Elfordonspooler
Miljövänlig, kostnadseffektiv och imagestärkande mobilitet

Om Move About
Historik / Vision
Move About grundades i Norge 2007 och är världens första
satsning på elfordonspooler.
Move About har ca 100 bilar i drift i Sverige och har även
verksamhet i Norge, Danmark och Tyskland.
Move About är helt oberoende och har startat med
utgångspunkten att ta fram ett verkligt hållbart
transportsystem som är smidigt och kostnadseffektivt.
Elfordon är grunden, hela företaget och alla tjänster är
anpassat till detta.

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

Partners

Utsläpp av växthusgaser i Sverige

Avfall 3%
Bostäder 8%

Transporter 33%

Energi 12%

Jordbruk 13%

Transportsektorn står för ca 1/3 av
växthusgasutsläppen i Sverige.
Även om vi säljer fler och fler
traditionella “miljöbilar” så står vi i
princip stilla.
Ledande miljöforskare menar att vi
måste ned till ca 1 ton CO2e per
person och år. Idag ligger vi i
Sverige på ca 7 ton*.

Industri 28%

Radikala förändringar behöver ske!

* Ca 14 ton/person/år om även import från
produktion i låglöneländer räknas med, enligt
Stockholm Environment Institute, 2012

Hållbara transporter?
Två grundläggande problem:
1. Förorenande bilar
2. För många bilar
En genomsnittlig personbil står parkerad ca 23 timmar per dygn

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

Bilanvändning i världen idag (tid)
Parkerad 92%

Körs 5%

Letar parkering 1,6%

Sitter i kö 1%

Elfordonspooler
Utsläpp
Konventionella bilar
”Miljöbilar” (95 g / CO2 / km)

Hållbarhetsgräns (faktor 10)

Elfordonspooler (0g CO2 / mil) kombinerat med kollektivtrafik

Elbilar ska användas i pooler
=
Att sälja/köpa elbilar som vanliga bilar ger mycket fokus på elbilens nackdelar:
‐ Högt inköpspris
‐ Begränsad räckvidd
‐ Ny teknik
Med Move About’s system neutraliseras nackdelarna och dessutom lyfts fördelarna fram tydligt:
- Stort profileringsvärde, bilar rullar flera timmar per dag
‐ Låg bränslekostnad, 2kr/mil
Varje bil i flottan kan klara transportbehovet för 30‐50 personer och att relativt få bilar kan ersätta
många bilar som bara används av en person.

Ett komplett och hållbart transportsystem
Moderna elfordon
Move About erbjuder en mix av säkra och moderna elfordon.
Bilval görs tillsammans med kund om nya bilar köps in.
Även befintliga fordon kan användas för optimering av fordonsnyttjande

Bokningssystem
Anställda bokar fordon genom ett specialutvecklat bokningsssystem för
elfordon. Bokningar aktiveras genom SMS och systemet ger effektivast möjliga
fordonsnyttjande.

KOMPLETT TJÄNST med service och underhåll
Move About tillhandahåller alla nödvändiga tjänster för att hålla fordon säkra
och bekväma att använda, inklusive: 24/7 vägassistans, service, regelbundna
säkerhets‐ och funktionalitetsöversyn, försäkring, skadereparationer, byte av
vinterdäck, påfyllnad av spolarvätska, tvätt/städ.

Automatiserad elcykelpool
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Snygg garagelösning i trä, framtagen av vår samarbetspartner OC Off Course
Hjälmutlämning
Belysning
Regn‐poncho
Komplett pool‐paket med information till användare
Kompatibel med Move About’s övriga bokningssystem

Mycket kostnadseffektiva transporter som kompletterar elbilspooler perfekt

Hur fungerar det?
Move About är designat för att vara mycket enkelt att använda:
1. Boka fordon online
Gå till www.moveabout.se för att boka elbil eller elcykel. Ange var du vill
hämta fordonet och hur långt du planerar att åka. Move About ser till att
du får fordon med tillräcklig batterikapacitet för din resa.

2. Gå till fordonet
Några minuter före resan skickar Move About ett SMS till användaren,
(med registreringsnummer för bokad elbil med lämplig laddnivå).
Bokningen aktiveras genom att svara på SMS‐et med sin PIN‐kod.

3. Kör!
Envänd elbil eller elcykel, utan att behöva tänka på tankning. Elbilar värms
upp till 15 grader varje morgon. Återlämna fordonet i tid, så det är redo för
nästa användare.

Stor marknadsföringseffekt
Elfordon är ett nytt hållbart medium med positiva
associationer.
Ett elfordon som körs med pool‐mönster syns bland
många personer varje dag.
Genom att sätta upp ett tak med solceller kan elfordonen
bli helt självförsörjande på sol‐el och man får många
pedagogiska effekter.

Komplett, hållbar transportlösning
Move About har under slutet av 2015 lanserat flera kompletterande funktioner, så att
organisationer kan klara hela sin mobilitet på ett hållbart, smidigt och kostnadseffektivt sätt.

Flexibilitet

Tesla eltaxi
(Göteborg)

Biogaspool
Elbilspool

Envägsresor mellan kontor
och till Centralstationen i Gbg

Elcykelpool

Kollektivtrafik
Avstånd

Tack!
Mikael Kilter, VD Move About AB
mikael.kilter@moveabout.se
070‐566 13 24
Mer information:
www.moveabout.se
Nyhetsinslag:
SVT Rapport, Helsingborg (april 2012)
SVT Rapport, Norge (2010)

