
 
Bildelning i Samverkan 
 
Välkommen till ett öppet seminarium: 
En svensk branschorganisation för bilpooler? 

 
När? Den 27 januari 2015 kl.09.30 – c:a 14.00 
Var? Allaktivitetshuset, Sturegatan 10 i Sundbyberg. 
(http://www.sundbyberg.se/kultur-fritid/foreningsliv/allaktivitetshuset.html) 
 
Seminariet leds av Per Schillander, Trafikverket Region Väst, med mångårig 
erfarenhet av arbete med bilpooler. 
 
Bakgrund: 
Bil.coop Transportalen ekonomisk förening bildades 2002 och är en 
paraplyorganisation för fristående (oftast mindre, kooperativa) bilpooler i Sverige och 
Norge Vi har f n 11 bilpooler från Östersund i norr till Malmö i söder som medlemmar. 
Vi har också medlemmar i Oslo och Trondheim. Vår främsta uppgift att främja 
samverkan och erfarenhetsutbyte mellan medlemsföreningarna samt utgöra en 
lobbyingorganisation för bilpooler och tillvarata deras gemensamma intresse och 
möjliggöra för alla medlemmar i medlemsföreningarna att kunna boka bil hos andra 
medlemsföreningar. 
 
Behovet av att genom lobbying gentemot myndigheter och politiker förbättra 
förutsättningar för bilpooler t ex betr beskattningen av bildelning samt underlätta 
tillgång till p-platser, men också när det gäller förhandlingar med leverantörer för att 
minska kostnaderna, är av intresse för alla aktörer inom bildelning, såväl 
kommersiella som medlemsdrivna. Frågan om en branschorganisation för bildelning 
har bl a nämnts i Trafikverkets rapport ”Vägen framåt för svenska bilpooler”, 
publikationsnummer: 2013:062: Många har påpekat att en sådan 
samverkansorganisation också skulle kunna omfatta dem som arbetar med peer-to-
peer-carsharing (också kallat person-till-person-bildelning), såväl privatpersoner som 
delar sin bil med andra som organisationer som förmedlar peer-to-peer bildelning. 
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Bildelning i Samverkan 
 
 
Bil.coop har fått ett uppdrag av Energimyndigheten:  

en förstudie för att identifiera förutsättningarna och möjligheterna för 
bildandet av en branschorganisation för bildelning i Sverige, dnr 2014-
003984 

Förstudien skall slutrapporteras i slutet av februari månad 2015 
 
Läs mer om förstudien och de preliminära slutsatser vi hittills dragit avseende 
definitioner och arbetsområden för en kommande branschorganisation på vår 
hemsida www.bil.coop/branschorganisation 
 
Målsättningen med seminariet den 27 januari är att göra det möjligt för alla (såväl 
aktuella som potentiella) aktörer inom bildelningsområdet att diskutera 
förutsättningarna för tillkomsten av en branschorganisation för bildelning och 
prioritering av uppgifterna för ett sådant samarbete. Seminariet ger oss också 
underlag inför slutförandet av utredningen och sammanställningen av slutrapporten 
till Energimyndigheten. 
 
Preliminära tider 
09.30-10.00 Mingel kaffe med kaka + drycker och frukt 
10.00-12.00 Seminarium 
12.00-12.45 Smörgåslunch, drycker och frukt 
112.45-14.00 Fortsatt seminarium 
14.00 Avslutning samt visning av några nya elfordon samt demonstration av 
boknings- och öppningssystem för bilpoolsbilar. 
 
Anmäl ditt deltagande senast den 22 januari på e-mail info@bil.coop. Ange vilken 
organisation du representerar och om du vill göra ett inlägg vid seminariet. 
 
Välkommen till en intressant dag i bildelningens tecken! 

 
Claes I Helgesson 
Professor emeritus, ordförande i Bil.coop ek för och projektledare för förstudien 
claes@bil.coop 
Frågor om seminariet kan ställas till Per Håkansson, perhson@gmail.com,  
tel.: 0702 10 09 35 
 
Praktisk information betr Allaktivitetshuset i Sundbyberg: 

• 1 km från Bromma flygplats  
• SJ tåg (Göteborg, Falun mm.) till Sundbybergs station (200 m) 
• Pendeltåg + T-banan (150 m) 
• Tvärspårvägen från Sickla (300 m) 
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