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Bærum kommune:
Klimastrategi med handlingsplan tiltak 23

BILPOOL FOR KJØRING I TJENESTE: 
Utslippsfri bilpool tilgjengelig i Sandvika, som erstatter bruk av egen bil i 
tjeneste. Kostnad til etablering dekkes av klimafond, innkjøp av biler 
dekkes innenfor ordinært budsjett.

Utgangspunktet for tiltaket er delmål 2 i klimastrategi 2030: 
I 2050 skal Bærum være et lavutslippssamfunn og innen 2030 skal 
klimagassutslippene være redusert med minst 40 prosent



Bilpool – Prosjektorganisert fra høst 2018
Mål: Etablere en bilpool for ansatte med arbeidssted Sandvika
Mandat: 
Evaluere pilot-bilpool etter ett års drift som grunnlag for å vurdere 
utvidelser av ordningen. 

Vurdere framtidig driftskonsept. De miljømessige og økonomiske 
effekter av bilpoolordningen inngår også.



Pilotprosjekt Bilpool i Sandvika høst 2018

Hensikt: 
Redusere behovet for privatkjøring til jobb og derved fast 
kjøregodtgjørelse og kilometergodtgjørelse

Forutsetning: Kommunen eier og drifter bilpoolen selv. Prosjektet 
omfatter ikke kommunens øvrige el-tjenestebiler (i overkant av 200)

Aksjonspunkter:

Kjøpt inn 10 el-biler høst 2018

Redusert antall p-plasser for ansatte (betalt av kommunen)

Utvidet bilpoolen januar 2019 til 20 el-biler 



Kommunens samlede bilpark

Hjemmebaserte tjenester har egen bilpool som går 
hele døgnet 
Ansvarlige for levering av utetjenester har dedikerte 
biler (Digit, Geodata, Prosjektenheten, Natur og idrett, 
Vei og trafikk, Vann og avløp, Eiendom, og tilsvarende)



Status klimanøytrale personbiler – nov 2019

Antall personbiler   totalt 259 stk

Antall El biler person 143 stk.

Antall biogassbiler 14 stk.

Antall hydrogenbiler 3 stk.

Antall hybrid 32 stk.



Status november 2019

Etablert bilpool pilot på 20 el-biler + 1 el-varebil, organisert som en 
bilpool, for alle ansatte med arbeidssted i Sandvika, 

18 el-biler + el-varebil står sentralt i Sandvika og 2 el-biler i Rådhuset

Prosjektet omhandler ikke kommunens øvrige el-tjenestebiler

Booking i Outlook, og nøkkelutlevering 

Oppfølging i egen regi med ukentlig service og vask, samt 
dekkomlegging, utbedring av skader, med mer

Behovskartlegging viser større behov enn reell bruk



Gevinster prosjektet skal skape

Mindre klimagassutslipp

Utvikling av framtidsrettede og økonomisk effektive transport-
løsninger for kommunens ansatte, herunder mindre bruk av privat bil 
i tjeneste

Økt bruk av kollektiv transport, gange og sykkel vil gi en helsegevinst

En holdningsendring hos ansatte som fører til at de mest 
miljøvennlige og økonomisk gunstige transportløsningene benyttes 
ved tjenestereiser

Totalt færre biler benyttes til tjenestekjøring



Pilotprosjektets faser 

Fase 1: Kartlegge behovet for transport i tjeneste for 
ansatte med arbeidssted Sandvika (startet med 
statistikk innhenting)
Fase 2: Evaluere piloten etter første driftsår (2019) + 
Utrede tre ulike konsepter for eierskap, drift og 
vedlikehold
Fase 3: Styringsgruppen beslutter konsept og forankrer 
beslutningen i linja



Fra Budstikka 13.februar 2019
Kommunen kuttet parkeringsplasser til ansatte og kjøpte inn elbiler de kan 

bruke til jobbreiser.

– Flere har begynt å gå, ta bussen og sykle, forteller saksbehandlerne Eva 

Helene Skar og Line Brun. De arbeider ved tildelingskontoret i Bærum 

kommune, og bruker flere ganger uken elbil til klienter rundt om i 

kommunen.

Ordningen ble innført i fjor høst. Da måtte de 700 ansatte i 

kommunegården i Sandvika dele på 10 biler.

– Da kunne det hende der var vanskelig å finne en ledig bil, sier Skar. Ved 

juletider skaffet kommunen seg 10 biler til. Nå er det god biltilgang 

gjennom hele dagen. De ansatte reserverer bil til sine oppdrag gjennom et 

elektronisk bookingprogram.

For dem med stort behov for å bruke egen bil til jobben, for eksempel på 

grunn av levering og henting i barnehage, finnes det fortsatt muligheter å 

parkere i kommunegården. Men nåløyet er trangt.

Kan låne elsykler
Skar og Brun er spente på hva som skjer når kommunegården skal pusses 

opp. Da må alle flytte ut, og parkeringsgarasjen blir stengt. 

Tildelingskontoret får lokaler i Eyvind Lyches vei. Hvor bilene plasseres, vet 

de ennå ikke.

Kommunen beskriver anskaffelsen elbilene er et klimaklokt tiltak som 

skal bidra til færre personbiler på veiene, og flere som sykler, går eller 

bruke kollektivtransport til og fra jobb.

100 plasser forsvant
Høsten 2018 ble antall parkeringsplasser for kommunalt ansatte i 

Sandvika redusert med 100. I stedet ble det innført en felles elbil-pool, 

og låneordninger for elsykler som ansatte kan bruke i arbeidstiden og på 

fritiden.

– I kommunens klimastrategi står det at Bærum kommune skal gå foran 

og ta klimakloke valg. Det er også et mål at kommunens ansatte skal 

velge bort bil til fordel for gange, sykkel eller kollektivtransport til og fra 

jobb, forklarer kommunikasjonsrådgiver Maria Hee Furulund.

https://www.budstikka.no/elbiler/elbilforeningen/drivstoff/elbil-tallet-har-passert-200-000-i-norge/s/5-55-789797


Kriterier – rammer for bruk av el-bilene
Krav: vise gyldig førerkort for gjeldende biltype til tjenesteleder, undertegnet avtale leveres 

Veiledningstorget som åpner tilgangen til booking i outlook.

Bilene i bilpoolen kan utelukkende lånes i forbindelse med tjenestekjøring i ordinær 

arbeidstid, hverdager kl. 8.00-16.00

Du kan ikke benytte bilpoolen om du har avtale om bruk av egen bil i tjeneste/fast 

godgjøring

Du kan booke bilen for inntil fire timer

Nøkkel sjekkes ut og leveres i Veiledningstorget hverdager mellom kl 8.00 og 16.00



Erfaringer

Brukerne er veldig fornøyde

Bilene er generelt mye i bruk, 2-3 turer hver dag

Diskusjoner om 4 timers grense, kjøring til/fra heldagsmøter 

Bortfall parkeringsplasser/fast godtgjørelse har gått relativt greit

Ved estimat behov, legger vi oss for høyt



Takk for oss!


