
Kom igång med bilpool



Så kommer du 
igång med bilpool
Enkelt. Ekonomiskt. Miljöeffektivt

Bilpool är ett enkelt och modernt sätt att utnyttja bilens 

fördelar – när de verkligen behövs – och slippa dess nack-

delar. Både vad gäller kostnader och miljö. Tillgång till 

bilpool finns på några platser i Jönköping och vår förhopp-

ning är att det ska bli fler. Bilpooler skulle nämligen kunna 

lösa många företags och privatpersoners transportbehov.

Ditt företag får minskad administration och minskad 

kostnad för parkeringsplatser, samtidigt som ni stärker er 

miljöprofil. För privatpersoner, särskilt med tillgång till 

bra kollektivtrafik, kan bilpooler göra det möjligt för fler 

att klara sig utan egen bil, även för dig som behöver bil i 

tjänsten. 

FLER BRUKARE – FÄRRE BILAR
Grundidén med en bilpool är att många användare delar 

på ett färre antal fordon. Varje bil utnyttjas effektivare och 

den totala mängden personbilar som rullar minskar. Det fri-

gör parkeringsytor och minskar trängsel och utsläpp. Med 

bokningssystem och tydliga regler för resor med bil i jobbet 

minskar bilåkandet i tjänsten med 10-20 procent, visar 

uppföljningar av befintliga bilpooler – utan att arbetsupp-

gifterna påverkas negativt.

EGEN ELLER EXTERN
Ett företag eller en organisation kan satsa på antingen en 

intern eller extern bilpool. En fördel med att ansluta sig till 

en extern bilpool är att man slipper risktagande, adminis-

tration och får större flexibilitet, till exempel tillgång till 

fler fordon vid behov. En del bilpooler är slutna – endast 

för en kund – medan andra är öppna för flera företag. Hos 

Sunfleet, den största aktören i Sverige och med enbart mil-

jöbilar i fordonsflottan, kan du som är ansluten via jobbet 

även boka privat.

SPARAR PENGAR
Bilpoolen ger i många fall en positiv effekt ekonomiskt 

jämfört med andra alternativ, speciellt för korta och medel-

långa resor. Färre korta resor ger även de största mänskliga 

vinsterna när det gäller arbetsmiljön och arbetsbelastning-

en. Bilpool är ingen universallösning för alla tjänsteresor, 

men ett viktigt komplement och en pusselbit i företagets 

totala transportlösningar. En bilpool ersätter framför allt 

tjänstebil, milersättning för egen bil, vanlig hyrbil eller taxi.

SPARAR MILJÖ
Eftersom poolbilar är moderna, trafiksäkra och välutrus-

tade ger de en bra arbetsmiljö för dig som använder dem.

Nya fordon har lägre bränsleförbrukning och effektivare 

avgasrening än många privata fordon, vilket ger miljö-

besparingar och bidrar till företagets miljöarbete. Ett sys-

tem med bilpooler minskar nästan alltid det totala bilåkan-

det – utan att det påverkar kvaliteten på arbetet. Och när 

bilåkandet går ner minskar såklart även miljöbelastningen.



HITTA EN BILPOOL NÄRA DIG
För närvarande finns en leverantör av bilpool för företag 

och privatpersoner i Jönköping – www.sunfleet.com. 

Exempel på andra bilpooler i Sverige

www.bil.coop – bilpool på flera platser i Skandinavien

www.moveabout.se – Göteborg, bilpool med elbilar

www.goteborgsbilkoop.se – Göteborg

www.ekobilpool.se – Stockholm

www.falubilpool.nu – Falun

www.bilpool.org – Östersund

www.bilpoolen.nu - Stockholm

ÄR BILPOOL NÅGOT FÖR OSS?
Innan ditt företag bestämmer sig för om bilpool är rätt 

alternativ behöver en analys göras av nuvarande kostnader 

och behov – av milersättningar, tjänstebilar, kostnader för 

parkeringsplatser, anställdas behov och körvanor, taxiresor, 

användande av hyrbilar m.m. – och jämföras med bilpool. 

Vill du ha mer information om att gå med i en bilpool 

och hur ni kan få ner företagets bilkostnader kan du gå in 

på www.bilpool.nu. På www.bilkalkyl.goteborg.se erbju-

der Trafikkontoret i Göteborg ett kalkylverktyg. Mata in 

uppgifter om organisationens användning av företagsbilar, 

privatägda bilar, p-platser med mera och få förslag på vilka 

fordon som kan ersättas med poolbil och vad det skulle 

innebära ekonomiskt.

FÖRDELAR MED BILPOOL
EKONOMI. Ofta lägre kostnad än för t ex tjänstebil, 

privatbil med milersättning, taxiresor eller hyrbil. 

FÄRRE PARKERINGSPLATSER. Minskat antal parke-

ringsplatser eftersom de inte längre behövs. Det leder till 

besparingar liksom att ytor frigörs för andra ändamål.

ARBETSMILJÖ. Moderna, trafiksäkra, välutrustade bilar.

MILJÖ. Nya fordon = lägre bränsleförbrukning, effektivare 

avgasrening. Vid val av miljöfordon; ytterligare miljö-

besparingar och stöd till miljöarbetet.

EFFEKTIVARE PLANERING. Bokning och planering gör 

att varje bilresa prövas. Bara de som verkligen behövs 

görs. Vanligtvis innebär bilpool till 10-20 procent lägre 

resande – utan att arbetsuppgifterna påverkas negativt.

FLEXIBILITET. Medarbetare som reser i tjänsten 

behöver inte ta egen bil till jobbet. Fler kan välja att 

inte ha egen bil.

VARUMÄRKESBYGGANDE. Företaget profilerar sig som 

medvetet och engagerat i transportfrågor och miljö – en 

fördel i varumärkesbyggandet, affärsrelationer och upp-

handlingar.

,



KONTAKTA OSS
Jönköpings kommun ger gärna tips och råd om hur ni kan 

arbeta för ett hållbart resande på er arbetsplats. 

STADSBYGGNADSKONTORET
Västra Storgatan 16 (Juneporten). Tel. 036-10 50 00

mobilitet@jonkoping.se
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