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Move About expanderar i Karlskrona  
– vinner kommunens upphandling för andra gången 
 
Move About expanderar nu i Karlskrona. Utbyggnaden följer av vinsten av upphandlingen från 
Karlskrona kommun för andra gången i rad. 
 
Nytt för den här gången är att avtalet också inkluderar Kruthusen Företagsfastigheter, Blekinge 
Tekniska Högskola och Karlskronahem som har rätt att avropa elbilspool och elcykelpool. Intentionen 
är att under avtalstiden utöka den befintliga fordonsflottan till 19 elbilar och 23 elcyklar. 
 
Karlskrona kommun har sedan många år ett uttalat fokus på hållbarhet. Elbilspoolen från Move About 
blir därför en hörnsten i kommunens strategi för minskad miljö- och klimatpåverkan. Att Karlskrona 
också låter kommunens invånare och andra aktörer i närområdet boka elbilarna gör att färre bilar 
behövs, utsläppen minskar och trafiken blir tystare. Dessutom minskar antalet stillastående fordon. 
 
-Vi är mycket nöjda med det förnyade förtroendet och därmed även möjligheten till expansion i 
Karlskrona, säger VD för Move About Group, Morten von Krogh. 
 
-För oss har samarbetet i Karlskrona varit ett viktigt bevis på vår modell. Det framgår av en rapport 
som Energimyndigheten publicerade i mars 2021 at nyttjandegraden av kommunens elfordonspool 
har ökat markant under Move About-avtalen. Samtidigt har kostnaderna kunnat minska med 
30 procent och jämfört med den tidigare fossila bilpoolen, finansierar elfordonspoolen sig själv, säger 
von Krogh. 
 
Kilde: http://www.energimyndigheten.se/arkiv-for-resultat/Resultat/elbilspoolen-i-karlskrona-
finansierar-sig-sjalv/ 
 
Nya aktörer etablerar bilpool 
Även de två kommunala fastighetsägarna Kruthusen Företagsfastigheter och Karlskronahem som 
ramavtalet innefattar har stort intresse i bilpool och det finns redan planer på att etablera elbilspool i 
flera kommande projekt framöver. På så vis kan de erbjuda en service som underlättar bilfritt-boende, 
frigör yta och främjar hållbarhet. Som en bonus görs också bilarna och cyklarna delbara för 
kommunens drygt 300 anställda och de som bor och är verksamma i kommunen. 
 
Förnyat förtroende 
Move About vann Karlskrona kommuns förra upphandling och har sedan tidigare en station med 
elbilar respektive elcyklar i drift vid kommunhuset. Utöver partnerskapet med Karlskrona kommun har 
Move About ytterligare bilar vid tågstationen i samarbete med fastighetsägaren Obos Kärnhem. 
 
-Vi har samarbetat med Karlskrona kommun i många år därför känns det extra roligt att nu få utvidga 
detta samarbete till att även inkludera både bostäder och skolor i samma poolnätverk. Att dela 
resurser mellan de områden som berör alla innevånare är ett fantastiskt sätt att maximera nyttan både 
för invånare och miljö, säger Peter Aldby, Country Manager för Move About Sverige. 

 
 
 

För ytterligare information 

Morten von Krogh, VD Move About 
E-post: morten.von.krogh@moveaboutgroup.com 
Tel: +47 971 94 931 
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Certified Adviser 

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer  
08-5030 1550 och på e-post ca@mangold.se. 

Om Move About Group AB 

Move About erbjuder app-baserade, miljövänliga och kostnadseffektiva mobilitetslösningar till såväl 
privatpersoner som företag, kommuner och organisationer. Bolaget har utvecklat och äger alla 
immateriella rättigheter till sin molnbaserade greentech plattform som ger digital tillgång till elbilar, 
elcyklar, taxi, tunnelbana och parkering via en och samma app – dygnet runt. Varje kilometer som 
användaren reser med elbilarna genom plattformen reducerar CO2 utsläpp. 
Bolagets omfattande mobilitetslösning bygger på Move About-appen som ger användaren tillgång till 
Bolagets pooler av elbilar, elcyklar och elscootrar. Move About hjälper även företag, kommuner och 
organisationer att optimera sina fordonsflottor genom att skräddarsy mobilitetslösningar efter behov.  
Move About grundades i Oslo, Norge år 2007 och har idag över 58 500 användare på sin plattform och 
över 730 elbilar i sin fordonsflotta med närvaro i Sverige, Norge och Tyskland. 
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