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Om Move About

Historik
Move About grundades i Norge 2007 och är världens första satsning på elfordonspooler. 
Mer effektivt nyttjande av delade fordon ger fördelar för företaget, anställda och
omgivningen.
Move About har ca 360 bilar på 36 orter i Sverige och Norge. Danmark, Tyskland. 
9000 användare i Sverige 99 pooler fördelat på 28 orter. 

En poolbil ersätter ca 10 bilar (forskningen säger 3-16), minskar totala ytan som krävs för 
parkering. 

Vision
Move About’s vision är att erbjuda den smidigaste och mest hållbara mobilitetslösningen 
på marknaden för organisationer.  

Starka och erfarna ägare
Move About har en mix av mycket erfarna entreprenörer och starka ägare
såsom Total, Orange och SNCF.



Delad mobilitet som verktyg att nå 2030-målen



Elbilspool – framtidens Mobility As A Service

70%

Transportsystemet förändras snabbt- disruption ger stora
konsekvenser för kommuner, biltillverkare, fastighetsägare och
invånare.

ZERO Emissions 



Världsledande bokningssystem för elbilspool

• Användaren börjar med att ange 

planerad körsträcka.

• Systemet lägger slot för laddning före

bokningen och efter bokningen.

• Användaren får SMS-påminnelse och 

kalenderbokning direkt till Outlook

• Låsa upp bilens centrallås med 

telefonen. Inga nyckelskåp.

• Bokningssystemet väljer bil som har 

tillräcklig laddning för resan, precis innan 

man hämtar ut bilen.

• Automatiska larm till kundservice om 

kunden kör längre än planerat. Om 

laddstolpe inte fungerar. 

• Algoritmer för att optimera bokningar 

och körningar

• Kundtjänst hjälper till att hitta 

snabbladdare

• Detta ger användarna 99,96% lyckade 

resor

ZERO Hassle

”Automatisk tilldelning av fordon, 
baserat på körsträckans planerade längd 
och realtidsdata om batteristatus.”



Karlskrona kommun

Sol- och vindenergi

Rörelseenergi

För kommunens anställda
• Uppfylla Miljö- och klimatmål
• Hållbar stad
• Ekonomisk fordonspark
• Obos Kärnhem startade ny pool till 

nybyggda Brf Strandpromenaden



dElbil Kalmar
Initiativ av KalmarHem, KalmarEnergi och Länsmuseum, 
Länsförsäkringar, Rikshem
• Uppfylla Miljö- och klimatmål
• Gemensam bilpark – GRATIS körningar på arbetstid. 

Kör varandras bilar
• Företagen ansluter en eller två delade elbilar
• Konsultbyråer, lokala företag ansluter sig som

användare
• Nu 13 delade elbilar och växande



Karlstad kommun
Karlstad kommun
• Kommunens fordonspool, öppen för alla
• Kritisk journalist- vände till succé
• Elbilarna hög beläggning, fossila bilar lägre



En pålitlig partner

Deltar i spännande projekt och forskning
• LIMA – delad elektrisk mobilitet på norra Älvstranden i Göteborg

• eMaaS – europeiskt projekt för standardiserade API:er för framtidens mobilitet. 
Roamingavtal för mobila tjänster

• Allmännyttans mobilitetsprojekt – ställa om befintliga bostäder till hållbar mobilitet. 

Arbetar med kommuner 
• Halmstad, Kungsbacka, Älmhult, Knivsta, Norrtälje, Öckerö, Kalmar, Tranås, Karlskrona, 

m.fl.

Kommunala bolag 
• Öresundskraft, Östersundshem, Skövdebostäder, C4 Energi Miljö, Hallstahem

Privata fastighetsägare

Privata arbetsgivare
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Nu 300 bilar
i 99 pooler
på 28 orter

9000+ användare

…and counting!
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Tack!

Jakob Hammarbäck, affärsutvecklare Regions Mälardalen
Jakob.hammarback@moveabout.se
0739-23 71 93

Mer information:
www.moveabout.net (företagsinformation)
www.moveabout.se (bokningsportal Sverige)

Nyhetsinslag:

SVT Rapport, Varberg (mars 2014)

TV4, Kalmar (april 2013)

SVT Rapport, Helsingborg (april 2012)

SVT Rapport, Norge (2010)
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http://www.svt.se/nyheter/regionalt/hallandsnytt/varbergs-kommun-startar-elbilspool
http://www.tv4play.se/program/nyheterna-kalmar?video_id=2335723
http://www.youtube.com/watch?v=lnWumnow4Gw
http://www.youtube.com/watch?v=5Sw_oQb8eMA&feature=plcp

