Effektivare tjänsteresor
med bilpool
Antalet tjänstebilspooler ökar kraftigt på de svenska arbetsplatserna. Det är inte så konstigt – här finns mycket att tjäna,
och allt fler upptäcker vinsterna med att samsas om ett antal
bilar istället för att alla ska ha varsin.Det finns stora kostnader
och vinster för samhället kopplade till folkhälsan. Vi kan hjälpa er att förstå dessa kostnader och vinster och hur satsningar
på gång, cykel och kollektivtrafik kan främja folkhälsan.
En tjänstebilspool innebär att organisationen ersätter
privata bilar och tjänstebilar med ett antal poolbilar. Dessa
bilar är till för alla på arbetsplatsen och kan enkelt bokas via
ett system på intranätet eller internet.
Du bestämmer själv om din verksamhet ska äga bilarna,
leasa dem eller anlita en kommersiell bilpoolsoperatör som
förser din verksamhet med nya, miljöanpassade och säkra bilar.
Fördelarna med en tjänstebilpool är många. Vad sägs ombättre ekonomi för företaget, minskad miljöbelastning och
en bättre arbetsmiljö för de anställda?
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För ekonomins skull

Avgörande frågor

Med en tjänstebilpool behöver du inte lika många
tjänstebilar, jämfört med om alla skulle ha en egen bil.
Du klarar dig med färre bilar, som istället används mer
effektivt genom att tjänsteresorna planeras bättre. Allt
som krävs är ett välanpassat administrativt system för
bilpoolen.
Med en mindre fordonspark och bättre planerade
tjänsteresor minskar du driftkostnaderna avsevärt och
minimerar behovet av parkeringsplatser.
Med en tjänstebilpool slipper även de anställda
använda sina egna bilar vid resor i tjänsten, något som
är förknippat med höga kostnader för verksamheten.

Även om vinsterna med en tjänstebilpool är många, så
kan vägen fram till en fungerade bilpool ibland vara
snårig. Vad kostar till exempel dina resor idag, och hur
mycket skulle du tjäna på en förändring? Har du tid
att sköta bilhanteringen själv eller är det bäst att låta
någon annan ta hand om den? Hur många bilar ska ingå
i bilpoolen, och vilka?
Svaren på dessa frågor avgör hur effektiv och lönsam tjänstebilpoolen blir. Med rätt fakta får du en tydlig
bild av vad bilpoolen ger i form av miljövinster och
minskade kostnader.

En tjänstebilpool slår ett slag för miljön. Med en bilpool kan du ha ett urval av olika bilmodeller och -storlekar. Du minskar på så sätt miljöbelastningen genom
att de anställda kan välja rätt bil vid rätt tillfälle – små
bilar för korta resor i stan och större bilar för längre
resor med många passagerare.
Med miljöbilar i bilpoolen tillkommer ekonomiska
fördelar som miljöbilsrabatt och lägre förmånsvärde. I
flera kommuner kan miljöbilar dessutom parkeras gratis
eller till lägre taxa. I Stockholm behöver du inte heller
betala trängselskatt.

För de anställdas skull
Med en tjänstebilpool är det lätt att vara en attraktiv
arbetsgivare. Du kan erbjuda en fordonspark som hela
tiden hålls uppdaterad utifrån komfort och säkerhet.
Det är en trygghet för både dig och de anställda.
En tjänstebilpool skapar också möjligheter för
personalen. De som inte vill eller har möjlighet att använda sin egen bil vid resor till arbetet, får nu möjlighet
att välja andra sätt att arbetspendla. Dessutom slipper
de parkeringsavgifterna.
En tjänstebilpool är inte bara till gagn för de
anställda – den öppnar även dörrar för den framtida
rekryteringen. Nu behöver du inte längre kräva att en
potentiell medarbetare har tillgång till en egen bil. Det
kravet tillgodoser bilpoolen.

Vi kan hjälpa dig med samtliga steg i arbetet med att
införa en tjänstebilpool – från en inledande nulägesbeskrivning och ända fram till en fungerande bilpool med
efterföljande utvärdering och vidareutveckling.
Du kan använda oss på flera olika sätt. Du kan till
exempel låta oss ta totalansvar för hela projektet. Eller
koppla in oss som bollplank, rådgivare eller faktaleverantör vid enstaka tillfällen. Initiativet ligger hos dig.
Här är exempel på vad vi kan bidra med:
E Informera och skapa acceptans kring tjänstebilpoolen i verksamhetens samtliga led.
E Kartlägga tjänsteresornas nuvarande omfattning
och kostnader samt verksamhetens resbehov. Du får
en tydlig uppfattning om var du står i dag, och vad
du kan tjäna på en förändring.
E Ta fram mål för tjänstebilpoolen.
E Utreda olika miljöbilsalternativ och dess kostnader.
E Ta fram underlag för beslut om ifall din verksamhet
själv ska driva poolen, eller om en extern aktör ska
göra det.
E Ta fram förfrågningsunderlag och utvärdera anbud
för att hitta den mest fördelaktiga leverantören av
fordon, tekniska system eller hela bilpoolstjänsten.
E Utvärdera effekterna och komma med förslag på
åtgärder för att ytterligare effektivisera bilpoolen.

För dig som vill veta mer
Kontakta mig för en grov lönsamhetsberäkning eller en
uppskattning av vad en bilpoolsutredning skulle kosta.
Pernilla Hyllenius Mattisson 010-456 56 07,
pernilla.hyllenius@trivector.se
Vävaregatan 21 · SE - 222 36 Lund / Sweden
Phone +46 10 456 56 00
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Hur du kan dra nytta av oss
För miljöns skull

