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Öresundskraft ersätter egna fossilbilar
med solbilar
Öresundskraft har ersatt sin egen pool av fossilbränslebilar med bilar från
Helsingborgs nystartade elbilspool. "Ett sätt att leva som vi lär och att öppna
för ett grönare beteende hos våra anställda", säger projektledare Christer
Lundgren.
Det var vid ett ledningsmöte i april som Öresundskraft beslutade att
avveckla sin egen egen fossildrivna bilpool. Bilarna användes av de anställda
för kortare tjänstresor i och omkring Helsingborg.

Beslutet innebar att fem äldre fossilbränslebilar hos Öresundskraft kunde
avvecklas. Bilarna bjöds ut och såldes på en auktionssajt. Istället fick
anställda med behov av poolbil medlemskap i Helsingborgs elbilspool. Move
About, företaget som administrerar och sköter det praktiska med poolen,
ställde en av elbilarna till förfogande på Öresundskrafts parkering. De
anställda bokar bilen på samma sätt som andra medlemmar och bilen är
fortfarande bokningsbar för allmänheten.
-Den omedelbara fördelen är att vi avvecklat vår egen pool och därmed
kunnat avyttra fem gamla fossilbränslebilar. Det minskar vår egen
miljöbelastning. Sen gör det här att våra anställda snabbt lär sig hur
elbilspoolen fungerar och blir vana användare. Det är en erfarenhet man
tar med sig privat och förhoppningsvis blir man en ambassadör för både
bilpoolen och elbilar.
-Det är ett sätt att leva som vi lär och som öppnar för ett grönare beteende
bland våra anställda, avslutar Christer Lundgren.
Om Helsingborgs elbilspool
Elbilspoolen invigdes den 17 mars 2012 och innehåller sex elbilar av typen
Nissan Leaf. Invigningen rönte stort intresse då tre av bilarna laddas genom ett
solcellstak motsvarande 3000 mil årligen.
Poolen är öppen för både företag och privatpersoner. För att kunna låna bilar i
poolen krävs vanligt körkort och medlemskap som kostar 124 kr/månad för
privatpersoner (företag 99 kr + moms). Den som är medlem får ett personligt
nyckelkort för att öppna bilen.
Utöver månadsavgiften betalar poolmedlemmarna bara för den tid de kör. Ingen
kilometeravgift eller bokningsavgift tillkommer. Inte heller några avgifter för
laddning. Poolen administreras genom företaget Move About.

Öresundskraft. Vi är 400 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling
erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med
våra 125 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv
energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en
produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla, bredband, stadshubb för
Internet of Things samt energitjänster lever vi vår vision: ”För en bättre

värld". www.oresundskraft.se
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