nå den tilkoblede verdenen og

fysiske ting. Den store forskjellen er muligens
at mens internett handlet om disruptive

enkeltenheter som Google og Amazon, kommer
denne revolusjonen til å handle mer om

partnerskap og samarbeid. Som Cerruto sier

om partnerskapet med Slalom og Amazon Web
Services: «Da vi begynte denne reisen, visste vi
at vi ikke kom til å klare dette alene.»

Mobilitet står foran en revolusjon. Om ti års tid vil
mobilitetslandskapet sannsynligvis være svært

annerledes fra slik det er i dag. Om 20 år fram i tid
kan det være ugjenkjennelig.
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Bilen er høyt verdsatt
som transportmiddel

75% eier
sin egen bil

54%
54% ville vurdert
å gi slipp på
bileierskap dersom
det var lettvindt og
enkelt å gjøre det

men...

80%

49%

80% of av

49% tror bilen

tror at det er viktig

transportmiddelet

respondentene

er det ideelle

å eie en bil**

(sammenliknet med
19% for offentlig

kommunikasjon).*

Hva må til for å gjøre
denne endringen?
Kjøretøyenes

Reparasjoner og

Kostnader sammenliknet

(78%)

(46%)

(43%)

tilgjengelighet

vedlikehold blir fikset

med å eie bil
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31%

Det er en
villighet til
å gjøre ting
annerledes

Bare 31% tror bileierskap vil
være den mest populære

Er du villig til å prøve en ny

måte å få tilgang til en bil/

måten å få tilgang til bil

van eller lignende på, som

på i det neste tiåret

for eksempel gjennom en
abonnementsløsning?

Bare 31% tror bileierskap vil være
den mest populære måten å få

tilgang til bil på i det neste tiåret.

65%

33%

Spare penger

sier de er villige til å prøve dersom

løsningen er utbredt i nærområdet

10%

32%

er villige hvis løsningen kommer

fra et velkjent merke eller selskap

respondentene oppgir

24%

en faktor

løsningen var regulert av myndighetene

Kun 10% av

miljøhensyn som

*Tallet synker til 53% i Singapore og 57% i HK
**Tallet synker til på 62% i Singapore og 70% i HK

oppga at de muligens var villige dersom
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Vedlegg
Tabeller for internasjonal mobilitet
Avis Budget Group fikk i juli og august 2019 gjennomført en

undersøkelse for å forstå forbrukernes holdninger til mobilitet. 14286

voksne spredt på 16 internasjonale markeder deltok i undersøkelsen.
Blant markedene var: Østerrike, Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland,
Hongkong, Italia, Malaysia, Norge, Polen, Singapore, Spania, Sverige,
Sveits og Storbritannia. Nedenfor finner du en oppsummering av

likheter og ulikheter mellom landene når det gjelder holdninger til
mobilitet i fremtiden.
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Figur 1.

Figur 2.

Respondentene fortalte oss hva de forventer vil bli den

Dette svarte forbrukerne da vi spurte dem om de ville

neste tiåret.

av en langsiktig leie-/abonnementstjeneste hvis det var

mest populære måten å få tilgang til bil på i løpet av det

23.85%

26.83%

Spania
Frankrike

26.16%

12.76%

30.81%

Sveits
Polen

31.52%

Østerrike

0%

34.64%

Malaysia
Storbritannia

39.66%

Belgia

45.94%

Danmark

4.7%

48.02%

8.82%

9.39%

11.44%

8.51%

14.61%

11.37%

10.32%

16.91%

15.38%

6.69%

7.18%

2.47%

21.07%

26.55%

9.64%

16.24%

10.54%

9%

6.59%

15.43%

10.17%

10.54%

15.63%

5.44%

13.57%

11.35%

7.42%

45.59%

Tyskland

11.15%

15.71%

4.17%

9.21%

26.84 %

10.59%

8.44%

7.35%

16.07%

9.1%

Portugal

10.41%

Belgia

10.51%

Tyskland

10.6%

Danmark

11.15%

6.88%

35.32%

23.87%

30.58%

23.3%

31.76%

24.05%

Polen

13.56%

Frankrike

13.66%

Hong Kong

14.8%

Storbritannia

15.13%

24.54%

Malaysia

17.77%

33.17%

18.86%

22.35%

Italia

25.29%

Bileierskap

JA, definitivt

Turdeling

Ja, sannsynligvis

Bildeling på forespørsel
(f.eks. et bilkollektiv)

Nei, sannsynligvis ikke

Samkjøring

Nei, definitivt ikke

Abonnements-/leietjenester

Jeg eier ikke en bil

Leasing av bil

Usikker

7.13%

19.98%

22.07%

46.14%

8.72%

13.16%

16.51%

4.49%

3.86%

3.68%

3.52%

7.52%

8.95%

3.98%

15.5%

22.05%

51.04%

6.14%

6.92%

12.72%

27.05%

41.93%

3.49%

4.46%

21.51%

22.06%

Sverige

5.43%

8.69%

15.07%

28.39%

5.29%

8.92%

23.74%

53.34%

35.39%

Singapore

17.94%

21.11%

35.76%

4.78%

8.32%

23.79%

50.62%

16.9%

4.78%

18.53%

23.18%

24.91%

3.42%

4.87%

3.38% 3.56%

26.93%

37.54%

Norge

11.46%

24.58%

29.61%

12.42%

6.07%

25.96%

27.39%

13.38%

Spania

22.21%

45.98%

1.32%

Østerrike

Switzerland

8.33%

17.56%

9.46%

24.09%

37.97%

14.26%

19.77%

28.38%

37.31%

Sverige

16.7%

10.28%

27.32%

6.65%

9.09%

10.71%

18.12%

8.6%

4.42%

27.7%

22.31%

18.15%

6.63%

12.18%

16.47%

12.38%

12.31%

9.12%

32.53%

10.8%

2.51%

16.23%

10.66%

31.52%

Norge

18.84%

6.08%

27.67%

15.92%

7.94%

1.53%

20.95%

Italia

9%

17.33%

1.65%

20.87%

41.52%

1.78%

33.23%

16.61%

4.74%

7.5%

2.27%

Portugal

14.34%

0.94%

Hong Kong

praktisk og enkelt for dem.

7.32%

8.2%

0.58%

Singapore

vurdert å gi slipp på bileierskap og i stedet benytte seg

3.28%
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Figur 3.

Figur 4.

Da de ble spurt om de var villige til å prøve en ny måte

De internasjonale respondentene oppga disse

å få tilgang til en bil/varebil osv. på, for eksempel en

motivasjonsfaktorene for å gi slipp på eierskap av bilen sin.

abonnementsmodell, svarte forbrukerne ved å velge det
utsagnet nedenfor de syntes passet best for dem.

24.76%

38.37%

Norge

25.28%

38.29%

Belgia

26.08%

Frankrike

26.55%

Sverige

27.04%

Spania
Tyskland

40.71%

29.64%

33.86%

Storbritannia

34.52%

Malaysia

34.85%

Singapore
Italia
Hong Kong

12.42%

41.03%

14.84%

46.67%

31.1%

29.78%

42.47%

43.32%

Jeg hadde gjerne prøvd en ny tjeneste
hvis tjenesten er fra et velkjent selskap
eller et merke jeg stoler på
Jeg hadde gjerne prøvd en ny
tjeneste hvis den var godt utbredt i i
nærområdet

9.88%

36.99%

39.58%

12.36%

7.21%

24.37%

14.44%

7.93%

14.24%

26.85%

35.97%

8.69%

10.67%

30.86%

9%

11.78%

36.82%

Danmark
Østerrike

11.55%

20.38%

39.56%

Storbritannia

11.16%

47.47%

Østerrike

14.45%

16.1%

29.55%

31.42%

33.46%

Tyskland

9.5%

16.3%

Belgia

13.94%

24.81%

40.56%

29.64%

11.53%

18.76%

39.15%

Sveits

Portugal

25.33%

22.49%

6.27%

7.49%

52.81%

31.89%

55.35%

8.39%

26.64%

58.45%

11.26%

22.06%

61.13%

6.75%

13.37%

23.15%

60.49%

6.91%

6.11%

11.18%

21.93%

4.55%

12.48%

5.1%

64.38%

19.47%

12.13%

4.01%

Sveits

64.6%

19.01%

12.51%

3.88%

Frankrike

65.21%

18.22%

Singapore

66.07%

Hong Kong

67.42%

Sverige

67.59%

Spania
Norge
Italia
Portugal

5.52%

6.13%

23.47%

68.86%

69.52%

70.85%

71.94%

Polen

11.05%

25.52%

73.93%

17.3%

7.49%

12.13%

18.01%

2.989%

11.07%

18.22%

8.18%

19.02%

15.94%

14.9%

2.27%

Danmark

Malaysia

12.03%

1.62%

29.42%

8.69%

10.28%

7.83%

2.06%

34.86%

4.09%

1.45%

23.69%

1.84%

Polen

3.34%

Er bra for lommeboken min - det
ville vært mer kostnadseffektivt for
meg å ikke ha driftskostnader og
vedlikehold av en bil
Bedre offentlig transport - hvis
det fantes bedre offentlige
transportforbindelser der jeg bor

Jeg hadde gjerne prøvd en ny tjeneste
dersom den var regulert av myndighetene

Miljøfaktorer - jeg er svært bekymret
for forurensning og hva bileierskap
gjør med planeten vår

Jeg hadde gjerne prøvd en ny
tjeneste hvis en venn anbefalte den

Statussymbol - det plager meg ikke
at vennene og familien min ser på
bilen som et statussymbol
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Ønsker du å lære mer?
avisbudgetgroup.com/roadahead
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