
MEG OG MIN TRYGGE, FLEKSIBLE BIL?
ANE FURU, DIREKTØR NYE MOBILITETSTJENESTER
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Fra visjon – til virkelighet!



Møller Mobility Group er blant de ledende bilaktørene i Nord Europa

Omsetning

30.6

mrd. NOK

Resultat før skatt

1.0 

mrd. NOK

Ansatte

4 000
Forhandlere

67

Geografier
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Kjerneproduktet, regulering og kundepreferansene er i endring

Elektrisk Tilkoblet

Selvkjørende

Bærekraft / miljø

Urbanisering

Delingsøkonomi / 

tjenestemodeller
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VS



1. Være en pådriver for overgang til nullutslippsbiler i våre markeder 

2. Ta en sentral rolle innenfor urbane, smarte mobilitetsløsninger og 
bykonsepter

3. Være kjent som et initiativrikt selskap som bryr seg om 
medarbeidere og medmennesker

Møller Mobility Group jobber aktivt for å utforme bærekraftige 
mobilitetsløsninger og begeistre kundene med nye tjenester
Strategiske fokusområder
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7Bilde: Volkswagen

Vi skal være en pådriver for overgang til nullutslippsbiler i våre 
markeder 

1

~15 mill. 

MEB-kjøretøy 
produsert 

innen 2028

>30 mrd. 

EUR investert 
innen 2023

>27 
helelektriske 

modeller 
innen 2022
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Hyre jobber aktivt med å forme fremtidens bærekraftige 
mobilitetsløsninger 
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2 Slik fungerer det
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2 Gode tilbakemeldinger



11

2 Effekten av bildeling
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2 Full kontroll med bedriftskonto



▪ Innovasjonspark Stavanger i samarbeid med kollektiv- og 
mobilitetsselskapet Kolumbus om å teste delebi-ordning

▪ 10 elbiler står tilgjengelig for ~1000 ansatte i 160 selskaper 
i Innovasjonsparken på Ullandhaug og kan lånes til både jobb-
og privatturer gjennom å reservere tid i en app

▪ Formålet er å redusere bilandelen til jobb, fordi man har 
tilgang til bil i løpet av arbeidsdagen eller –uken

▪ Løsningen til Hyre administrer bilparken og appløsningen 
for å låne bilene

Eksempel på et fruktbart privat – offentlig samarbeid
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Hyre gjennomfører pilotprosjekt med Kolumbus med formål å 
redusere bilandelen til jobb



Gjennom Møller Medvind fokuserer vi på å få mennesker 
som står utenfor arbeidslivet i jobb og levere gode tjenester

Folk er drivkraft
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Folk 

Forretning 

Bærekraft



Tusen takk for oppmerksomheten!


