
Nollzon är en ideell förening grundad 2015 med syfte att 

ställa om taxibranschen till eldrift genom att öka 

efterfrågan på elbilstaxi. 







Efterfrågan på elbilstaxi finns i hela Sverige



Elbilslandet Syd stöttar företag i Skåne och 
Blekinge att ställa om till fossilfria transporter.



Installera laddplatser vid 
företag och besöksnäringar

Taxibolag köper 
elbilar och ansluter 
som leverantör till 
Nollzon

Nollzon etableras på ny ort och 
du kan nu beställa elbilstaxi!

Investeringstrappan i företagens omställning 
till fossilfria affärer!

Anslut till Nollzon för att 
öka efterfrågan på eltaxi

Företag köper in elfordon som 
bruksfordon & förmånsbilar

Utveckla nya gröna & 
fossilfria affärsmodeller





Tillsammans ställer vi om taxibranschen till eldrift!

Anslut er adress på nollzon.se

https://www.nollzon.se/hem/


Elfordonspooler för en levande planet



För en levande planet

Move About grundades i Norge 2007 och är världens 

första satsning på elfordonspooler och har idag över 

300 elbilar i drift med verksamhet i Sverige, Norge, 

Danmark och Tyskland.

Vår vision är att erbjuda den smidigaste och mest 

hållbara mobilitetslösningen på marknaden.

Under 2019 hade Move About Sverige:

66 000
Fler än

Resor

250 Poolbilar

99,9% Driftsäkerhet, lyckade resor



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



Det här vill vi göra
Ett nätverk av
Några större hubbar
Flera mindre hubbar

5 stora mobilitetshubbar
= 40- 50 elbilar

7 små hubbar
= 21- 28 elbilar

Plus elcyklar och lastcyklar

En stor mobilitetshubb är ca 10 bilar 
5 vanliga bilar
Skåpbil och minibuss
3 Premiumbilar (Tesla eller Polestar)

Ledord: 
Utgör ryggraden i mobilitetsstrategin
Alltid tillgängliga bilar 
Stor valfrihet
Kort promenadavstånd från bostaden

En liten mobilitetshubb ca 4 bilar
2 citybilar Honda E
2 mellanklass Nissan Leaf

Ledord:
Kompletterar de stora 
mobilitetshubbarna
Hushållets behov styr
Bilarna står nästan utanför den egna 
entrédörren
Som egen bil, fast mycket smartare



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.


