
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 af 2 

 
Pressemeddelelse – 2019 

København, 18. juli – 2019 
 

GreenMobility og Franklin Cars lancerer elektrisk bybiler i Storbritannien 

 
GreenMobility er klar til at lancere deres velkendte elektriske bybiler i Storbritannien. Sammen 
med Franklin Cars Ltd., vil selskabet tilbyde konceptet i Liverpool, Manchester og Leeds. Her vil 
GreenMobility være den første udbyder af free-float bybiler i Storbritannien udenfor London. Alle 
tre byer har slået ”klima-alarm”, og forpligtet sig til at blive CO2-neutrale, blandt andet ved at 
afmærke ”Clean Air Zones”. GreenMobility’s klimavenlige bybiler vil konkret bidrage til byernes 
reduktion af CO2-udledning, og således realisere klimamålene. Derfor er byerne også klar til at 
byde GreenMobility velkommen så man kan sikrer en miljøvenlig mobilitet til gavn for borgerne. 
Det tætte samarbejde med byerne vil gøre lancering og integration lettere og uden tvivl gøre det 
muligt for de lokale kunder at køre grønt meget hurtigere. 
  
“Vi ser et stort potentiale for elektriske bybiler i disse tre byer, da de har mange ligheder med 
København i form af indbyggertal og demografi”, siger Anders Wall, direktør for international 
forretning i GreenMobility. ” Interessen i og efterspørgslen efter vores koncept er i stærk vækst, 
hvilket vi oplever i de fleste større byer i Europa, hvor man prioriterer den grønne agenda for 
mobilitet og fokuserer på at reducere både forurening og trafikproblemer.” Anders tilføjer, ” at vi 
sammen med vores lokale partner planlægger at starte i Liverpool, og derfra udvide til 
Manchester og Leeds.” 
 
GreenMobility og Franklin Cars Ltd. har indgået et Letter of Intent og startet et samarbejde, der 
vil skabe værdi for både kunder, lokale virksomheder og ikke mindst miljøet. GreenMobility er 
den førende udbyder af 100% elektriske bybiler i Norden, med en klar målsætning om at 
ekspandere til endnu flere europæiske storbyer. Franklin Cars Ltd. er en førende udbyder af 
elbils-finansiering til persontransport. Koncernen omfatter også et søsterselskab, der etablerer 
og driver lade-standere til el-biler i Storbritannien. Dette giver nogle væsentlige synergier, der 
vil give stor fordel for GreenMobillity konceptet, og således danne grundlag for en hurtigere 
vækst i Storbritannien. 
 
Robert Byrne, CEO for Franklin Cars Ltd., glæder sig til at “bygge videre på vores omfattende 
erfaring fra drift af lade-infrastruktur samt finansiering af elektriske biler, til nu også at drive 
GreenMobility’s free-float bybiler i hjertet af Storbritannien. Vi ser en markant og interessant 
udvikling indenfor elektrisk mobilitet og er samtidigt stolte af, at vi kan hjælpe byerne med at 
realisere deres ambitiøse klimamål.” 
 
 
Anders Wall uddyber, “Partnerskabet med Franklin vil skabe et stærkt grundlag for at 
introducere GreenMobility i Storbritannien. Ikke mindst med en partner, der har tydeligt har 
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demonstreret at være forrest indenfor elektrisk mobilitet. Med Franklin’s eksisterende forretning 
indenfor både elbils-finansiering samt udvikling og drift af lade infrastruktur over det meste af 
Storbritannien, vil de kunne høste mange fordele ved at lancere GreenMobility’s bybiler. Aftalen 
med Franklin omfatter rettighederne til at lancere og drive vores koncept i tre byer og 
derigennem vil Franklin kunne opnå væsentlige driftsbesparelser til gavn for deres lokale 
forretning, i form af back-office funktioner som kundeservice, marketing mv. og samtidigt vil det 
bidrage til en hurtigere ekspansion af GreenMobility.” 
 
Elbiler er i dag et centralt emne indenfor transport, ikke mindst med de konkrete politiske 
målsætninger. For at sikre klima forbedringer og indfrielse af CO2 målsætninger, er presset på 
bilfabrikanter for at producere flere elbiler tydeligt og mærkbart. I takt med at myndigheder på 
tværs af Europa indfører strengere krav til at reducere udledning af skadelige partikler fra biler, 
vil bilfabrikanter blive mødt med væsentlige økonomiske sanktioner, hvis ikke de allerede fra 
2020 lever op til de gældende krav. 
 
Vi er dedikeret til den grønne udvikling og glæder os til at komme i gang i Storbritannien. I løbet 
af de kommende år, er det vores klar mål at udvide vores koncept, så man i 2021 vil kunne 
bruge vores grønne bybiler i 15 byer”, slutter Anders Wall. 
 
 
 
 

 
Yderligere oplysninger: 
 
Anders Wall, international direktør, tlf. 2540 3020 
GreenMobility A/S, Landgreven 3, 1301 København K, CVR: 35521585 www.greenmobility.com   

 
GreenMobility tilbyder den moderne byboer enkel, fleksibel og bæredygtig transport i form af elektriske delebybiler, som 
brugerne har adgang til via GreenMobility app’en. Kørslen betales per minut. I dag opererer GreenMobility 400 biler i 
København, og 250 biler i Oslo i samarbejde med VY. Flere end 65.000 personer har tilmeldt sig GreenMobility. 
  
Drevet af globale megatrends ser GreenMobility et hurtigt voksende marked for delebiler i storbyer, der efterspørger 
grøn transport til sine borgere, så behovet for personbiler mindskes. GreenMobilitys ambition er at være blandt de 
førende globale udbydere af grønne delebilsløsninger. GreenMobility er noteret på Nasdaq First North i København.  

 

http://www.greenmobility.com/

