
Statistik på BOKNINGAR BILPOOLEN 2016 — Vinterviken bilförening 

År 2016  Vi har 598 bokningar     Av ca 3280 totalt antal bokningar sen från år 2011
År 2015 - 636 bokningar
År 2014 - 515 bokningar
År 2013 - 472 bokningar
År 2012 - 480 bokningar
År 2011 - 460 bokningar
( P.S. År 2010 är bara delvis med i databasen / bokningsbasen . Mellan 2010-01-01…2010-12-31 
fanns bara 49 stycken bokningar med i den variant av bokningsbasens loggar som jag arbetat med 
för denna rapport )

Slutsats år 2016 var ett bra boknings år för vintervikens bilförening (bara slaget av bokningar under 
rekordåret 2015)
————————
Bokar man mindre körningar med elbilen?

Bokningar från elbilen som köptes (maj 2016 ) 
Hamnen 2016-06-01…2016-12-31
134 st  antal  bokningar   
Örnbacken 2016-06-01…2016-11-30
186 st   antal bokningar 
- Man bokar något mindre från Hamnen garaget  — Men så har det alltid varit!
 Även långt innan elbilen.

PER MÅNAD ANTAL BOKNINGAR 2016
Hamnen respektive Örnbacken 
Juni år 2016 
16 st bokningar från Hamnen  - 23 st bokningar från Örnbacken
Juli
13 H - 12 Ö
Augusti
18 H - 21 Ö
September
23 H - 32 Ö
Oktober
23 H - 34 Ö
November
19 H - 40 Ö
December 
22 H - 24 Ö



Ofta kring 40% av bokningarna per månad år 2016 är på bilen som står i Hamnen-garaget. 
—————————
Brukar kanske hamnen bilen ha mindre  bokningar alla år ? 

H 267  Ö 331 dvs Hamnen har 45%  av bokningar
Totalt snitt på 50 st bokningar  i månaden 

År 2015
H 299  Ö 377  dvs Hamnen har 44%
Totalt snitt på 56 st bokningar  i månaden 

År  2014 
H 261  Ö 254 dvs Hamnen har 51%
Totalt snitt på 43 st bokningar  i månaden 

År 2013 
H 229   Ö  243 dvs Hamnen har 49%
Totalt snitt på 39 st bokningar i månaden  

År 2012
 H 243    Ö 237 dvs Hamnen har 51%
Totalt snitt på 40  st bokningar  i månaden 

År 2011 
H 285 Ö 175 dvs Hamnen har 44%
Totalt snitt på 46  st bokningar  i månaden 

Totalt 2011-2016  har Örnbacken 56% och Hamnen 44% av bokningarna.
Så Hamnen har något lite färre bokningarna men detta kan snabbt svänga som det gjorde år 2012 
och 2014.

Totalt snitt har vi cirka 45 st bokningar i månaden 



……………………………..
Men hur långt åker vi när vi bokar vintervikens bilförenings bilar? 
Svar:   
Av alla år  från 2010 till och med år 2016 är  57% av bokningarna under fyra mil. 
18% av bokningarna är mellan fyrtio och sjuttiofem kilometer 
15 % av bokningarna är mellan  sjuttiofem och hundrafemtio kilometer
 Eller uttryckt på ett annat sätt under 15 mil är 90% av våra resor.
 7% av bokningar mellan 15 och 40 mil
3% av bokningarna är över 40 mil

Slutsatsen är att vi är en förening av bilåkare som använder bilarna för korta resor 
och vi ger oss relativt sällan iväg på längre resor med föreningen bilar.   

Men ibland har jag hört en oro för svårighet att göra långresor, nu när vi har elbil.
De ”långresor” som är över 150 km och har gjorts  efter vi köpte elbil i maj 2016
är totalt för bägge bilarna endast 24 stycken resor. Hamnen-bilen gjorde 10 stycken långresor 
varav den längsta bokning var med elbilen! (1 267 km a  3.167:-  id 23 faktura 1884)
Örnbacken gjorde under samma period  14 ”långresor ” . Endast en (1) resa strax över fem mil är 
det längsta fossilbilen kört på ett halvår 2016.

Räknat på alla bokningar som vi har i bokningsbasen från år 2010 tom år 2016 kan vi se att 
majoriteten eller  92% av resorna är under 20 mil.
Vi  skulle alltså klarat oss bra alla år med en vinterladdad eller gammal Nissan Leaf  som ”bara” 
klarar 20 mil på en laddning.
Med vår nya Nissan Leaf som en bra sommardag kan köra  250 km eller 25 mil borde vi klara det 
mesta. 
Därmed inte sagt att oron för räckvidd skall tas på allvar. 
Tvärt om nästa bil i föreningen bör så klart vara en elbil  med längre räckvidd än den nuvarande.
 
För vintervikens bilförening
Lars-Åke Lidström


