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Bildelingstjenester i Stavanger
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 7 delingsbiler fra Bilkollektivet 

 220 aktive brukere på 134 medlemskap

 Stavanger kommune har ett medlemskap med 
30 brukere 

 Kolumbus har pilotprosjekt med 
Innovasjonspark på Ullandhaug (bilde: Kolumbus)

 startet oktober 2019 (18 mnd)

 10 elbiler (app leveres av Hyre)

 800 ansatte på 150 bedrifter

 Bilene kan brukes i jobb, privat, hverdager og 
helg

 Formål: redusere bilandel til jobb, fordi man 
har trygghet om bil i løpet av arbeidsagen / 
uken



Klima- og miljøplanens handlingsplan (2018-2022)
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 T 20 «Bidra til utviklingen av åpne 
bildelingsordninger for el- og 
ladbare hybridbiler gjennom å delta 
som kunde eller bidragsyter på 
andre måter.»



Kommunens tjenestebiler (per desember 2018)
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Avdeling totalt elbil biogass naturgass bensin diesel Tyngre 

kjøretøy 

(diesel)

hybrid piggdekk

Politisk sekretariat 2 1 1 0

IT-avdeling 8 6 2 0

Hjemmebasert tjeneste og 

Miljøtjenesten

157 76 35 46 27

Oppvekst og utdanning 8 1 3 varebiler

4 personbiler

1 (varebil)

By- og 

samfunnsplanlegging

4 3 1 0

Bymiljø og utbygging 63 10 11 34 8 15

Stavanger boligbygg KF 4 2 1 1 0

Stavanger parkering KF 6 2 1 2 1 0

Stavanger Byggdrift KF 75 17 3 36 19 7

Natur- og idrettsservice KF 77 9 2 55 11 42

Totalt antall biler 

(totalt 2017)

(totalt 2016)

404

(406)

(426)

128

(76)

(40)

50

(49)

(35)

0

(2)

(4)

86

(116)

(167)

121

(139)

(156)

19

(20)

(-)

1

(4)

(4)

92

(118)

(240)

Andel i prosent

(andel 2017)

(andel 2016)

31,7 

(18,7)

(9,4)

12,4 

(12)

(8,3)

0

(0,5)

(1)

22 

(28,6)

(39,4)

30 

(34,2)

(36,8)

4,7 

(4,9)

(-)

0,3

(1)

(1)

22,8 

(29)

(57)



Bruk av tjenestebil (tre eksempler)

5



«Kartlegge potensiale for mer bildeling i Stavanger»
Forprosjekt (Klimasats)
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 Tilsagn fra Klimasats 2019 (kr. 250 000,-)

 Forprosjekt for å kunne avdekke potensialet 
(både økonomisk, praktisk og klimamessig) for 
 bildeling internt i kommunen som virksomhet

 som en tjeneste for innbyggerne på sikt

 Mål med forprosjektet:
 Avdekke muligheter for optimal utnyttelse av 

kommunens biler på kort sikt

 Se på muligheter for å endre vår anskaffelsesstrategi 
for bil på sikt

 delta i en bildeleordning i stedet for å eie eller lease 
biler selv



Kartlegging av kommunens bilpark og tiltaksforslag

7

 Konkurranse på Mercell  11 tilbud

 COWI 

 Arbeidsopplegg del A – kartlegging
 etablere en database over kommunens kjøretøy 

 skape oversikt over bruk og plassering av hvert enkelt kjøretøy

  kontakte ansatte, leasingselskap og forsikringsselskap

 Arbeidsopplegg Del B – forslag 
 Analysen vil resultere i en oversikt over de kjøretøyene som kan deles og en liste 

med tiltaksforslag 

 inkl. andre transportløsninger (mobilitetshierarki) 

 Juridiske anskaffelsesordninger og regnskapsmessig praksis skal belyses.



Veien videre
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 Rapporten med kartlegging og tiltaksforslag skal leveres i uke 5 (2020)

 Stavanger kommune vil søke Klimasatsmidler til å gjennomføre noen av 
tiltakene  pilotprosjekt
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