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Sammanfattning 
Bilpool kan definieras som biluthyrning med korttidshyra och självbetjäning. Uppdraget har varit 
att föreslå kriterier för vad som är allmänt tillgänglig bilpool och som kan tillämpas i svensk lag.  

Nationella kriterier för allmänt tillgängliga bilpooler kan användas för att stimulera tjänster som 
underlättar för privatpersoner och företag att ha tillgång till bil utan att äga. En övergång från 
bilägande till bilpoolstjänster minskar bilresandet genom att resor planeras bättre och hela 
resekostnaden synliggörs tydligare än om företaget eller privatpersonen själv äger bilen. 
Nuvarande trend med ett ökande bilägande kan bromsas. 

Istället ökar nyttjandegraden hos bilar som delas av flera användare, vilket ökar 
resurseffektiviteten. Ett ökat antal bilpooler kan även ge bättre tillgång till bil för samhällsgrupper 
som inte har råd att äga bil. En ökad användning av bilpooler innebär även att behovet av 
parkeringsplatser minskar, vilket frigör mark och stadsyta. 

I utredningen föreslås följande kriterier för allmänt tillgängliga bilpooler: 

• Bilar som ingår i bilpool ska vara allmänt tillgängliga att hyra för privatpersoner, företag och 
organisationer. 

• Uthyrning ska ske på timbasis och minsta bokningsbara tid ska inte överstiga en timme. 

• Tjänsten ska vara publikt tillgänglig genom självbetjäning dygnet runt.  

• Alla bilar som ingår i bilpoolstjänsten ska vara allmänt tillgängliga för bokning minst 120 
timmar per vecka. 

• Bilpoolsuthyraren ska tillhandahålla information om tjänstens upplägg, villkor och krav. 

• Prissättningen ska vara marknadsmässig och priserna får inte syfta till att försvåra för 
allmänheten, företag och organisationer att använda tjänsten som erbjuds. 

De nationella kriterierna föreslås införas i förordningen om biluthyrning. De kan då ligga till grund 
för statliga eller lokala incitament och styrmedel.    

Kommuner och andra myndigheter föreslås få rätt att upplåta allmän platsmark som bilpoolsplats 
i lokala trafikföreskrifter genom att införa sådan möjlighet i trafikförordningen.  

För att ge kommuner möjlighet att tilldela bilpoolsplatser till enskilda, utpekade fordon, något som 
krävs i fall där man vill erbjuda ytan till fasta bilpooler, föreslås ett offentligt anbudsförfarande 
som ett sätt att uppfylla kraven om likabehandling av bilpoolsaktörer, och samtidigt reservera 
plats för enskilda bilar. 

Kriterierna är även tänkta att kunna användas när kommuner och andra aktörer har behov av att 
specificera allmänt tillgängliga bilpooler, exempelvis i beslut om parkeringsnormer, bygglov, 
markanvisningar, offentliga upphandlingar etc.  

Om den fortsatta handläggningen av ärendet visar att det inte är möjligt att införa nationella 
kriterier föreslås som ett andrahandsalternativ att kommuner ändå ges möjlighet att avsätta allmän 
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platsmark som bilpoolsplats i lokala trafikföreskrifter. Rätten att använda dessa ytor skulle i så fall 
kommunerna tilldela bilpoolsaktörer genom ett lokalt ansökningsförfarande, där de föreslagna 
kriterierna kan utgöra en mall. 

Bilpoolsdefinitionen omfattar i dagsläget de fyra verksamma kommersiella bilpoolsaktörerna i 
Sverige med både fasta och flytande bilpoolsupplägg men även de flesta kooperativa 
bilpoolslösningar kan omfattas. Även nya bildelningstjänster kan ingå om kraven ovan uppfylls. 

Summary 
Car pools and car sharing can be defined as car hire with a short-term rental and self-service. The 
assignment of this report has been to propose criteria for publicly available car sharing which can 
be applied in Swedish law. 

National criteria for publicly available car sharing cars can be used to stimulate services that make 
it easier for individuals and businesses to have access to a car without ownership. A transfer from 
car owners to car sharing services reduces the number of car travels since the travellers behaviour 
changes towards more of travel planning, and because the full travel costs are clearly visible than if 
an individual owns the car him-/herself. Current trend with increasing car ownership can thus be 
curtailed. 

An increased number of car sharing cars can also provide better accessability to cars for persons 
who cannot afford to own a car. Increased use of car sharing cars also means that the need for 
parking spaces reduces, thus releasing space in urban areas. 

This report proposes the following criteria for publicly available car sharing cars:  

• The cars included in the car sharing should be publicly available for hire for individuals, 
companies and organizations. 

• Rental is to be done on an hourly basis and the minimum booking time should not exceed 
one hour. 

• The service should be publicly available through self-service around the clock. 
• All cars included in the car sharing service must be publicly available for booking at least 

120 hours per week. 
• The car sharing service owner shall provide information about the service's terms, 

conditions and requirements. 

The national criteria are proposed to be included in swedish national car rental regulations. They 
can then form the basis for government or local incentives and instruments. 

Municipalities and other authorities are proposed to have the right to reserve car-parking spot by 
using local traffic regulations. 

The proposed car sharing definition currently comprises the four commercial car pool operators 
active in Sweden, and most of the cooperative car sharing organisations can also be covered. New 
car rental services may also be included if the requirements above are met. 
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Bakgrund 
IVL Svenska Miljöinstitutet har av Utredningen för cirkulär ekonomi (direktiv 2016:3) fått i 
uppdrag att föreslå nationella kriterier för publika bilpooler. Utredningen för cirkulär ekonomi har 
som uppgift att analysera och föreslå styrmedel för att främja återanvändning av produkter för att 
nå en mer resurseffektiv och cirkulär samhällsekonomi. 

En ökad användning av bilpooler är intressant då det finns en potential att minska 
resursanvändningen och använda resurser effektivare genom att dela fordon, minska bilägandet 
och minska behovet av parkeringsplatser och därmed frigöra mark och stadsyta. 

Kriterierna är tänkta att kunna utgöra en grund för statliga eller lokala incitament och styrmedel 
som att till exempel upplåta gatumark för bilpoolsparkering. Den ska också kunna användas för att 
definiera vad som är publik bilpool i beslut om parkeringsnormer, bygglov, markanvisningar, 
offentliga upphandlingar etc. 

Olika typer av bilpooler 
Med bilpool avses i denna rapport en uthyrningstjänst där bilar är bokningsbara och möjliga att 
hämta ut och använda dygnet runt. Uthämtningen av bilar ska kunna göras genom självbetjäning, 
exempelvis att användaren låser upp bilen med sms och får tillgång till nyckel i handskfacket. 

De flesta bilpooler har reserverade parkeringsplatser för varje poolbil och bilen ska återlämnas till 
samma plats efter hyrtillfället. Denna typ av bilpool med fasta parkeringsplatser kallas fast bilpool 
och i litteraturen ibland även round-trip carsharing. 

Det finns också en mindre andel flytande bilpooler. Det är hyrtjänster där bilpoolsbilar placeras på 
gatumark utan fasta parkeringsplatser. De kan köras från en plats till en annan som envägsresa 
utan att föraren behöver återlämna bilen. Användaren hittar tillgängliga bilpoolsbilar och deras 
position med webb- och telefontjänster. 

Därutöver finns också andra typer av bildelning och samåkningstjänster som inte behandlas i 
denna rapport. För en utförligare genomgång, se Trafa 2016. 

 

Begreppet allmänt tillgänglig bilpool 
I denna rapport använder vi begreppet allmänt tillgänglig bilpool. Med det menas en tjänst som är 
allmänt tillgänglig för allmänheten, företag och organisationer. Detta för att skilja ut andra former 
av bilpooler och bildelning där ett begränsat antal personer eller organisationer delar fordon på 
sådant sätt att fordonen inte är tillgängliga för utomstående eller allmänheten. Begreppet ”allmänt 
tillgänglig” har hämtats från annan lagstiftning med motsvarande innebörd, till exempel i 
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400), Patentlag (1967:837) och Lag (2003:389) om elektronisk 
kommunikation. 
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Nationella kriterier för allmänt 
tillgänglig bilpool 
Nationella kriterier för bilpool bör enbart omfatta sådana upplägg som allmänt tillgängliga för 
allmänheten, företag och organisationer. Både kommersiella och kooperativt ägda bilpooler bör 
kunna uppfylla kriterierna. I nästa avsnitt beskrivs vårt förslag. Därefter motiveras förslaget. 

Föreslagna kriterier 
Bilpool kan definieras som biluthyrning med korttidshyra och självbetjäning. Uppdraget har varit 
att föreslå kriterier för allmänt tillgänglig bilpool som kan tillämpas i svensk lag. Syftet är att ge 
offentliga myndigheter möjlighet att avgränsa och peka ut vad som är allmänt tillgänglig bilpool i 
samband med hantering av kommunal mark, upphandling och liknande. Kriterierna ska peka ut 
den typ av biluthyrningsverksamhet som karaktäriserar allmänt tillgänglig bilpool.  

Med utgångspunkt från det resonemang som inleder detta kapitel har vi valt att föreslå följande 
kriterier. I kapitlet ”Förslag till lagändringar” återfinns kriterierna som föreslagen lagtext. 

• Fordonen ska vara allmänt tillgängliga att hyra för allmänheten, företag och 
organisationer. 
Med allmänt tillgänglig avses att fordonenska vara publikt tillgängliga, och inte endast för 
någon sluten grupp.  

• Uthyrning ska ske på timbasis och minsta bokningsbara tid ska inte överstiga en timme. 
Fordon som hyrs ut enstaka timmar erbjuds en tjänst som ger snabb och enkel tillgång till 
fordon. Detta skiljer bilpoolstjänster från traditionell biluthyrning, där fordon vanligen 
hyrs under ett antal timmar, dagar eller helger. 

• Tjänsten ska vara publikt tillgänglig genom självbetjäning dygnet runt.  
I en bilpool ska godkända hyrtagare själva kunna boka och använda hyrbil genom 
exempelvis internet eller telefon och själv kunna låsa upp och använda fordonet. Detta ger 
en god tillgänglighet och liknar eget bilägande. Det är ett viktigt kriterium som skiljer 
bilpool från traditionell biluthyrning, där fordonen ofta hanteras av personal i särskilda 
anläggningar längre bort från användaren, och som inte alltid är öppna dygnet runt. 

• Alla fordon som ingår i bilpoolstjänsten ska vara allmänt tillgängliga för bokning minst 
120 timmar per vecka. 
Syftet med detta krav är att förhindra missbruk. Man kan exempelvis tänka sig att bilar 
kallas bilpoolsbilar, men är bokade som tjänstebilar dygnet runt av ett företag. Då är 
bilarna inte tillgängliga för andra användare, och således inte en allmänt tillgänglig 
bilpool. Kravet är till för att utesluta sådana bilpooler där företag och organisationer 
tecknar avtal om hyrbil eller poolbil och sedan bokar upp bilen för eget bruk så stor del av 
dygnet att den inte blir tillgänglig för exempelvis närboende kvällstid. Samtidigt är det 
rimligt att låta ett företag boka en bilpool under ett antal timmar dagtid för att vara säkra 
på att ha tillgång till bil för tjänsteresor. Det underlättar för företag att minska resandet 
med privat bil och bilresor till arbetet. Poolbilen kan då fortfarande användas av boende 
under kvällar och helger. Den föreslagna kravnivån på 120 timmar innebär att en 
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bilpoolsupplåtare maximalt kan låta användare förboka fordonen 9,5 timmar under fem 
dagar per vecka.  

• Bilpoolsuthyraren ska tillhandahålla information om tjänstens upplägg, villkor och 
krav. 
För att en bilpoolsbil ska vara allmänt tillgänglig krävs att den marknadsförs. Det 
förutsätter information som är allmänt tillgänglig och förståelig för allmänhet, företag och 
organisationer. Informationen behöver innehålla det som krävs för att möjliggöra 
anslutning till bilpoolstjänsten. 

• Prissättningen ska vara marknadsmässig och priserna får inte syfta till att försvåra för 
allmänheten, företag och organisationer att använda tjänsten som erbjuds. 
Detta krav syftar till att förhindra eventuellt missbruk som skulle kunna uppstå genom att 
exempelvis ett företag registrerar sig som biluthyrare, skaffar en bil som betecknas som 
bilpool för att få tillgång till en attraktiv parkeringsyta, och tar ut en så hög hyra för bilen 
att man i praktiken har fri tillgång till bilen genom att ingen annan hyr den.  

 

Både fasta och flytande bilpooler kan ingå 
Den typiska bilpoolstjänsten är en fast bilpool där fordonet är fast placerat nära användaren. Även 
flytande bilpooler ger tillgång till bil i närheten av användaren och liknar därmed fasta pooler men 
de kan hämtas och lämnas var som helst inom ett avgränsat område. Flytande pooler kräver 
många bilar och ett överskott av parkeringsplatser om modellen ska fungera och ger därför inte 
samma ytfördelar för städer. De är i första hand utformade för att möjliggöra enkelresor och 
konkurrerar därmed sannolikt i större utsträckning med kollektivtrafik, taxi och cykel (Trafa 2016). 

Det är dock juridiskt svårt att avgränsa skillnader mellan fasta och flytande pooler eftersom det 
inte finns några principiella skillnader i organisation, utan endast avseende avställningsplats. Man 
kan också tänka sig att samma aktör tillhandahåller båda typerna av bilpooler. 

En definition av bilpool bör fokusera på att stimulera utvecklingen av uthyrningstjänster för att 
minska behovet av privat bilägande. Det verkar vara svårt, och heller inte önskvärt, att utestänga 
flytande pooler från kriterierna för allmänt tillgängliga bilpooler i lagstiftningen. 

För att motverka oönskade effekter av flytande bilpool behöver kommuner istället vara 
uppmärksamma på vilken typ av bilpoolstjänst man vill premiera. Om kommuner ges möjlighet 
att reservera allmän platsmark för bilpool är det sannolikt att aktörer som erbjuder flytande 
bilpooler kommer att kräva tillgång till parkering. Det kan vara önskvärt i vissa fall. Men om en 
kommun vill öka tillgången på fasta bilpooler, vilket vanligen ger störst nytta, bör kommunen 
hantera detta genom att reservera en plats per bil. Se följande kapitel.  

Andra former av bildelning bör inte ingå 
Det finns olika delningstjänster där privatpersoner erbjuder sin bil eller parkering till uthyrning 
(kallas ofta peer-to-peer). Denna typ av bildelning bör inte omfattas av kriterierna eftersom de inte 
är allmänt tillgängliga.  
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Bildelning inom organisationer och företag eller hos familjer, grannar, vänner etc bör inte omfattas 
av kriterierna, inte ens om bilarna ägs gemensamt. Denna typ av bildelning är inte allmänt 
tillgänglig och erbjuder ingen extern samhällsnytta utöver den som användarna har av upplägget. 
Det finns en uppenbar risk att privatpersoner eller företag omdefinierar en bil som bilpool om det 
erbjuds olika förmåner som exempelvis attraktiva parkeringsplatser, utan att den ingår i en allmänt 
tillgänglig bilpool. Samhället bör inte behandla denna typ av förvaltning av fordon annorlunda än 
annan privat förvaltning, och det finns därför inte tillräckliga motiv att ge sådana bilanvändare 
några särskilda fördelar.  

Det finns heller inga skäl att låta traditionell biluthyrning ingå i kriterierna för bilpool. Vid 
traditionell biluthyrning hyrs fordonen ut längre perioder än enstaka timmar, exempelvis hela 
dagar eller dygn. De lämnas ut vid bemannat kontor, bensinstation eller liknande och inte genom 
självbetjäning och är därmed vanligen inte tillgängliga hela dygnet. De är vanligen placerade nära 
tjänsteleverantören och inte nära användarna.  

Det finns redan ett regelverk för biluthyrning. Syftet med att skapa kriterier som skiljer bilpooler 
från biluthyrning är att möjliggöra särskilda förmåner till den typ av uthyrningstjänster som ger 
företag och allmänhet den mest flexibla tillgängligheten till bil utan att behöva äga den. Vanlig 
biluthyrning ger inte samma miljö- och ytfördelar och därmed är det inte motiverat att ge särskilda 
förmåner till dem. 

En traditionell biluthyrare som erbjuder en del, och på sikt kanske samtliga sina bilar, för 
korttidshyra med självbetjäning ska däremot kunna registrera sina fordon som allmänt tillgängliga 
bilpoolsfordon eftersom det då är bilpool enligt föreslagna kriterier. Det förutsätter att bilpoolen är 
en tydligt avskild del av verksamheten. Det finns inget behov av att försöka skilja mellan olika 
typer av operatörer så länge de erbjuder liknande tjänster. Det viktiga är att skilja ut den typ av 
uthyrningstjänster som ger samhällsnytta. 

Inga miljö- och trafiksäkerhetskrav bör ställas 
Syftet med förslaget är att öka tillgången på mobilitetstjänster. Vi avråder därför från att ställa 
miljökrav på fordonen i kriterier på nationell nivå. Dels kommer sådana krav att bli inaktuella, dels 
finns redan lagstiftning och kriterier för miljökrav på fordon i andra sammanhang. Det finns 
exempelvis supermiljöbilspremie, miljöklasser för fordon, miljöbilskriterier i 
fordonsskattelagstiftningen och i inkomstskattelagen för förmånsbilar. Det skulle bli förvirrande 
och opraktiskt att ha miljökrav i kriterier som definierar en typ av hyrtjänst. 

En aktör som vill ställa miljö- ellertrafiksäkerhetskrav på bilpoolstjänster kan göra det i 
upphandlingar. Så sker redan idag. I kriterier som kan användas för att reservera allmän platsmark 
som bilpoolsplats är det inte lämpligt att ställa miljökrav. 

Bilpoolsplatser på gatumark 
Det har länge föreslagits att kommuner och andra myndigheter som har rätt att besluta om lokala 
trafikföreskrifter enligt trafikförordningen skulle ges rätten att upplåta allmän platsmark 
(gatumark) som parkeringsyta för bilpoolsbilar. Vi föreslår att kommuner ges denna rätt. 

I kommunernas detaljplaner anges vad som är allmän platsmark. Där ska markanvändningen 
anpassas till allmänna behov. I några fall har kommuner rätt att avsätta allmän platsmark till 
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särskilda ändamål. Exempel är hållplatser för linjetrafik, taxifickor, laddplats för elbil och 
parkering för rörelsehindrade. Det kan i någon mån ses som ett avsteg från en princip om 
likabehandling som ska gälla allmän platsmark eftersom inga andra kategorier har tillgång till 
dessa ytor. Motivet kan vara att det ligger i allmänhetens intresse att kommuner har möjligheter att 
tilldela allmän platsmark till viss samhällsservice.   

Samma motiv ligger till grund till föreliggande förslag att kommuner ska ges möjlighet att avsätta 
allmän platsmark som bilpoolsplats. Motiven är i detta fall att städer behöver kunna skapa god 
tillgång till bilresor i områden där det är ont om parkeringsplatser för privatägda och företagsägda 
bilar, samt till grupper som inte kan eller vill äga egen bil. Det kan exempelvis vara fallet i städer 
där stora delar av boendeparkeringen sker på gatumark.  

När städer förtätas, antalet bilar ökar och befolkningen växer blir det allt mer konkurrens om 
gatuutrymmet. Många städer har dessutom målsättningar om att minska biltrafiken för att öka 
tillgängligheten i stadsrummet, minska miljöstörningar, olycksrisker och barriäreffekter samt 
klimatanpassa transportsystemet enligt internationella målsättningar.  

Genom att växla över en del av gatumarken från boendeparkering till bilpoolsparkering blir 
effekten att tillgången till bil skulle öka. Eftersom varje bilpoolsbil ersätter flera företags- eller 
privatägda bilar frigörs gatuutrymme. Det blir enklare att hitta parkering för dem som fortsätter 
äga bil, samtidigt som boende och näringslivet i området som inte kan äga bil, eller har svårt att 
hitta parkering till egna bilar, får bättre tillgång till bil genom bilpool. Gatumark som frigörs kan 
därmed nyttiggöras till andra allmänna intressen. Det finns därför flera starka motiv för att ge 
kommuner möjlighet att avsätta gatumark till bilpoolsparkering, och behoven ökar med 
nuvarande samhällstrender. 

En annan viktig fråga är om städer kan avsätta en bilpoolsparkering till en viss utpekad bil på 
allmän platsmark. Regler om taxi, laddplats och handikapptillstånd ger endast en viss 
trafikantgrupp eller fordonsslag tillgång till ytan. Det går inte att reservera ytan för ett visst 
utpekat fordon. 

När det gäller bilpooler så uppnår man sannolikt de eftersträvade miljö- och ytvinsterna endast 
med fasta bilpooler (se kapitel ”Nyttan av bilpoolstjänster”). Därför behöver kommuner ges 
möjlighet att reservera bilpoolsplats till utpekade, enskilda fordon. Detta förutsätter en rättssäker 
hantering av dem som ges möjlighet att använda platsen, och att hanteringen följer principer om 
likabehandling. De bilpooler som ska komma ifråga ska uppfylla de kriterier som föreslås i denna 
rapport. Syftet är att öka tillgängligheten till bilresor för alla kategorier privatpersoner, företag och 
organisationer som berörs av markanvändningen. Därför bedömer vi att det skulle kunna ligga i 
linje med gällande regelverk.  

Fördelarna skulle vara att kommuner ges fler möjligheter att använda allmän plats till ändamål 
som förbättrar allmänhetens tillgång till mobilitetstjänster. En invändning skulle kunna vara att 
kommunen gör avsteg från principer om likabehandling om de begränsar rättigheten att använda 
en bilpoolsplats endast till vissa utpekade fordon. Detta skiljer sig från exempelvis ändamålsplats 
för rörelsehindrade, som kan reserveras för denna trafikantgrupp men inte för utpekade fordon. 
När det gäller fasta bilpooler vore det dock inte i samma utsträckning ett avsteg från 
likabehandlingsprincipen om bilpoolstjänsten är allmänt tillgänglig. 

I Nederländerna och Belgien är det idag tillåtet för kommuner att reservera bilpoolsparkering för 
fast bilpool, det vill säga utpekade fordon, på ytor som enligt vår bedömning tycks motsvara 
allmän platsmark i Sverige. I Tyskland har regeringen lagt fram ett lagförslag om att reservera 
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mark för fasta bilpooler som kommer gälla statliga vägar i ett första steg och sedan kunna 
implementeras på delstatsnivå. Enligt vår bedömning verkar även det tyska förslaget avse ytor 
som i Sverige motsvarar allmän platsmark och den tyska regeringen anser att åtgärden inte är står i 
konflikt med EU:s statsstödsregler. 

 

Vad säger lagarna och trafikförordningen? 
Enligt 1:a kapitlet 1:a § regeringsformen utövas den offentliga makten under lagarna. Det innebär 
bland annat att det måste finnas författningsstöd för den myndighet som beslutar föreskrifter som  
ger myndigheten rätt att besluta om föreskrifterna. 

De grundläggade bestämmelserna för den kommunala maktutövningen ges av kommunallagen 
(1991:900). Av 2:a kapitlet 1:a § kommunallagen framgår att kommuner själva få ta hand om 
sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens medlemmar som 
har anknytning till kommunens område eller dess medlemmar. Kommunerna ska även behandla 
sina medlemmar lika enligt 2:a kapilet 2:a § kommunalagen. 

I 2:a kapilet 4:e § kommunallagen sägs även att det finns särskilda föreskrifter om kommunens 
befogenheter och skyldigheter på vissa områden.  

Regeringen kan genom trafikförordningen (1998:1276) meddela föreskrifter om trafik på väg och i 
terräng. Detta gör regeringen med stöd av lagen med bemyndigande att meddela föreskrifter om 
trafik, transporter och kommunikationer (1975:88). Med stöd av 2:a § i denna lag har regeringen 
även överlåtit åt kommun att meddela föreskrifter om trafik på väg och i terräng.  

Av 10:e kapilet 1:a § trafikförordningen (1998:1276) framgår att genom lokala trafikföreskrifter får 
meddelas särskilda trafkregler om blnad annat förbud att stanna och parkera fordon. Av 10:e 
kapitlet 2:a § första stycket framgår vidare att särskilda trafikregler om bland annat förbud att 
stanna och parkera och om tillåtelse att parkera får avse: 

1. en viss trafikantgrupp 
2. ett visst fordonslag eller vissa fordonsslag, eller, 
3. fordon med last av viss beskaffenhet 

 

Tillämpning och rättsfall 
Göteborgs kommun fick 2014 avslag av Transportstyrelsen på sitt överklagande av Länsstyrelsens 
beslut att upphäva en lokal trafikföreskrift som gav dispens åt bilpoolsbilar för lokala förbud mot 
att stanna (Transportstyrelsen 2014). Transportstyrelsens motivering var bland annat att Göteborgs 
kommun saknande tydliga motiv till att de aktuella områdena skulle beläggas med stannaförbud. 
Transportstyrelsen skriver vidare att gynna det som kommunen kallar bilpooler inte verkar vara 
ett allmänintresse och därmed bryter kommunen mot likabehandlingsprincipen.  

Transportstyrelsens avslag visar att det inte är en framkomlig väg för kommuner att använda sig 
av ett stannaförbud med dispens för att ge bilpoolsbilar parkeringsplatser. Transportstyrelsens 
skrivningar visar också att det finns ett behov av en nationell definition av bilpool.  Syftet är att 
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tydligöra allmänintresset och ska med hänvisning till trafikförordningen kunna användas av 
kommuner i lokala trafikföreskrifter. 

Lokala trafikföreskrifter baserat på en bilpoolsdefinition i trafikförordningen kan då användas till 
att reglera gatumarksparkering på allmän platsmark till bilpoolsplatser på samma sätt som 
parkering för rörelsehindrade.  

I oktober 2014 upphävde Högsta förvaltningsdomstolen kammarrättens och förvaltningsrättens 
domar samt Regionfullmäktige i Region Gotlands beslut gällande nedsatt parkeringsavgift för 
miljöfordon (Högsta förvaltningsdomstolen 2014). Beslutet i Högsta förvaltningsdomstolen 
grundades på att det är 2 § i KAL som är tillämpligt eftersom Region Gotland enlighet med 2 § 
första stycket i KAL beslutat att ta ut ersättning i form av en avgift för rätten att parkera. I 2 § KAL 
framgår att en kommun får besluta om att ta ut en efter särskilda grunder bestämd avgift för 
boendeparkering och nyttoparkering samt att rörelsehindrade helt får befrias från avgift. Däremot 
anser Högsta förvaltningsdomstolens inte att lagen ger utrymme för avgiftsdifferentiering eller 
avgiftsbefrielse i andra fall än som anges i lagtexten.  

Rättsfallet är med stor sannolikhet tillämpligt även för en eventuell avgiftsnedsättning eller 
avgiftsbefrielse för bilpoolsparkering på allmän platsmark. Även då inte någon avgiftsnedsättning 
är aktuell kan en ändring av KAL vara behövlig för att säkerställa att bilpoolsparkering omfattas 
av lagstiftningen. 
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Förslag till lagändringar 
Inledning 
Vi föreslår ändringar och kompletteringar i lagen om biluthyrning, förordningen om biluthyrning, 
transportstyrelsens författningssamling, trafikförordningen, vägmärkesförordningen och 
kommunala avgiftslagen. Det behövs regler på följande områden: 

a) kriterier för vad som är allmänt tillgänglig bilpool 

b) möjlighet att identifiera bilpoolsbilar 

c) möjlighet att införa bilpoolsplatser på allmän platsmark 

d) skyltar för att markera bilpoolsplats  

e) möjlighet att ta ut avgift för bilar på bilpoolsplats  

f) möjlighet att utfärda felparkeringsavgift 

Därefter diskuteras möjligheten att kunna avsätta bilpoolsplats på allmän platsmark till ett utpekat 
fordon genom upphandlingsförfarande eller liknande. Slutligen diskuteras alternativ om nationella 
kriterier för bilpool inte bedöms möjliga att införa i lagstiftningen så som föreslaget. 

 

A. Kriterier för allmänt tillgänglig bilpool 

Vi föreslår att kriterier för allmänt tillgänglig bilpool införs i lagstiftningen om biluthyrning. Där 
ställs krav på näringsidkare som yrkesmässigt hyr ut fordon. Vi föreslår att förordningen om 
biluthyrning kompletteras med kriterier för vad som är en publik bilpool. Det ska dock inte vara 
ett krav att registrera bilpoolsfordon, endast en möjlighet. Genom att ge yrkesmässiga uthyrare 
möjlighet att registrera bilpoolsbilar kan de registrera fordon exempelvis om de vill delta i en 
upphandling, eller för att få tillgång till bilpoolsparkering på gatumark. 

När en yrkesmässig uthyrare har anmält en bilpoolsbil till Transportstyrelsen ska den kunna 
identifieras som bilpoolsbil i vägtrafikregistret. Idag finns en anmälningsplikt för uthyrare att 
anmäla tunga fordon till Transportstyrelsen och dessa är identifierbara i vägtrafikregistret. Vi 
föreslår en markering i registret på motsvarande sätt som görs för att identifiera exempelvis 
taxibilar och andra fordon för yrkesmässig trafik, miljöbilar som har skattenedsättning med mera.  

Tillsynen av biluthyrare ligger idag på Transportstyrelsen. Tillsyn av bilpoolsföretag och deras 
fordon kan dock vara lättare att genomföra för en kommun än för Transportstyrelsen. En kommun 
som upplåter parkering till bilpooler kommer även att kunna kontrollera vilka fordon som står där 
och om tillståndshavaren uppfyller de krav som ställs på bilpoolstjänsten. Därför föreslås att 
Transportstyrelsen ges möjliget att överlåta tillsynen till kommuner. 
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Följande komplettering av lagstiftningen förslås: 

Lag (1998:492) om biluthyrning 

Efter 18 § införs en ny rubrik och nytt stycke: 

Möjlighet att ansöka om tillstånd för särskilda ändamål 

XX § En uthyrningsrörelse äger rätt att registrera fordon till sådana särskilda ändamål som anges i 
förordning (1998:780) om biluthyrning. 

Förordning (1998:780) om biluthyrning 

Efter 8 § införs en ny rubrik och nytt stycke: 

Fordon som används till särskilda ändamål 

XX § En tillståndshavare äger rätt att registrera fordon som allmänt tillgänglig bilpoolsbil hos 
Transportstyrelsen. Fordon som upplåts till uthyrning i allmänt tillgänglig bilpool, och den 
bilpoolstjänst som fordonet ingår i, ska uppfylla följande kriterier.  

1. Fordonet ska vara allmänt tillgängliga att hyra för allmänheten, företag och organisationer. 

2. Uthyrning ska ske på timbasis och minsta bokningsbara tid ska inte överstiga en timme. 

3. Tjänsten ska vara allmänt tillgänglig genom självbetjäning dygnet runt. Hyrtagare ska själva 
kunna boka och använda hyrbil genom exempelvis internet eller telefon och själv kunna låsa upp och 
använda bilen. 

3. Fordonet ska vara allmänt tillgänglig för bokning minst 120 timmar per vecka. 

4. Bilpoolsadministratören ska tillhandahålla information om tjänstens upplägg, villkor och krav samt 
kontaktinformation som är allmänt tillgänglig och förståelig för allmänhet, företag och organisationer. 
Informationen ska innehålla det som krävs för att möjliggöra anslutning till bilpoolstjänsten. 

5. Prissättningen ska vara marknadsmässig och priserna får inte syfta till att försvåra för 
allmänheten, företag och organisationer att nyttja tjänsten som erbjuds. 

 

Sökanden ska ge in sådana handlingar som visar att kriterierna i punkt 1-6 är uppfyllda. 
Tillståndshavare är skyldig att utan dröjsmål hos Transportstyrelsen avregistrera fordon som inte 
längre uppfyller kriterierna. 

Kommuner äger rätt att anmäla till Transportstyrelsen om fordon som är registrerat som allmänt 
tillgänglig bilpoolsbil inte hanteras på ett sätt som föreskrivs i punkt 1-6. 

 

B. Identifiera bilpoolsbil  

Det finns ett behov av att kunna kontrollera om det är rätt typ av fordon som använder 
bilpoolsplatser. Det förefaller enklast om fordonen är möjliga att identifiera direkt i 
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vägtrafikregistret. Då undviker man administration med särskilda kontrollmärken eller liknande 
och minskar risken för fusk. För att kunna identifiera en bilpoolsbil föreslås följande.  

Transportstyrelsens författningssamling 

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fordonsuppgifter i vägtrafikuppgifter (TSFS 
2009:59) kompletteras så att fordon som hyrs ut av yrkesmässig biluthyrare som allmänt tillgänglig 
bilpool, efter godkänd ansökan till Transportstyrelsen, kan registreras och identifieras i 
vägtrafikregistret som bilpoolsbil. 

 

C. Införa bilpoolsplats på allmän platsmark 

För att göra det möjligt för kommuner att avsätta parkeringsytor för bilpooler på allmän platsmark 
föreslås följande ändringar. 

Trafikförordning (1998:1276) 

I 3 kapitel, 54 § införs ett nytt stycke efter befintlig text: 

På bilpoolsplats får endast fordon som  är registrerad hos Transportstyrelsen som allmänt tillgänglig 
bilpool i förordning (1998:780) om biluthyrning stannas eller parkeras. Andra fordon får inte stannas 
annat än för på- eller avstigning. 

I 10 kapitel, 1 § ändras stycke 7 enligt följande (tillägg i fetstil):  

7. Att en viss plats ska vara ändamålsplats, bilpoolsplats eller laddplats. 

10 kapitel, 2 § andra stycket ändras enligt följande (tillägg i fetstil): 

Lokala trafikföreskrifter om parkering får innefatta särskilda bestämmelser för att underlätta för dem 
som bor i ett visst område att parkera inom detta område eller för att underlätta parkering av 
fordon som hos Transportstyrelsen är registrerat som bilpoolsfordon. Om det behövs av 
särskilda skäl får vissa parkeringsplatser i området reserveras för de boende eller för bilpoolfordon 
genom sådana bestämmelser. Frågor om tillstånd att parkera enligt föreskrifterna prövas av 
kommunen. 

Förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner 

I 2 § införs ett ny text enligt följande förslag: 

Under kolumn ”Beteckning” 

Bilpoolsplats 

Under kolumn ”Betydelse” 

En plats som enligt en lokal trafikföreskrift ska vara bilpoolsplats och som är utmärkt med ett 
vägmärke för parkering och en tilläggstavla för bilpoolsplats 

 



 Rapport C 290 - Bilpoolsdefinition – förslag till nationella kriterier och möjliga användningsområden 
 

17 

 
D. Utmärkning 

Om det görs möjligt att avsätta bilpoolsplats på allmän platsmark behövs en ny tilläggstavla för att 
märka upp sådana platser. Man kan jämföra med utmärkning av laddplats som infördes för ett par 
år sedan. Följande komplettering föreslås. 

Vägmärkesförordningen (2007:90) 

I 2 kapitel, 29 § införs ett nytt stycke efter befintlig text: 

TXX Bilpoolsplats och med symbol enligt regeringen samt med Närmare föreskrifter 

Tavlan anger plats för bilpoolsfordon. Tavlan används under märke E19, parkering, och anger att endast 
fordon som uppfyller kriterier om allmänt tillgängligt bilpoolsfordon i Förordning (1998:780) om 
biluthyrning får parkera. 

 

E. Avgifter  

Det behövs också komplettering i reglerna för kommuners möjligheter att ta ut en avgift för 
parkering. Detta för att undanröja oklarheter i kommuners rätt att avgiftssätta bilpoolsparkering i 
områden med avgiftsbelagda parkeringar på allmän platsmark. 

Lagen (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats m.m.  

2 § andra stycket ändras enligt följande: 

Grunderna för beräkning av avgiften beslutas av kommunfullmäktige. Därvid gäller följande. För att 
underlätta för näringsidkare och andra med särskilda behov av att parkera i sitt arbete eller för dem som 
bor i ett visst område att parkera inom området eller för dem som parkerar ett fordon/en bil som 
ingår i en allmänt tillgänglig bilpool får avgifter tas ut efter särskilda grunder av dem som beslutet 
gäller. Avgiften får i sådana fall fastställas till ett engångsbelopp för en viss period. Rörelsehindrade får 
befrias från avgiftsskyldighet. 

 

F. Sanktioner 

Enligt lagen om felparkeringsavgift (1976:206) är den som överträder föreskrifter om stannande 
och parkering enligt bland andra lokala trafikföreskrifter meddelade med stöd av 10 kapitel 1 § 
andra stycket trafikförordningen, skyldig att betala felparkeringsavgift om vissa förutsättningar är 
uppfyllda.  För att kunna utfärda avgifter till fordon som inte har rätt att parkera på bilpoolsplats 
är det viktigt att bilpoolsbilar kan identifieras. Det föreslås bli möjligt genom att uthyraren får 
möjlighet att anmäla en allmänt tillgänglig bilpool till Transportstyrelsen enligt ovan. 

 

G. Tillsyn 
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Som beskrivs ovan föreslås Transportstyrelsen ha ansvar för ett register av bilpoolsbilar. De måste 
ha rätt att upphäva registreringen av ett bilpoolsfordon som inte uppfyller kriterierna. 
Myndigheten kan exempelvis begära in handlingar från en aktör som ansökt om registrering och 
som har ansvar för att styrka att kriterierna är uppfyllda. Det kan röra sig om bokningssystem, 
körloggar, fakturor eller liknande och annat som styrker att fordonet är tillgängligt i enlighet med 
kriterierna och att krav på prissättning uppfylls. Kommuner behöver ha möjlighet att åtgärda 
eventuellt missbruk av bilpoolsplats. I praktiken har kommuner och parkeringskontrollanter störst 
möjlighet att upptäcka registrerade bilpoolsbilar som inte uppfyller kriterierna. En tänkbar risk är 
att biluthyrare sätter ut bilar på bilpoolsplats som inte är allmänt tillgängliga genom att enskilda 
hyrestagare har bokat upp ett fordon konstant för att få egen tillgång till ett hyresfordon med 
parkering på allmän platsmark. Då är det inte längre en allmänt tillgänglig bilpoolsbil och ska inte 
ställas upp på sådana ytor. Om sådan misstanke uppstår kan kommunen kontrollera vilka fordon 
som är tillgängliga i uthyrarens publika bokningssystem. Vid misstanke om missbruk behöver 
kommuner ha rätt anmäla misstanke om felaktiga uppgifter till Transportstyrelsen enligt A ovan. 
Obehöriga fordon som parkeras på bilpoolsplats behöver kunna beläggas med parkeringsavgift 
enligt G ovan. 

Reservera bilpoolsplats till utpekat fordon 
En reglering av bilpoolsparkering i lokala trafikföreskrifter ger i sig dock ingen möjlighet att 
avsätta en parkeringsplats till en viss utpekad bilpoolsbil. Alla bilpoolsbilar som uppfyller 
definitionen enligt trafikförordningen skulle ha rätt att använda den avsatta bilpoolsplatsen. I de 
fall kommuner vill upplåta marken till bilpoolsbilar som har fast hemmaparkering är detta ingen 
efterfrågad lösning. Då föreslår vi att kommunen löser detta genom att upplåta ett specificerat 
antal bilpoolsplatser till marknadens bilpoolsaktörer genom ett upphandlingsförfarande eller 
auktion, se kapitlet ”Bilpoolsplatser på gatumark” ovan. 

 Om nationella kriterier inte är möjliga kan bilpoolsplats med lokala 
parkeringstillstånd vara ett alternativ 
Om det skulle visa sig vara alltför komplicerat att införa nationella kriterier för allmänt tillgänglig 
bilpool föreslår vi som ett andrahandsalternativ att kommuner ges rätt att inrätta bilpoolsplats på 
gatumark med lokala trafikföreskrifter. Detta kan kombineras med lokala bilpoolstillstånd där 
kommuner utfärdar tillstånd till bilpoolsupplåtare. Det kan jämföras med hur kommuner idag 
hanterar parkering för rörelsehindrade på allmän platsmark.  

För att göra sådana förändringar krävs följande förändringar i lagstiftningen och kommuners 
hantering. 

 

Identifiera bilpoolsbil 

Kommuner fastställer kriterier som ska uppfyllas av aktör som vill få rätt att parkera på en allmänt 
tillgänglig bilpoolsbil på bilpoolsplats i kommunen. Vår föreslagna definition kan utgöra en mall 
för kommunernas krav i bilpoolstillstånden. Kommuner tar fram blanketter som kan användas av 
aktör som vill ansöka om att få tillståndet. Till ansökan kan bifogas intyg för att styrka uppgifterna. 
Det kommunala tillståndet bör innehålla villkor om att tillståndshavaren ska kunna styrka att man 
uppfyller kravet efter det att tillståndet är utfärdat, krav på att anmäla ändringar som gör att 
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kraven inte längre uppfylls och att tillstånd då ska återlämnas, samt att kommunen äger rätt att dra 
in tillstånd om kraven inte längre uppfylls. Tillstånd delas ut av kommunen och ska finnas synligt i 
fordonet så att parkeringsövervakare kan kontrollera att parkerade fordon har rätt att stå på 
bilpoolsplats. 

 

Införa bilpoolsplats på allmän platsmark 

Ändra trafikförordningen (1998:1276) och förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner enligt 
punkt C. ovan. 

 

Utmärkning 

Ändra vägmärkesförordningen (2007:90) enligt punkt D. ovan.  

 

Avgifter 

Ändra lagen (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats 
m.m enligt punkt E. ovan.  

 

Sanktioner 

I punkt F. beskrivs vilka lagar som reglerar sanktionsavgifter vid felparkering på allmän 
platsmark. Samma regler kan gälla men eftersom detta alternativ innebär att bilpoolsbilar inte 
registreras nationellt så kommer de istället identifieras med kommunalt utfärdat 
parkeringstillstånd .  

Annan tänkbar tillämpning av 
kriterier för bilpool 
Kriterier för allmänt tillgängliga bilpooler kan användas för att ställa krav vid bebyggelse eller som 
specifikation vid upphandling av bilpoolstjänster. De kan också tjäna som underlag för 
branschintern kvalitetssäkring. 

Kriterier för bilpooler kan komma till användning i regelverk för parkeringstal vid nybyggnation. 
Främst gäller detta den kommunala planeringsprocessen där sänkta parkeringstal i 
detaljeplaneskedet och/eller bygglovsskedet kan villkoras med tillgång till bilpool enligt föreslagna 
kriterier. Sådana kommunala tillämpningar kan då underlättas genom rekommendationer eller 
riktlinjer från Boverket.  

Ett liknande användningsområde där bilpoolskriterier kan komma till användning är möjligheten 
att ge dispens för avvikelser från detaljplan för befintliga fastigheter för att minska antalet 



 Rapport C 290 - Bilpoolsdefinition – förslag till nationella kriterier och möjliga användningsområden 
 

20 

parkeringsplatser om bilpool införs i samband med att man bebygger befintliga parkeringsplatser. 
Bilpoolskriterierna kan också användas i markanvisningar eller upplåtelseavtal. 

Internationellt är det inte ovanligt med kombinationserbjudanden mellan bilpool och 
kollektivtrafik. En nationellt accepterad bilpoolsdefinition skulle kunna underlätta för 
kollektivtrafikoperatörer att ingå denna typ av samarbeten och gemensamma erbjudanden, då en 
definition även kan användas som en kravlista som behöver vara uppfylld inför ett samarbete.  

Nyttan av bilpoolstjänster 
Forskningen om bilpoolstjänster har framför allt studerat fasta bilpooler, det vill säga tjänster där 
hyrbilar har en fast plats nära användaren, och där bilar bokas för kortare eller längre resa och 
återlämnas på samma plats efter hyrtiden.  

Att kvantifiera nyttorna av bilpoolstjänster är komplext och resultaten påverkas av vald metod och 
av vilka bilpoolstjänster som har studerats, vilket bl.a. påpekas av LeVine m.fl. (2014) och Firnkorn 
(2012). Studier som jämför beteendet hos bilpoolsmedlemmar med deras resvanor innan 
bilpoolsmedlemskap kan exempelvis överskatta bilpoolens effekt eftersom det är osäkert om den 
registrerade förändringen enbart beror på bilpoolsmedlemskapet. Mer tillförlitliga är studier som 
utgår ifrån bilpoolsanvändare och ställer frågan hur deras resebeteende skulle förändras om 
bilpoolstjänsten plötsligt skulle försvinna. Shaheen och Cohen Shaheen kallar resultat framtagna 
på det viset”full impacts of carsharing” och exempel på studier är Haefeli m.fl. (2006) och Shaheen 
och Cohen (2013). 

De flesta studier visar dock att fasta bilpooler ger tydliga trafik- och miljöeffekter. Shaheen och 
Cohen (2013) sammanfattar resultaten av egna och andras ”full impact” studier enligt tabellen 
nedan.  

 
Effekter av fasta bilpooler i”full impact studies” där man undersöker hur bilpoolsmedlemmar skulle förändra 
sitt resebeteende om bilpoolstjänsten plötsligen skulle försvinna (Shaheen och Cohen 2013) 

Effekt av fasta bilpooler i ”full impact” studier  Europa Nordamerika 

CO2-utsläppsminskning från bilanvändning 39-54% Från 27 % (observerad effekt) 
till 56 % (full impact) 

Andel av bilpoolsmedlemmar som utan bilpool skulle ha 
köpt en egen bil eller en andra bil. 16-34% 25 % 

Antal bilar en bilpoolsbil ersätter (sålda bilar respektive 
bilar som inte köpts) 4-10 bilar 9-13 bilar 

 

Även lokala förhållanden som kollektivtrafikens tillgänglighet och kvalitet, ekonomiska 
förutsättningar hos användarna samt i vilket skede av marknadsutveckling som bilpooler på orten 
befinner sig kan förväntas påverka resultaten. Därför krävs försiktighet i tolkningen av 
forskningsresultat och i att överföra dem till svenska förhållanden.  
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Effekterna kan delas upp på två huvudområden: Energi och klimateffekter samt resurseffektivitet 
och ytanvändning. Utöver dessa tillkommer effekter på tillgängligheten för mobilitetstjänster och 
privatekonomiska effekter samt trafiksäkerhetseffekter som inte beskrivs närmare i denna rapport. 
Se även Trafa (2016) för en mer detaljerad beskrivning av effekterna.  

Energi- och klimateffekter 
De flesta studier visar att bilpooler ger tydliga energi- och klimateffekter utifrån två nyckelfaktorer: 
Minskade körsträckorna med bil och mer energieffektiva fordon.  

I Haefeli m.fl. (2006) anges att genomsnittsförbrukningen hos fordonsflottan i den schweiziska 
bilpoolen Mobility, som år 2005 hade cirka 60 000 medlemmar, var 15 procent lägre än 
genomsnittet bland nybilsförsäljningen i Schweiz samma år och 26 procent lägre än förbrukningen 
i hela fordonsflottan samma år. Den energieffekten kvarstår även när bilpoolsbilar säljs vidare 
eftersom de ersätter privatbilar som annars hade haft högre energiförbrukning. I samma studie 
anges en minskning av körsträckan med bil från 5 500 km till 4 000 km per genomsnittshushåll som 
använder bilpool jämfört med alternativet att inte vara med i bilpoolen, en minskning med 27 
procent. Hushåll för vilka alternativet till bilpoolsmedlemskap inte är att äga en egen bil (78 
procent av bilpoolsmedlemmar) ökar sin bilkörning något genom bilpoolen, detta kompenseras 
dock genom en kraftig minskning av bilanvändningen hos den mindre andelen medlemmar (22 
procent) som annars hade ägd en eller ytterligare en privatbil. Totalt uppskattas energibesparingen 
per aktiv helårskund i bilpoolen Mobility i Schweiz till 1 450 MJ/år, motsvarande 290 kg CO2-
utsläpp per år.  

Andra studier anger kraftigare minskningar, nämligen att medlemmar i bilpooler minskar sitt 
bilresande med 30-60 procent (Trafa 2016).  

Resurseffektivitet och ytanvändning 
Bilpooler gör att färre bilar används mer intensivt och färre bilar behöver produceras, vilket 
medför en effektivare användning av naturresurser. 

En bilpoolsbil ersätter flera privat- eller företagsbilar och ökar därmed resurseffektiviteten och 
minskar behovet av parkeringsytor. Exakt hur många bilar en bilpoolsbil ersätter varierar mellan 
olika studier och beror troligen på lokala omständigheter. I forskningslitteraturen  anges ett spann 
mellan 7 och 15 bilar (Trafa 2016 och  Shaheen och Cohen 2013)..  

I en omfattande empirisk studie av Haefeli m.fl. (2006) av bilpoolen Mobility i Schweiz anger 22 
procent av bilpoolsmedlemmarna att de utan medlemskap i bilpoolen skulle ha skaffat en bil eller 
en andra bil. Mobility hade 2015 127 000 medlemmar och 2 900 bilar, cirka 44 medlemmar per bil, 
vilket betyder att varje bilpoolsbil ersatte 9,6 privatbilar (Mobility 2016).  

Vidare minskar behovet av parkeringsytor i motsvarande grad. Varje bilpoolsbil frigör 50-120 
kvadratmeter yta, beroende på hur många privatbilar en poolbil antas ersätta. Åkerman och 
Nyblom (2014) anger en minskning av parkeringsyta med 85 kvadratmeter för varje poolbil, som 
antas ersätta sju privatbilar. Enligt författarna avser den effekten ”hemmaparkeringen”. Om denna 
frigjorda yta utgörs av publika ytor (exempelvis gatumarksparkering) eller innebär minskat behov 
av nybyggnation av parkering i exempelvis garage beror på var och hur bilpoolen etableras. 
Bilpooler som etableras i befintliga kvarter kan antas frigöra befintliga parkeringsytor, i nybyggda 
områden minska däremot behovet av att tillhandahålla nya parkeringsplatser i motsvarande grad.  
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Ytterligare reduktioner av parkeringsbehovet kan uppstå av att bilpoolsbilar körs mer än 
genomsnitt, dvs. bilarna står parkerade mindre ofta. Haefeli m.fl. (2006) anger att en bilpoolsbil i 
Schweiz har cirka 50 procent högre årlig körsträcka än genomsnittsbilen. Enligt studien innebär 
detta även att det totala parkeringsplatsbehovet per bil minskar med cirka 35 procent jämfört med 
snittbilen.  

Stödåtgärder för bilpool i andra 
länder 
Tyskland 
Tyskland är aktuellt med ett lagförslag som ska främja bilpooler (Bundesregierung 2016, Piron 
2016, Holz 2016, Spiegel 2015 och Mortsiefer 2016). Förslaget har lagts fram av tyska 
transportministern och är nu ute på remiss hos delstaterna och berörda organisationer. Tidigare 
förslag har kritiserats kraftigt av bilpoolsbranschen och nuvarande förslag har utarbetats i en 
närmare dialog med branschorganisationer och bilpoolsföretag.  

Lagförslaget ska möjliggöra för kommuner att öronmärka kommunala parkeringsplatser för alla 
typer avbilpooler och tillhandahålla dessa till bilpoolsbilar med möjlighet till reducerad taxa eller 
nolltaxa. Man ska kunna platser tilldela parkeringsplatser till poolbilar med fasta platser (dvs. ej 
flytande pooler) i ”offentligt trafikutrymme” (översatt från tyska), vilket vi tolkar som 
motsvarande allmän platsmark. Dessa bilpooler ska på det viset bättre knytas ihop med den lokala 
kollektivtrafiken.  

Enligt förslaget ska bilpoolsplatser som är reserverade för en specifik bilpool vara tidsbegränsade 
till fem år och därefter ska en ny tilldelningsomgång göras, exempelvis genom budgivning. Detta 
för att säkerställa en ”icke-diskriminerande och transparent tilldelningsprocess”. Som grundkalkyl 
räknar förslaget med att bilpoolsorganisationerna betalar en avgift på 80€ per plats och månad.  

Bilpoolsparkeringsplatser ska utmärkas med ett särskilt trafikskylt. 

(Bildkälla BMVI) 

För att få nyttja bilpoolsplatser behöver bilpoolsorganisationen och bilarna uppfylla en rad 
kriterier. Kriteriena beskrivs i nästa kapitel.  

För att enkelt kunna kontrollera att enbart godkända bilpoolsbilar nyttjar förmånen ska godkända 
bilpoolsbilar placera ett särskilt kontrollmärke i framrutan. Bilpoolsorganisationer ska kunna 
ansöka om kontrollmärket för varje bil som blir godkänd om kriterierna för poolen uppfylls. 
Ansökan föreslås kosta 30,7 € per bil.  
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Det ska därefter vara upp till kommunerna att avgöra om de vill erbjuda reserverade platser till 
bilpoolsorganisationer och till vilken kostnad.  

Den tyska branschorganisationen Bundesverband Carsharing är i grunden positiv till nuvarande 
förslag, men bedömer att det troligen inte kommer att vara intressant för kommuner under 20 000 
invånare, eftersom det finns tillräcklig med privata parkeringsplatser som bilpoolsorganisationer 
kan nyttja till låg kostnad. I storstäderna är problemet enligt organisationen den generella bristen 
på tillgängliga parkeringsplatser och man är tveksam om lagförslaget kan lösa det problemet på 
kort sikt. 

En annan kritik som framförs av Bundesförband Carsharing under remissrundan, men även av 
trafikorganisationen VCD (Verkehrsclub Deutschland), är att lagförslaget inte direkt gäller för 
regionala och kommunala vägar och parkeringar, utan behöver kompletteras av motsvarande 
regionala lagar på deltstatsnivå för att få genomslag. Kritikerna anser att det hade varit möjligt att 
införa en nationell lag som gäller på alla nivåer direkt och att den valda formen riskerar att fördröja 
stödet till bilpooler. Trots den kritiken stödjer både Bundesförband Carsharing och VCD 
lagförslaget eftersom det enligt deras bedömning är ett steg i rätt riktning och att regionala lagar 
med samma innebörd snabbt kan införas. Vi bedömer dock att problemet har mer med den 
federala strukturen av förbundsrepubliken Tyskland att göra än med sakfrågan eftersom de tyska 
delstater har egen lagstiftningsmakt. 

Tyska bilindustriförbundet VDA är i ett första uttalande ”positivt till att regeringen vill skapa 
juridiska ramar för bilpooler” eftersom dessa växer i popularitet.  

Efter den nationella remissrundan krävs fortsatta överläggningar i regeringen och tyska riksdagen 
och ett förslag ska presenteras för EU-kommissionen. Enligt trafikministern Dornbirn är målet att 
lagen ska träda i kraft i Tyskland den första juli 2017. 

Schweiz 
Schweiz har för närvarande den troligen största andelen bilpoolsanvändare i något enskild land.År 
2016 hade den dominerande bilpoolen Mobility 127 300 användare (Mobility 2016) vilket är cirka 
1,6 procent av landets befolkning. På nationell nivå har bilpoolsutvecklingen stöttats genom stöd 
till pilotprojekt och följeforskning, primärt genom den schweiziska Energimyndigheten Bundesamt 
für Energie BFE. Däremot finns inget systematiskt stöd på nationell nivå, exempelvis genom 
lagstiftning (Hobi 2016). 

Frågor kring markanvändning och tilldelning av parkeringsplatser på offentlig mark regleras i 
Schweiz på kommunal nivå. Flera schweiziska städer har infört möjligheten att bilpooler kan 
tilldelas parkeringsplatser på kommunal, offentlig mark. Nedan listas några exempel. 

St.Gallen: Staden St.Gallen har sedan 2009 infört en konsession (speciell nyttjanderätt) för bilpoolen 
Mobility att kunna använda offentlig mark för bilpoolsplatser. Konsessionen är tidsbegränsad och 
belagd med en årlig avgift per plats. Inga nya parkeringsplatser har skapats utan befintlig 
gatumarksparkering har omvandlats till bilpoolsparkeringsplatser. Åtgärden har på senare tid 
ifrågasatts i stadens parlament, både med hänsyn till likabehandlingsprinciper och för att staden 
har som mål att stegvis minska gatumarkparkering och flytta parkeringar i parkeringshus(Reist 
2015). 

Basel: I staden Basel är det sedan 2011 möjligt att hyra offentlig gatumark tilbilpoolsparkering. 
Möjligheten skapades eftersom bilpoolen Mobility har haft svårt att hitta lämpliga privata 
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parkeringar för att kunna möta den ökande efterfrågan. Ett krav för tilldelningen är att ingen 
lämplig privat parkering kan hittas i det önskade området. Tillståndet ges för tre år och för högst 
tre bilar per plats. Avgiften per parkeringsplats är 2 400 sFr per år (ca. 23 000 SEK), vilket 
motsvarar eller är högre än marknadspriset för privat parkering (Basler Zeitung 2011).  

Bern: Bern gav år 2013, efter en antagen politisk motion i stadsparlamentet, bilpoolen Mobility en 
”ramkoncession” för 35 bilpoolsplatser på kommunala gatumarksparkeringar från 2013. För varje 
specifik plats behöver dock ett tillstånd ungefär motsvarande svenskt bygglov sökas (Berner 
Zeitung 2013, Der Bund 2014).  

Fler städer har liknande regleringar eller förbereder sådana, exempelvis Zürich och Thun.  

USA och Kanada 
I USA och Kanada har flera städer tagit initiativ till stödåtgärder för bilpooler. Nedan listas några 
exempel. Källan är Shaheen m.fl. (2016) om inget annat anges. 

Vancouver, Kanada: Vancouver har infört ett generellt parkeringstillstånd för bilpoolsbilar som 
gäller i samtliga av stadens 19 parkeringszoner. Det innebär att poolbilar kan parkera gratis på alla 
kommunala p-platser, även vid hyrtillfället. Däremot erbjuds inga fasta parkeringsplatser. 
Förmånen underlättar även för flytande bilpooler, även om den infördes innan dessa fanns.  

Philadelphia: Philadelphia har en egen policy för gatumarksparkering av bilpoolsbilar som gäller 
för bilpooler med fasta platser (round-trip carsharing). Philadelphia skiljer mellan vinstdrivande 
och icke-vinstdrivande bilpooler och i början erbjöds enbart icke-vinstdrivande bilpooler gratis 
parkeringsplatser.  

Kalifornien: Delstaten Kaliforninen har gjort ett tillägg till sin trafiklagstiftning (vehicle code, AB 
2154) vilket tillåter kommuner (local government) att öronmärka gatumarksparkering för bilpools- 
och samåkningsbilar. Tidigare var en sådan öromärkning av parkeringsplatser på offentlig mark 
inte tillåten enligt kalifornisk lag.  

Portland: Portland hade redan under tidigt 2000-tal utvecklat en första policy för 
gatumarksparkering för bilpooler med möjlighet att tilldela platser till bilpooler. 2013 reviderades 
policyn och ett anbuds- eller auktionsförfarande för tilldelningen av bilpoolsplatser infördes i 
områden med parkeringsavgifter. Stadens trafikenhet auktionerar årligen ut ett antal 
parkeringsplatser på gatumark till bilpoolsorganisationer. Lägsta möjliga bud beräknas utifrån 
intäktsbortfallet från parkeringsavgifterna samt administrations- och driftskostnaden för platsen. 
För områden med avgiftsfri gatumarkparkering kan bilpoolsoperatörer ansöka om en 
parkeringsplats om ägare av kringligande fastigheter inte har några invändningar.  

San Francisco: San Franciscos trafikenhet (SFMTA) har ett speciellt program för bilpoolsparkering 
på gatumark där upp till 450 parkeringsplatser kan tilldelas bilpooler. SFMTA har en rad 
kvalificeringskriterier för att en bilpoolsorganisation ska kunna delta och flera större 
bilpoolsföretag nytjar möjligheten, t.ex. City Car Share, Zipcar och Getaround. Varje medverkande 
bilpoolsorganisation kan få upp till 150 parkeringsplatser (0,05 procent av stadens totala 
gatumarksparkering). Platser tilldelas efter en ansökansprocess som innehåller både bedömning av 
SFMTA:s trafikexperter och en dialogprocess med invånarna i närområdet kring parkeringen. 
Platserna är avgiftsbelagda och kostar 50-225 USD per månad, beroende på läge samt en 
engångsavgift på 400 USD. Varje godkänd poolbil får ett speciellt parkeringstillstånd som 
undantar bilen från tidsbegränsningar. 
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Seattle: Seattle införde 2012 ett pilotprogram för flytande bilpooler med bilpoolsoperatören Car to 
go med 350 bilar.  Car to go betalade staden 1 330 USD per fordon som fick parkeringstillstånd för 
alla gatumarksparkeringar och boendeparkeringszoner. Vidare behöver Car to go årligen leverera 
uppgifter om beläggningen av parkeringsplatserna och betala ytterligare parkeringsavgifter i 
efterhand utifrån den verkliga användningen. I slutet av 2014 reviderade Seattle sin bilpoolspolicy 
och tillåter nu att upp till fyra olika bilpoolsleverantörer kan ansöka om parkeringstillstånd för 500 
bilar var, eller 750 bilar om hela staden täcks. Parkeringstillstånden kostar circa 1 700 USD per bil 
och år. 

Nederländerna 
Nederländsk lagstiftning ger kommuner mandat att själv bestämma över vem som får parkera på 
reserverade ytor i det offentliga gaturummet. Staden Amsterdam har utnyttjat den möjligheten för 
att tilldela bilpoolsbilar reserverade parkeringsplatser (Momo 2009). Detta har medfört ett stort 
utbud av bilpoolsbilar i staden, där bl.a. bilpoolsoperatören Greenwheels erbjuder 650 bilpoolsbilar 
(Greenwheels 2016). 

Belgien 
I likhet med Nederländerna ger den belgiska lagstiftning kommunerna möjligheten att reservera 
parkeringsplatser på offentlig mark och gatumark för specifika ändamål. Att tilldela fasta 
parkeringsplatser på offentlig mark är vedertagen praxis. För att undvika att bilpoolsplatserna 
blockeras av oberättigade fordon är det i Belgien även tillåtet att förse platserna med nedfällbara 
pollare som kan öppnas med en nyckel som finns i bilpoolsbilen (Momo 2009).  

Finland 
Även Helsingfors har öronmärkt ett antal parkeringsplatser på offentlig mark för bilpoolsbilar. 
Finsk lagstiftning reglerar inte explicit hur en kommun hanterar offentlig gatumark och 
Helsingfors kommun har tolkat det som lagligt att märka upp bilpoolsplatser med en 
stoppförbudsskylt med ett tillägg att bilpoolsbilar är undantagna. Bilpoolsorganisationen City Car 
Club betalar hyra för dessa platser.   

Kriterier för bilpool i andra länder 
En entydig och internationell bred förankrad definition av bilpool saknas idag, något som påpekas 
i Le Vine m.fl. (2014) och enligt författarna kan leda till förvirring.  

Författarna listar följande egenskaper som generellt används när bilpooler (carsharing) avses: 

• Användaren genomgår en kontroll av behörighet (identitet, körkortsinnehav, ev. 
kreditvärdighet etc) en gång vid registrering och kan därefter få tillgång till bilar i 
självbetjäning. Detta sker vanligtvis genom elektronisk bokning och tillgång med betalkort 
eller mobiltelefon.  

• Bilpoolsbilen körs av användaren själv, på samma sätt som en hyrbil. 

• Bilanvändningen debiteras användaren per timme eller mindre tidsenhet, och möjligen per 
körsträcka. Vanligtvis är en heldagshyra dyrare än motsvarande hyrbil. 
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• Många bilpooler har en årsavgift eller registreringsavgift, utöver avgiften för 
bilanvändningen. 

• Bilarna finns vanligtvis nära användarna, fördelade på flera platser. Detta till skillnad från 
traditionell biluthyrning där bilarna är samlade vid få uthyrningspunkter.  

• Bilskötsel och tvätt genomförs inte efter varje användning (som i biluthyrning), utan efter 
ett visst schema. 

I vissa fall krävs dock en skarpare definition av vad som avses med en bilpoolstjänst, exempelvis 
när det gäller skattefrågor (se t.ex. Bieszczat och Schwieterman 2012). Även Shaheen m.fl. (2016) 
rekommenderar att myndigheter ska ta fram en standardiserad definition i samarbete med 
branschen. Detta eftersom bristen på en tydlig definition enligt författarna bl.a. kan skapa barriärer 
för samverkan mellan privat och offentlig sektor. Vidare rekommenderar författarna att en 
definition ska bygga på en beskrivning av vad som utgör tjänsten snarare än på en viss teknologi.  

Tyskland  
I det aktuella tyska lagförslaget om bilpooler (Bundesregierung 2016) definieras i en bilaga vilka 
kriterier en bilpool behöver uppfylla för att omfattas av lagen samt vilka krav som ställs på 
fordonen som ska kunna märkas som är berättigade för att använda bilpoolsparkeringsplatser. 
Kriterierna ställer krav på bilpoolsorganisationen, men innehåller även miljö- och 
informationskrav. 

Kriterierna bygger i huvudsak på tidigare krav i den tyska miljömärkningen Der blaue Engel för 
bilpoolstjänster. Der blaue Engel miljömärker ett stort antal produkter i olika kategorier och kan 
jämföras med nordiska Svanenemärkningen. Bakom märkningen står bl.a. tyska 
miljödepartementet och den nationella miljömyndigheten. Der blaue Engel har 2014 publicerat 
kriterier för miljömärkning av bilpoolstjänster som kan anses vara en bilpoolsdefinition med 
tydliga minimikrav (DBE 2014). Tyska miljömyndigheten Umweltbundesamt rekommenderar 
bilpooler som första val vid behov av bil samt att då välja en bilpool med miljömärkningen Blauer 
Engel. Definitionen kan ses som en branschintern kvalitetssäkring, med miljöfokus. 

Jämfört med miljömärkningen Blauer Engel har kraven i lagförslaget ändrats i vissa detaljer. 
Nedan presenteras kraven i lagförslaget: 

Allmän tillgänglighet 

Bilpoolsorganisationen måste – inom ramen av sin kapacitet – principiellt vara öppna för samtliga 
myndiga personer med giltig körkort. Vissa begränsningar är dock tillåten om de bygger på 
tydliga kriterier gällande längd av körkortsinnehav, minimiålder och kreditprövning.  

Minimimikrav på tjänsten 

Bokning, hämtning och lämning måste kunna ske dygnet runt 

Korttidanvändning från en timme ska vara möjligt; timhyran får inte överskrida 15 procent av en 
dygnshyra 

Nyttjandekostnaderna beräknas utifrån nyttjandetid och körsträcka. Fri körsträcka tillåts inte, med 
undantag för sträckor till och från tankning/laddning.  
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Genomsnittsavgiften per kilometer behöver ligga över den marknadsmässiga bränsle- eller 
elkostnaden för sträckan. 

Bilarna servas och sköts regelbundet enligt tillverkarnas rekommendationer 

Användarna hänvisas till information om sparsam- och tyst körning, exempelvis på tjänstens 
hemsida. 

Innehavare av månads- eller årskort för kollektivtrafik ska erbjudas rabatt, i fall de aktuella 
kollektivtrafikoperatörer inte själva erbjuder en bilpool. 

Om elfordon erbjuds måste användarna informeras om hur elen som används för laddning 
produceras. 

För att stötta multimodala informationsplattformer och appar ska uppgifter som t.ex. status- och 
placering av fordon göras tillgängliga för icke-kommersiell användning enligt open-data riktlinjer. 
Inga persondata får göras offentliga. 

Minimikrav på organisationen 

Bilpoolsorganisationer med upp till fem fordon i sin flotta ska ha minst 10 registrerade användare 
per fordon. Organisationer med fler än fem fordon ska ha minst 15 registrerade användare per 
fordon. Nyetablerade bilpooler kan undantas av kravet.   

Tekniska krav på fordonen  

Bilpoolsbilar ska vara klassade i utsläppsklass Euro 5, Euro 6 eller bättre. 

Inga fordon får ha koldioxidutsläpp som överskrider 199 g/km. 

Kraven på genomsnittsutsläppen av koldioxid hos bilpoolsflottan ska orientera sig på EU-målet för 
nybilsförsäljning på tillverkarnivå för år 2020 (95 g CO2/km).  Vid beräkningen av 
genomsnittsutsläppen räknas samtliga fordon i poolorganisation.   

Från 2016 måste 80 procent av bilpoolsflottan uppfylla kravet 95 g CO2/km, 2017 90 procent och 
2018 100 procent.  

Upp till 5 procent av fordonen i bilpoolen kan dock undantas av koldioxidkraven i fall de är lätta 
lastbilar eller har nio sittplatser.  

Redovisning 

Bilpoolsorganisationen ska redovisa att kraven uppfylls genom att ange sina kontraktsvillkor, 
prislistor (inklusive rabatter för innehavare av kollektivtrafikkort) och informationsmaterial till 
kunderna. 

Uppfyllelse av utsläppskraven redovisas genom redovisning av utsläppsdata från 
fordonstillverkaren. 
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Schweiz 
Schweiz har hittills inte tagit fram någon definition eller avgränsning vad som avses med bilpool 
(Hobi 2016). Däremot har flera regionala regeringar och stadsparlament som har godkänt 
parkeringsförmåner för Mobility deklarerat att likabehandlingsprincipen ska gälla, dvs. att andra 
aktörer som erbjuder liknande tjänster ska erbjudas liknande förmåner.   

USA 
I USA har på stads- och deltstatsnivå gjorts flera försöka att stötta bilpooler som delvis har medfört 
en definition. Nedan presenteras begrepp för att skilja mellan olika grundtyper av bilpooler som 
har identifierats i Shaheen m.fl. 2016.  

Shaheen använder följande begrepp:  

1. roundrip carsharing (fasta parkeringsplatser, bilen återvänder efter användingen till sin 
parkeringsplats) 

2. one-way station based (bilen lämnas på en annan bildelningsparkering) o 

3. one-way free-floating (bilen ställs var som helst inom ett geografisk begränsat område).  

San Francisco driver genom sin San Francisco Municipal Transportation Agency (SFMTA) 
pilotprogram som ska underlätta för parkering för bilpooler. Upp till 450 parkeringsplatser på 
gatumark är öronmärkta för bilpoolsbilar (se även kapitlet ”Stödåtgärder för bilpooler i andra 
länder”.). För att kunna söka dessa öronmärkta bilpoolsplatser måste en bilpoolsorganisation 
uppfylla följande kriterier (SFMTA, 2013): 

• Operatören har ett nätverk med minst 10 bilar i staden 

• Bilarna är tillgängliga i självbetjäning, 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan 

• Medlemmarna/nyttjarna är olycksförsäkrade under hyrtiden (automobile insurance) 

• Bilarna kan hyras per timme eller mindre tidsenhet 

• Bilarna är tillgängliga minst 75% varje given månad 

• Operatören rekryterar aktivt nya medlemmar och redovisar en sammanfattning av sina 
marknadsföringsaktiviteter till SFMTA 

• Operatören tillhandahåller kvartalsvisa rapporter till SFMTA om antal medlemmar, var 
fordonen finns, körsträckor per fordon mm. 

• Operatören genomför undersökningar bland medlemmarna för att mäta skillnader i 
mobilitetsmönster i början och slutet av pilotprogrammet.  

Pilotprogrammet är pågående. Även Boston och Seattle genomför eller har genomfört liknande 
pilotprojekt och använt liknande bilpoolsdefinitioner. Projekten i San Francisco och Boston är 
begränsade till roundtrip carsharing (fasta parkeringsplatser) medan Seattle är även öppen för 
flytande system. 
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Cambridge, Massachusetts definierar en bilpoolsorganisation enligt nedan. 

• En organisation med en distribuerad fordonsflottan som tillhandahålls medlemmar och  

• där avgiften är kopplad till nyttjandet av ett specifikt fordon. 

 

En bilpoolsbil enligt samma definition: 

• Privat motorfordon som tillhandahålls flera godkända användare på timbasis eller annan 
korttidsanvändning 

• Bilen görs tillgängligt genom ett automatiserat självbetjäningssystem och inte genom ett 
skriftligt avtal varje gång ett fordon lämnas ut till en användare 

• En bilpoolsbil kan vara ägd, underhåller och administrerat av en bildelningsorganisation 
eller en annan juridisk person.  

Konsekvensanalys 
Detta avsnitt innehåller en översiktlig bedömning av de miljöeffekter som skulle kunna uppstå om 
nationella kriterier för allmänt tillgängliga bilpooler används i kombination med möjlighet att 
avsätta allmän platsmark som bilpoolsplats för att stimulera bilpoolstjänster.  

Bedömningarna utgår från fasta bilpooler och nuvarande marknadsläge i Sverige. I kapitlet 
”Nyttan av bilpoolstjänster” beskrivs forskning om fasta bilpooler. Konsekvensanalysen har utgått 
från de resultat som presenteras där. Det finns i dagsläget ett begränsat underlag för att bedöma 
effekter av flytande bilpooler, men de ger sannolikt inte samma miljömässiga vinster och ytvinster. 

Tillverkning och skrotning av bilar 
Tillverkning och skrotning av bilar förbrukar naturresurser som metaller och fossila bränslen. Det 
kan krävas sällsynta metaller till elektronik och batterier.  

Med en ökande grad av bildelning minskar antalet bilar och de bilar som används mer. Det 
minskar behovet av råvaror miljöpåverkan vid tillverkning och skrotning. 

Vid tillverkning och skrotning av personbilar släpps det ut ungefär 4 ton koldioxidekvivalenter per 
bil, beroende på hur mycket material som återvinns. Vid hög andel återvunnet material minskar 
utsläppen vid annan produktion. Det motsvarar 10-20 procent av växthusgasutsläppen som 
uppstår under de år som en bil används (Steen m.fl. 2013). 

Byggnader, parkering och resande 
Bilpoolstjänster underlättar för privatpersoner och företag att ha tillgång till bil utan att äga. Det 
kan bidra till att bromsa nuvarande trend med ett ökat bilägande. Istället ökar nyttjandegraden hos 
bilar som ingår i bilpooler då de delas av flera användare. Fler bilpooler kan även förbättra 
tillgången till bil för samhällsgrupper som inte har råd att äga bil. 
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Behovet av parkeringsytor motverkar en förtätning av bebyggelse i städer och driver upp priset på 
nya bostäder och kontor. Med bilpooler kan behovet av parkeringsytor minska. 

Parkeringsplatser i garage under bostadshus ger en klimatpåverkan från material och i 
storleksordningen 70 kg koldioxidekvivalenter per kvadratmeter bostadsyta. Det motsvarar 15-20 
procent av klimatpåverkan från själva bostadshuset (Lilienström m.fl. 2015).  

Att anlägga markparkering ger en klimatpåverkan på ungefär 20 kg koldioxid-ekvivalenter per 
kvadratmeter parkeringsyta1. 

Bildelning minskar också behovet av parkeringsytor och garageplatser. En av fyra nya 
(tillkommande) medlemmar i fast bilpool kommer att avveckla en befintlig bil eller avstå från att 
köpa bil. Varje bilpoolsbil ersätter 5-10 andra bilar. 

Varje parkeringsplats som kan undvikas genom ökad bildelning frigör ytor i städer som kan 
användas till andra ändamål, sänker byggkostnader och minskar klimatpåverkan från byggandet. 

Minskat bilkörande 
Bilanvändningen i städer och tätorter gör det svårt att nå de nationella miljömålen om frisk luft och 
god bebyggd miljö. Med nuvarande trender minskar inte utsläppen från biltrafik tillräckligt snabbt 
för att uppfylla miljömålsberedningens mål att minska klimatutsläppen från inrikes transporter 
med 70 procent till 2030.  Enbart tekniska åtgärder räcker inte utan samhället måste även utvecklas 
i mer transportsnål riktning2.  

Bilpooler är ett sätt att minska bilinnehavet och bilkörandet, men erbjuda fortsatt god tillgång till 
bil. En ökad användning av bilpooler minskar trängsel, utsläpp, buller och resursförbrukning från 
vägtrafik. 

Vissa medlemmar i bilpooler ökar sitt bilresande när de får bättre tillgång till bil medan merparten 
av medlemmarna minskar sitt bilresande jämfört med om de hade ägt bil själv. 
Bilpoolsmedlemmar kan antas minska sitt bilkörande 25-50 procent, och utsläppen av 
växthusgaser med ungefär 300 kg koldioxid per medlem och år (för referenser, se kapitlet ”Nyttan 
av bilpoolstjänster”ovan.  

Dessutom är hyrbilar i allmänhet yngre, energisnålare, mer miljöanpassade och mer krocksäkra än 
bilflottan i genomsnitt. En ökad användning av bilpooler ger därmed lägre utsläpp, minskat buller, 
lägre olycksrisker och minskade barriäreffekter. 

 

                                                           

1 Antagandet utgår från att klimatpåverkan från anläggning av parkeringsytor ligger i samma storleksordning som vid anläggning 
av gång- och cykelbanor (Referens Martin Erlandsson, muntlig kommunikation, IVL 2016). Klimatpåverkan från sådana 
anläggningar har hämtats från http://www.trafikverket.se/klimatkalkyl/. 
2 Se t.ex. Miljömålsberedningen SOU 2016:47, Fossilfrihet på väg SOU 2013:84 och Trafikverkets regeringsuppdrag Åtgärder för att 
minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser 2016:111. 
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Räkneexempel – effekter på klimatgaser 
Nedan görs ett räkneexempel med en schablonmässig beräkning av klimatnyttan som skulle kunna 
uppstå om nationella kriterier för bilpool och möjlighet att avsätta allmän platsmark ökar 
användningen av bilpooler. 

Nollalternativ  

Idag finns cirka 1 500 bilpoolsbilar och kooperativbilar i fler än femtio tätorter och i 
storleksordningen 30 000 medlemmar. Det motsvarar 0,3 procent av befolkningen. 

Scenario: Bilpoolsanvändningen ökar 10-20 procent årligen. Om fem år, antag schablonmässigt att 
antalet poolbilar har ökat till 3 000 och antalet medlemmar till 60 000. 

Enligt schweiziska erfarenheter som refereras i kapitlet ”Nyttan av bilpoolstjänster” minskar 
utsläppen som resultat av en införd bilpoolsbil med ungefär 300 kg per år medan andra studier 
anger kraftigare minskningar. Vi antar i detta räkneexempel att utsläppen per bilpoolsbil minskar 
400 kg per år.  Enligt referenser i samma kapitel ersätter en bilpoolsbil i snitt 4-10 andra bilar. I 
detta avsnitt antas att varje bilpoolsbil ersätter sex privatägda och företagsägda bilar.  

Det skulle minska utsläppen från bilkörning om fem år med cirka 1 200 ton koldioxid per år om 
både poolbilarna och de bilar som ersätts är fossildrivna i samma grad som genomsnittet i dagens 
flotta. Det motsvarar ungefär 0,01 procent av dagens utsläpp från personbilar i landet. 

Antalet personbilar är 15 000 färre än om inga bilpooler fanns. Det motsvarar 0,3 procent av antalet 
personbilar i Sverige idag. 

Bilpoolskriterier införs och allmän platsmark kan upplåtas 

Scenario: Kommuner använder definitionen till att upplåta gatumark för att minska användandet 
av privata och företagsägda bilar samt sänka parkeringstal vid nybyggnation. Om fem år, antag 
schablonmässigt att landets 50 största orter med sammanlagt 4 milj invånare har avsatt 2 000 nya 
parkeringsytor till bilpool utöver de som finns i nollalternativet. Det skulle exempelvis kunna 
avsättas ungefär 1 000 parkeringsplatser i de tio största orterna och 1 000 parkeringsplatser i övriga 
40 orter.  

Nationella kriterier och möjlighet att avsätta allmän platsmark ger en 60-procentig ökning av 
bilpoolsutbudet utöver nollalternativet, och det tillkommer ytterligare i runda tal 40 000 
medlemmar. Då skulle sammanlagt finnas c:a 5 000 bilpoolsbilar och 100 000 medlemmar, vilket 
motsvarar 1 procent av invånarantalet och kan jämföras med Schweiz där 1,6 procent idag är 
medlemmar i bilpooler.  

Det skulle minska utsläppen från bilkörning med ytterligare cirka 800 ton koldioxid per år, och 
sammanlagt minskar poolbilarna utsläppen med 2 000 ton vilket motsvarar 0,02 procent av dagens 
utsläpp från personbilar. 

Antalet personbilar skulle minska med ytterligare 10 000 jämfört med nollalternativet. Det 
motsvarar 0,2 procent av personbilarna. 

Dessutom minskar behovet av parkeringsytor. Om exempelvis en fjärdedel av de tillkommande 
bilpoolsbilarna (500 st) skulle placeras så att kommunerna kan sänka parkeringstalen vid 
nybebyggelse eller minska storleken på nya parkeringsgarage och markparkeringar, och 3 000 nya 
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parkeringar då kan undvikas, så skulle utsläppen från byggandet minska i storleksordningen 1000 
ton koldioxid-ekvivalenter, ungefär motsvarande utsläpp från 300 fossildrivna bilar under ett år. 

Tabellen nedan visar räkneexemplet med ett nollalternativ motsvarande dagens utveckling med relativt 
snabb ökning av bilpooler, och ett alternativ där nationella kriterier för bilpool införs och städer ges möjlighet 
att inrätta parkeringsytor på allmän platsmark som resulterar i ytterligare bilpoolsbilar. 
 
 Bilpoolsbilar 

2016 
Prognos 
bilpoolsbilar 
c:a år 2000 

Minskade 
utsläpp, 
koldioxid 
per år 

Motsvarar 
andel av 
dagens 
utsläpp från 
personbilar 

Minskat 
behov av 
bilar 

Motsvarar 
andel av 
dagens 
personbilar 

Nollalternativ 
(dagens ökningstakt) 

1.500 st 3.000 st 1.200 ton  0,01 % 15.000 st 0,3 % 

Scenario där 
bilpoolskriterier 
införs och gatumark 
upplåts 

1.500 st 5.000 st 2.000 ton 0,02 % 25.000 st 0,5 % 

 

Vilka berörs av förslaget  
Direkt berörda företag 

• Sunfleet cirka 1.000 bilar, 50 orter. 
• Moveabout cirka 130 bilar, 13 orter.  
• Bilpoolen.nu cirka 120 bilar, 2 orter 
• Drive Now, Stockholm, cirka 30 bilar 
• Kooperativa bilpooler cirka 100 bilar 

 

Konkurrensförhållandena för företag 

Biltillverkares och deras återförsäljare kan få minskad omsättning. Storleksordningen av denna 
tänkbara effekt är svår att bedöma, men i räkneexemplet ovan antas att bilinnehavet minskar med 
0,5 procent. 

I någon mån skulle en ökad stimulans av publika bilpooler skapa sämre konkurrensförhållanden 
för företag som erbjuder vanlig hyrbilsverksamhet, samt för bilförsäljare. 

Förslaget skulle gynna företag som erbjuder bilpoolstjänster 

Kommuner och kollektivtrafikhuvudmän 

Kommuner ges möjlighet att omfördela allmänplatsmark från boendeparkering och 
besöksparkering till bilpoolsparkering. Det minskar efterfrågan på parkering och i förlängningen 
nya parkeringsytor eller garage. Kommuner får större möjlighet att tillämpa flexibla parkeringstal. 

Om en ökad användning av bilpooler även resulterar i ett ökat resande med kollektivtrafiken, 
vilket utländska studier tyder på enligt kapitlet ”Stödåtgärder för bilpooler i andra länder” , så får 
kollektivtrafiken fler resenärer vilket kan resultera i ökade krav på kapacitet i kollektivtrafiken. 
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Privatpersoners och företags parkeringsbehov 

Om kommuner omvandlar parkering till bilpoolsplats kommer antalet tillgängliga 
parkeringsplatser minska. Detta kan tyckas innebära att företag och boende som har behov av 
parkering kan missgynnas av ökande antal bilpooler men i allmänhet är effekten den motsatta. 
Eftersom bilpooler har visat sig ersätta ett större antal andra bilar så minskar i själva verket antalet 
parkerade bilar, och därmed gynnas även personer och företag som inte nyttjar bilpooler av en viss 
omfördelning mellan parkering för privat ägda bilar och bilpoolsbilar. 

Jämställdhet  

I någon mån kan jämställdheten påverkas positivt om bilpooler blir vanligare. En ökad förekomst 
av bilpooler erbjuder större möjligheter att få tillgång till bil utan att äga. Det gynnar grupper som 
inte har råd att äga egen bil, och det är fler kvinnor än män som inte har råd att äga bil. 

Tidsåtgång och administrativa kostnader för företag 

Bilpoolsaktörer kommer att behöva ansöka om tillstånd med ett enkelt förfarande som motsvarar 
dagens tillstånd för biluthyrningsföretag.  Detta blir dock inget krav för att bedriva 
bilpoolsverksamhet i sig utan endast för aktörer som önskar dra nytta av eventuella förmåner. 

Andra kostnader av den föreslagna regleringen 

Inga direkta kostnader utöver administration hos berörda myndigheter, se nedan. 

Kan regleringen i andra avseenden komma att påverka företagen 

Inga effekter. 

Behöver särskilda hänsyn tas till små företag 

Nej, inga hänsyn behövs. Bilkooperativ är små jämfört med kommersiella bilpoolsaktörer, men 
samma regler bör gälla. Kooperativ bedöms kunna erbjuda tjänster som uppfyller kriterierna, men 
de kooperativ som väljer att inte ansöka om registrering av något skäl kommer inte missgynnas 
jämfört med idag. De kommer bara inte kunna nyttiggöra sig av eventuella nya fördelar som 
kopplas till en definition. Det beror i så fall på att de inte uppfyller krav på publik tillgänglighet, 
den funktion kommunerna vill uppnå. 

Har förslagen betydelse för små företag i förhållande till större  

Inga påtagliga effekter bedöms uppstå. Både små och stora företag eller kooperativ kan uppfylla 
kraven i den föreslagna definitionen. Troligen skulle en ökad tillgänglighet till bilpooler gynna små 
företag med måttligt behov av bilresor att genom sänkta kostnader då företagen slipper äga bilar. 

Vilka kostnadsmässiga konsekvenser medför regleringen 

Sammantaget anser vi att nyttan och vinsten för samhället och kommuner mycket tydligt 
överstiger uppkomna kostnader. Staten får kostnader för att ändra lagtext, sända lagförslag på 
remiss etc. Transportstyrelsen får kostnader för att registrera bilpoolsfordon men bedöms endast 
bli fråga om en mycket liten del jämfört med övrig hantering av fordonsuppgifter. Kommuner får 
kostnader för att administrera parkering, övervakning etc. Kommuner får samtidigt möjlighet att 
frigöra gatuutrymme, vilket på längre sikt kan ge intäkter i form av markupplåtelser, ökade 
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markvärden eller möjlighet att minska kostnader för vägtrafik. Det blir dock små effekter eftersom 
en bilpoolsökning inte skulle röra sig om mer än ett antal tusen fordon fördelade på ett stort antal 
orter.  

EU-rätten 

Hur överensstämmer regleringen med eller går utöver skyldigheter i Europeiska unionen 

Vi har inte identifierat några konflikter med EU-rätten. 

Behöver hänsyn tas när det gäller ikraftträdande och informationsinsatser 

Inga särskilda hänsyn behövs, utöver sedvanlig tid för remiss, beslut om lagstiftning och hänsyn 
till Transportstyrelsens behov av att ändra registerhantering etc. De berörda aktörerna bedöms 
vara motiverade att själva ta reda på vad som gäller för att inrätta bilpoolsplatser och anmäla 
bilpoolsbilar. 

Har förslaget betydelse för den kommunala självstyrelsen 

Inga konsekvenser. Kommunerna bestämer själva om de vill nyttja bilpoolsdefinitionen och tilldela 
bilpooler särskilda parkeringsplatser eller inte.  

Har förslaget betydelse för brottsligheten 

Inga konsekvenser. I vårt huvudförslag måste en yrkesmässig biluthyrare anmäla bilpoolsbilar 
som kan identifieras i vägtrafikregistret. I vårt andrahandsalternativ ska istället kommuner hantera 
tillstånd för bilpoolsbil. När det gäller parkeringstillstånd för rörelsehindrade så förekommer det 
att privatpersoner ansöker, men av ekonomiska skäl säljer tillstånd vidare till obehöriga. I detta fall 
ska tillstånden utfärdas till yrkesmässiga uthyrare av fordon som själva har ett ekonomiskt intresse 
av att utnyttja platsen och som måste uppfylla vissa krav för att beviljas tillståndet. Om sådana 
tillstånd ändå skulle lämnas vidare eller stjälas av obehöriga så är det lätt för kontrollinstanser att 
identifiera bilpoolsbilar genom att de ingår i publika bokningssystem och därför bedöms risken för 
brottslighet vara låg.   

Har förslaget konsekvenser för sysselsättning och offentlig service 

Endast marginella effekter. Förslaget kan bidra till att något öka omsättningen i tjänstesektorn för 
hyrbilstjänster men det får ingen större påverkan på sysselsättning och regioner. 

Har förslaget betydelse för jämställdheten mellan kvinnor och män 

I någon mån kan jämställdheten påverkas positivt om bilpooler blir vanligare. Fler män än kvinnor 
äger bil och de bilar män äger är större i genomsnitt. En ökad förekomst av bilpooler erbjuder 
större möjligheter att få tillgång till bil utan att äga, och man kan ofta få tillgång till bil av olika 
storlekar. Det kan gynna grupper som inte har råd att äga egen bil. 

Har förslaget konsekvenser för möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen 

Inga konsekvenser. Förslaget påverkar endast i någon mån utbudet av hyrbilstjänster.  
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