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Elbilspool – varför blev det så?   
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Bakgrund 

• Få egna fordon 
• Höga kostnader för leasing 
• Usel tillgång på fossilfritt 
• Inget bokningssystem 
• Få fordon = fler behövs? 
• Verksamheters ”Egna” bilar 
• Långa stillestånd dyra 



     Knivsta – där framtiden bor 

Principer 

• Poolen ska vara öppen för allmänheten 
• Betalas av kommunen centralt – men alla kontor 

kan använda den obegränsat 
• ”Riktig” upphandling görs (ej direkt) för att kunna 

skala upp vid behov 
• Fordonsansvarig finns kvar men behöver inte 

sköta poolfordonen    
• Grön el i laddstolparna 
• Extern kundtjänst + skadejour dygnet runt 
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Vinster 

• Delningsekonomi 
• Tillgängliggöra dyr teknik till allmänheten 
• Användningen – behovet av nya fordon i 

egna verksamheter har minskat 
• Även befintliga fordon kan anslutas 
• Möjliggör låga p-tal vid nybyggnation 
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Avgränsning 

• Vissa fordon inte lämpliga i pooltjänst, 
exempelvis delar av hemtjänst och 
Park/natur. Där satsar vi på biogas och 
HVO. 
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Lite statistik 2016-18 

 
• Kommunen: Antal bokningar 1347 av 156 

användare körsträcka 4489 mil, 3,3 mil i 
snitt 
 

• Privatpersoner: Antal bokningar 657 av 91 
användare, körsträcka 4632 mil , 7 mil i 
snitt 



     Knivsta – där framtiden bor 

Nyttjande dagtid 2017 
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Nyttjande Kvällar Privatpersoner 
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Nyttjande helger Privatpersoner 
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Vad kostar det då? 

• Ca 4000kr per fordon och månad –
inklusive service, kundtjänst etc. 
 

• Privatpersoner betalar 79kr/h, 279 kr /5h 
eller 695 kr/helg.  
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Lärdomar 

• Poolen ska finnas på plats innan 
nybyggen. 

• Placeringen ska vara trygg och central 
• Kommunloggor är ok, men tänk efter! 
• Ta i i överkant- det behövs ofta fler fordon! 
• Upphandlingsunderlaget är Open Soure 
 
• Hör av er! martin.gunnarsson@knivsta.se 
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