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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 i Sverige, ca 100 bilar i Norge, Danmark, Tyskland. 9000 
användare.  I Sverige 100 pooler fördelat på 28 orter. 

En poolbil ersätter ca 10 vanliga bilar (forskningen säger 3-16)

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%

Stora trender med konsekvenser för kommuner, 
biltillverkare, fastighetsägare och invånare.
Vi är ett verktyg för omställningen
till fossilfritt transportsystem.

ZERO Emissions 



Karlskrona kommun fordonsflotta
Sol- och vindenergi

Rörelseenergi



Filipstad Brygge- mobilitetshubb
En stor central parkering-
förvandlas till mobilitetsplats
• Elbilar, Elcyklar laddas med 

solel
• Cykelservice
• Vad mer? Leveransskåp? 

Foodtrucks?Lekplats? 
Stadsodling? Nya hus? 



Världsledande bokningssystem för elbilspool
• Användaren börjar med att ange 

längden på resan
• Systemet kan lägga slot för 

laddning före bokningen
• Användaren får kalenderbokning

direkt till Outlook
• SMS-påminnelse
• Låsa upp bilens centrallås med 

telefonen
• Bokningssystemet väljer bil som 

har tillräcklig laddning för resan
• Automatiska larm till kundservice 

om kunden kör längre än planerat.
• Bokningsystemet lägger in en slot

för laddning efter bokningen
• Algoritmer för att optimera

bokningar och körningar
• Kundtjänst hjälper till att hitta 

snabbladdare

ZERO Hassle

Automatisk tilldelning av fordon
- baserat på beräknad körsträcka
- och realtidsdata om batteristatus!

Så kan vi nå 99,9% lyckade resor i elbilspool.



Vad kostar det om vi kör elbilspool internt?

0:-0:-
Per 

timme

50%-80%
Av dessa 
intäkter 

får ni

Pool-tjänster

Privatnyttjande

(-)

Bokningssystem

Bilhantering

Leasing
Ni betalar en fast 
månadskostnad 

för fordon

Och en fast 
månadsavgift för 

tjänster

Anställda kör 
gratis i tjänsten

0:-
Per km

Vi delar intäkter 
för externa 
körningar



dElbil Kalmar
Initiativ av KalmarHem, KalmarEnergi och
Länsmuseum
• RiksHem, konsultbyråer, lokala företag ansluter sig
• Gemensam bilpark – GRATIS körningar på arbetstid
• Varje företag ansluter en eller flera delade elbilar



LiMA – Lindholmen Integrated Mobility Arena



Lastcykelpool: Rätt fordon för rätt resa! 
Vi vill göra det möjligt att resa med energieffektiva fordon och en elektrisk lastcykel passar väldigt bra för många kortare 
ärenden.

Samma bokningssystem, fäste och cykelställ som för vår elektriska cykelpool. 
Vi kan inkludera de största märkena av lastcyklar; Bakfiets.NL, Urban Arrow, Bullit, Christiania osv. 
Viktigt är att det elektriska motorsystemet kommer från Bosch, ShimanoSteps, Bafang eller Tongsheng. 

Vår leverantör har installerat en pool med elcyklar
och elsparkcyklar i en fastighet i Frankrike



Mobility on Demand
Användarservice

Tilldelning av “rätt bil”
Kundtjänst

Support
Roadassist
Utbildning

Användarkonton
Hempendling

Företagsservice
Finansiering

Leasing
Fleet Management

Statistik
Rådgivning

Marknadsföring / PR

Mobility on Demand

Elfordon
Finansiering, rådgivning

Stark hållbar profilering
Profilering, PR, marknadsföring

• Komplett transportlösning
• Världsledande bokningssystem
• Effektivt fordonsnyttjande
• Lägre transportkostnader
• Smidig lösning för anställda
• En fast månadskostnad
• Intäktsdelning

• Så hållbart det kan bli!

Fordonsservice
Tvätt och städ

Påfyllning spolarvätska
Däckbyte

Säkerhetsöversyn
Skadehantering



Vår önskelista
• Fossilfri resepolicy

• Resfria möten, elbilspool före fossilbilspool, flyg i nödfall
• Sluta med fossila milersättningar (som Östersundskraft)

• Koppla upp alla kommunala fordon
• Exakta kördata, fasa ut fordon som körs minst

• Tänk utanför bilboxen
• Delad fordonsflotta med andra företag- inte egna fordon
• Uppkopplad elektrisk förmånsbil
• Satsa på lastcyklar, mopeder eller lätta elektriska fordon

• Sänk parkeringstalen, idag hindras marknaden för mobilitet
• Satsa på mobilitetstal istället för parkeringstal
• Ta bort kantstensparkering, bygg cykelbana!
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Nu 360 bilar
i 100 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)


