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Elbilpoolsinstruktioner 
Ersätt de tjänsteresor som går med elbil från vår elbilspool där ni idag kör med privat bil. 
Eller använd den privat mellan 17 och 07 vardagar och under helgerna. Vi har elbilar på 
plats utanför byggnad 73 samt byggnad 59 (Gula Villan) samt en vid Högskolan Väst. 

Körsträcka 
Körsträckan mellan laddningar är max 19 mil men räkna med 15 då du behöver värma eller kyla 
bilen något. Laddar du med den medhavda laddkabeln i valfritt 230V uttag ger det ca 1-2 mil / 
timmes laddning. Snabbladdare* finns ju också lite här och där bl.a på Överby där du laddar fullt på 
ca 20 min. Se var du hittar snabbladdare på uppladdning.nu 

*Den nya 41 kWh-Zoen kan ladda upp till 22 kw, vilket ibland kallas för semisnabbladdning. Det är så klart bra 
mycket snabbare än att ladda från ett vanligt uttag så det är en form av snabbladdning även om det är något 
lägre hastighet än en Leaf. 

Registrera dig 
För att kunna nyttja bilen måste var och en personligen registrera ett eget konto hos MoveAbout 
AB. Då ges ni också möjlighet att hyra bil privat på andra orter där de har sina allmänna bilpooler 
och senare också denna bilen på kvällar och helger. Om man vill ansluta ett företag till Move About 
så mejlar man först till info@moveabout.se och man får då en registreringskod. Alla som sedan 
registrerar sig med denna kod kopplas till företaget. Kontakta Move About för ytterligare frågor.  

Boka bil 
När du skall boka bil går du in via samma länk men vidare till ”Boka bil”. Där väljer du först om det 
är tjänsteresa eller privatresa. Vid tjänsteresa kommer endast vår bilpool upp som valbara fordon – 
ni skall här bara välja Trollhättan, Innovatum eller Högskolan Väst. Följ sedan instruktionerna med 
körsträcka och datum/tid. 

På klockslaget när ni skall starta resan får ni ett sms till er angivna telefon. Svara på detta sms när 
du står vid bilen med den personliga upplåsningskod/identifieringskod ni fått i era 
registreringsuppgifter. Bilen låses då upp från servern. 

All privat körning sker i ett kontrakt helt mellan dig och MoveAbout AB. De kommer skicka 
räkningen för användandet till din hemadress. Alltså ingen inblandning varken betalningsmässigt 
eller skattemässigt av arbetsgivaren. Prisuppgifter finns på hemsidan. 

http://www.uppladdning.nu/


 2/2 

Köra bil 
Nycklar till bilarna sitter fast i hållare i handskfacket, ta ut den. Nissan Leaf startas nyckellöst, så 
behåll nyckeln i fickan eller mittkonsolen under körning, för att starta Renault Zoe måste 
nyckelkortet stoppas in i mittkonsolen. 

Lossa laddkabeln från bil och stolpe. Ta med laddkabeln i bagaget under resan. Lämna den aldrig 
löst vid laddstolpen. 

Efter hemkomst sätt i laddkabeln igen och säkerställ att laddning startas. Sist sätter du tillbaka 
nyckel i hållaren i handskfacket och stänger dörrarna. Då låses bilen automatiskt och är redo för 
nästa kund. 


