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GreenMobility fejrer første år med Din Bybil 

Den 10. oktober 2016 sendte GreenMobility 400 bybiler på gaden i Københavnsområdet. Et år senere er 

bilerne flittigt benyttet og har fået godt vejgreb - og det samme har det nu børstnoterede selskab.  

GreenMobilitys hvide og grønne Bybiler har på et år tilbagelagt over 2 millioner kilometer. Det svarer til, at 

bilene har kørt 50 gange rundt om jorden. Noget tyder på, at danskerne i hovedstadsområdet har taget 

konceptet til sig. I hvert fald kan GreenMobility tælle over 15.000 brugere og over 1.100 Bybils-ture om dagen. 

-Det er dejligt at se, at flere og flere benytter Bybilerne, og at de eksisterende brugere bliver endnu mere aktive. 

Vores produkt er nemt at forholde sig til, men det handler om at ændre vaner, og det er ikke noget vi 

mennesker er specielt glade for. Derfor har vi hele tiden fokus på at gøre vores produkt endnu mere 

brugervenligt, siger Torben Andersen, adm. direktør hos GreenMobility.  

En gennemsnitstur i en Bybil er 7 km lang og varer omkring 22 minutter. Brugerne benytter især bilerne morgen 

og eftermiddag, hvilket tyder på, at mange bruger dem til at komme til og fra arbejde eller studie. Samtidig er 

trafikken ekstra høj på regnvejrsdage, hvor folk især sætter pris på at kunne sætte sig ind i en bil. I august 

rundede selskabet bruger nummer 15.000 og fortsætter væksten med flere end 1.000 brugeroprettelser om 

måneden. 

Hurtig udvikling  

Det første år på gaden har ført til udvikling af GreenMobilitys koncept på flere fronter. Oprindeligt var prisen 

afregnet per minut, men siden er også afregning per dag og senest en pris per måned blevet tilføjet. Også 

Zonen, som er operationsområdet, bliver løbende tilpasset. Kort efter lanceringen i oktober sidste år blev Zonen 

udvidet til også at omfatte Gentofte Kommune, og Satellitzonen ved Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby 

blev indviet. Siden da er der kommet flere Satellitzoner til bl.a. ved Herlev og Hvidovre Hospital og senest ved 

Rødovre Centrum. Derudover er GreenMobility gået fra at have syv Hotspots ved lanceringen til i dag at have 23 

Hotspots reserveret til parkering af Din Bybil.  

Kigger man på selve selskabet, er der også sket meget. Den 3. april annoncerede GreenMobility, at de ville 

børsnoteres. Kun 2,5 måned senere ringede de børsen åben på folkemødet på Bornholm og fejrede, at 

selskabets aktier nu kunne handles på Nasdaq First North i København.  

-Beslutningen om at gå på børsen var udover ønsket om at udvide ejerkredsen og rejse mere kapital, drevet af 

vores planer om at ekspandere internationalt. Vi tror på, at Nasdaq stemplet kan være med til at åbne nogle 

døre for os, når vi taler med mulige partnere i de byer, vi gerne vil ud i, siger Torben Andersen. 

Næste skridt for GreenMobility er at finde de rette partnere til udrulning uden for Danmark.  Samtidig skal 

brugerbasen herhjemme forsat øges, blandt andet gennem flere virksomhedsaftaler. Senest har Københavns 

Kommune udvidet deres aftale til flere afdelinger således, at endnu flere af de ansatte benytter Bybiler når de 

skal rundt i byen. 
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Ordforklaring 

Zonen: operationsområdet, der dækker København, Frederiksberg og Gentofte Kommune samt separate 

områder (Satellitter) ved fx Kastrup Lufthavn, Herlev og Hvidovre Hospital, DTU og Rødovre Centrum. 

Hotspot: parkeringspladser reserveret til parkering af GreenMobilitys Bybiler. Her kan man ofte også finde en 

ledig Bybil. 

Satellit: område uden for Zonen, hvor det er muligt at starte og afslutte sin tur. 

Om GreenMobility 

GreenMobility A/S er en dansk udbyder af elektriske dele-bybiler. I dag opererer GreenMobility 400 Bybiler i 

Københavnsområdet og tilbyder enkel, fleksibel og bæredygtig transport. Bybilerne lokaliseres, bookes og låses op med 

Din Bybil app’en. Man betaler kun for den tid man bruger bilen, og efterlader den ved ens destination inden for Zonen, 

hvor den næste bruger kan leje den. Det er GreenMobilitys ambition at være blandt Europas førende udbydere på det 

hastigt voksende marked for bybiler med tilstedeværelse i flere europæiske byer i nær fremtid. GreenMobility er noteret 

på Nasdaq First North i København. 

For yderligere information: 

Torben Andersen, adm. direktør 

+45 3111 1620 

ta@greenmobility.com 

Michelle Barosin, kommunikation og investor relations 

+45 4275 4165 

mb@greenmobility.com 
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