
Elfordonspooler för en levande planet



Avfall 3%
Bostäder 8%

Energi 8%

Jordbruk 13%

Industri 28%

Transporter 33%

Utsläpp av växthusgaser i Sverige

Transportsektorn står för cirka en tredjedel av 
växthusgasutsläppen i Sverige. Även om vi säljer fler 
och fler traditionella ”miljöbilar” så står utvecklingen i 
princip stilla.

Vi har två grundläggande problem:
1. Bilar släpper ut avgaser
2. Det finns för många bilar

Vi behöver ett nytt tänk i transportsektorn, med 
renare och färre fordon.

Bort med odelade fossila bilar – ersätt med delade 
elektriska bilar. 

1000 fossila bilar kan ersättas med 100 poolbilar.  



Traditionellt bilanvändande

En genomsnittlig bil står parkerad minst 92% av 
tiden. Det är ett enormt slöseri med bilen som resurs 
både för privatpersoner och företag. Dessutom måste 
stora ytor avsättas för parkeringar till bilar som sällan 
används. 

Alla bilar som tillverkas ska nyttjas så många timmar 
som möjligt.
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Du kära älskade bil

Hur ofta kör du bil? 

Ställa frågor för att förstå sina målgrupper. Vad är 
syftet med bilresan, vilket transportbehov fyller den. 
Vad ska transporteras? Går det att göra på något 
annat sätt?

Leta data. Vem äger bilen? Demografiska faktorer i 
transportsystemet. Bilens bränsle. Bilens utsläpp.

Vad är alternativen?

Hur ofta kör du bil? (N=412)

Varje dag, flera gånger Oftast någon gång per dag Några gånger per vecka

Några gånger per månad Några gånger per år

Bilpendlare

Vanebilist

Bilanvändare

Bilnyttjare

Bilglidare



Ett unikt bokningssystem

Det finns många poollösningar i världen, men ingen 
som Move About. Vårt bokningssystem är 
egenutvecklat just kring förutsättningar som elfordon 
ger. 

Det innebär att vi i automatiskt övervakar fordonens 
laddnivåer och optimerar alla dagens resor och 
laddningar, när du bokar uppger du din planerade 
körsträcka sedan tilldelar vi dig det bästa fordonet för 
din resa. 

Detta innebär att fler resor kan genomföras med färre 
fordon utan osäkerhet kring laddning och räckvidd. 



En komplett och hållbart 
mobilitetstjänst

Move About levererar en världsunik tjänst fokuserad 
på elfordon som drivs av förnybar el, och med vårt 
egenutvecklade bokningssystem kan fler dela på 
färre fordon. Med oss sparar ni både pengar och 
miljö.  

Moderna elbilar och elcyklar

Vi är oberoende och kan därför leverera just den mix 
av elfordon som löser ert behov. Från personbilar, 
skåpbilar, minibussar, elcyklar och sparkcyklar. 

Egenutvecklat bokningssystem

Vårt unika bokningssystem är utvecklat specifikt för 
att maximera användningen av elfordon, därför 
övervakar vi automatiskt fordonens laddnivåer och 
räckvidd så ni få fler resor med mindre laddtid.

Service och underhåll

Vår driftavdelning har över 10 års erfarenhet och tar 
ger dig allt ifrån kunnig och trevlig kundservice, till 
hantering av verkstadsbesök, däckbyten, tvätt, städ 
och försäkringsärenden. Enkelt och smidigt.



Boka enkelt i telefon

Så klart har vi också en app där du får tillgång till 
samma smarta bokningssystem och funktioner som 
du får vid en dator. 

Du kan boka, förlänga, avboka. 

Se dina kommande och historiska bokningar och få 
direktkontakt med vår kompetenta och trevliga 
kundservice.



Cyklar Citybilar Mediumbilar Premium Transport

Nissan Leaf

VW e-Golf

Hyundai Ioniq

Renault Zoe

VW e-Up

BMW i3

Nissan eNV200

Nissan eNV200 Van

Renault Kangoo Electric

Tesla Model 3

Jaguar E-Pace

E-Scooter

Elcykel

Ellastcykel

Ca 4000:-/mån 4980:-/mån Från 6500:-/mån

Tesla Model S

Från ca 14000:-/mån

Från ca 12000:-/mån

Ca 5700:-/mån

Ca 5700:-/månCa 3500:-/mån Ca 5000:-/mån

Leasing av nybil genom Move About. Alla priser exkl moms. 

Ca 5000:-/mån





En blandad pool

Eftersom vi inte ägs av någon biltillverkare kan vi 
koppla upp alla bilmärken och bilmodeller.

En poolbil ersätter 5-10 odelade bilar

Vi strävar efter att skapa en blandning av olika typer 
av fordon, baserat på användarnas nuvarande och 
kommande transportbehov. 



Förvalta yta

Ett parkeringstal som sänks från 0,7 till 0,48 i 
Bostadsbolagets befintliga bostadsområde frigör en 
yta motsvarande en fullstor fotbollsplan. 

Vad ska den ytan användas till? 

Den ytan motsvarar ca 30 parhus, eller 864 
lägenheter i punkthus på 12 våningar. 
Eller 171 kolonilotter för stadsodling. 
Eller…



Disruption av transportsystemet

Era boende ställer nya krav, baserat på teknisk 
utveckling, politiska mål, nya lagar. 

Samhället ställer om. En transformation av mindset. 

När alla aktörer går mot samma håll går utvecklingen 
väldigt fort. 

Har ni en strategi och en plan för er 
parkeringsanläggning?

Plus mycket mer av
Gång och cykel
Elcyklar
Lastcyklar
Kollektivtrafik
Taxi
Hyrbil
Samåkning
Hemleveranser

Imorgon parkeras 65 fordon

Idag parkeras 100 fordon

Odelad fossil 

Delad elektrisk

Odelad



Byggkostnad
Markköp, markarbete, sprängning, betong, tätskikt, stomme, asfalt

Driftskostnad
Elektricitet, lås och larm, övervakning, snöskottning, underhåll

Investeringskostnad
Laddstolpar, ombyggnation, upprustning, ommålning

Intäkter
Parkeringsavgifter, andrahandsuthyrning, potentiella intäkter

Alternativ användning
Lägenhetsförråd, nyproduktion, lekplats, stadsodling, nya tjänster

Ekosystem
Grön mångfald, dagvattenhantering,  Nöjd Kund Index

Finanslogik
Driftsekonomi

Fastighetens värde
Attraktiv byggnad

Parkeringsanläggningens värdekedja
Har ni råd att inte satsa 
på hållbar mobilitet?



Självskattningstest för att 
identifiera subventionerade
parkeringpslatser

Move About vill att aktörerna arbetar tillsammans för 
att få en samsyn om parkeringskonomi. 

Därför utvecklar vi ett metodpaket för 
fastighetsägare, boende och Hyresgästföreningen



En komplett och hållbar 
mobilitetshubb

En stor central parkering förvandlas till 
mobilitetsplats. En framtida utvecklingsyta, 
LivingLab två år, nu förlängt till fem år. 
Partners; Oslo kommun, Ruter 
(kollektivtrafikhuvudman)  och Move About

Solcellscarport för att ladda fordonen
VW eUp!, e-Golf vardagsresor,  Jaguar e-
Pace för långresor. Nissan e-NV200 skåpbil. 
Elcyklar, elsparkcyklar

Konferensrum och Co-working space i 
container
Cykelservice,  kommersiell aktör BikeFix

Närhet till kollektivtrafikens hållplats
Nära prioriterat huvudcykelstråk
Stadens bycyklar (ej elektriska)

och ännu fler tjänster



Täby Park



Halmstad



Ett levande poolnätverk

Med över 300 elbilar i flera länder är Move About ett 
av världens största nätverk av elfordonspooler. För er 
innebär detta att ni utöver er egen pool också får 
tillgång till samma smarta mobilitetstjänst på över 70 
andra platser runt om i Sverige. 

Så oavsett om din resa är lokal eller på andra sidan 
landet finns det ett laddat elfordon redo för dig.



Trevlig resa!

Jakob Hammarbäck
Affärsutvecklare
Move About AB

Jakob.hammarback@moveabout.se
0739- 23 71 93

Kundservice:
info@moveabout.se
031-799 28 04


