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Ny Adm. Direktør skal løfte GreenMobility mod ekspansion i udlandet. 
 
GreenMobility A/S, der driver Danmarks største dele-bybil forretning med over 400 biler i 
København og Gentofte, har ansat Torben Andersen som ny CEO. 
 
49-årige Torben Andersen kommer fra en ledende stilling som Nordisk salgsdirektør hos 
Phillips Lighting, og har i en årrække haft lignende stillinger hos bl.a. Microsoft i Danmark 
og i udlandet. Torbens ansættelse sker nu, da GreenMobility står overfor nye udfordringer. 
Efter den gode modtagelse i København, er planen nu at de hvide og grønne Bybiler skal 
videre til andre danske byer og sågar udlandet.  
 
”Jeg ser frem til at lede GreenMobility til succes herhjemme og udenlands” – siger Torben 
Andersen. ”Dele-bybiler er en fantastisk mulighed for at reducere forurening og CO2 
udledning, begrænse problemerne med parkering og er samtidig en økonomisk attraktiv 
mobilitetsløsning for byboere. Det er virkelig en løsning til gavn for alle, og derfor er 
mulighederne så store.” 
 
”Vi har nu færdiggjort fasen fra idé til virkelighed, med en velfungerende flåde på over 400 
biler i Købehavn og Gentofte. De fleste børnesygdomme er kurerede, og det er nu tid til 
fase 2, hvor GreenMobility skal videre, - gerne i andre byer og andre lande.” – siger 
bestyrelsesformand Henrik Isaksen. 
 
De første ansættelser kom i maj 2016, og virksomheden tæller nu næsten 40 
medarbejdere: ”Vi forventer, at antallet af medarbejdere vil stige i takt med firmaets 
ekspansion og vækst”, - siger Torben Andersen 
 
Udover ny CEO tiltrådte Line Toftkjær Baltzer den 2. januar som Marketing Manager i 
GreenMobility. Line kommer fra en lignende stilling som Marketing Manager i Field’s 
(Steen & Strøm) og medbringer en solid og strategisk viden om bl.a. branding og identitet. 
 
Yderligere har GreenMobility budt velkommen til en ny Business Developer, Sofia Blak 
Christensen. Sofia er uddannet cand.merc. i International Marketing og Management fra 
CBS, og har tidligere arbejdet for rådgivningsvirksomheden COWI. 
Sofias rolle hos GreenMobility bliver at påbegynde undersøgelserne om muligheder for 
ekspansion til udlandet. 
 
GreenMobility har stadig ledige stillinger, så der kommer fortsat nye ansættelser her i 
starten af året.  
 
Selve ideen bag Din Bybil blev undfanget i 2014 og de mere end 400 biler har været på 
gaden siden 1. November 2016.  
 

 



 

 

 
 
 
Om GreenMobility 
Med eldrevne bybiler tilbyder GreenMobility en moderne, fleksibel og komfortabel 
transportløsning til alle, der ønsker en fleksibel mobilitet og samtidig passe på miljøet. 
GreenMobility er en danskejet virksomhed med internationale ambitioner. 
 
Fakta 

• GreenMobilitys elbiler er af modellen Renault Zoe. 
• Renault Zoe kan køre ca. 120 km på en opladning og har bl.a. automatgear, 

navigationssystem og bakkamera. 
• Via appen Din Bybil kan du finde, åbne, starte og afslutte din tur. 
• GreenMobility tilbyder gratis oprettelse, en minutpris på 3,50 kr. og en max. pris pr. 

dag på 450 kr. 
• Prisen er inkl. fri km, forsikring, strøm, reservering og parkering. 
• Din Bybil kan reserveres gratis i op til 30 minutter inden brug. 
• Der er Hotspots på følgende centrale placeringer i indre by: Magasin, Gammel 

Mønt, Nyropsgade, Israels plads, Dronningens Tværgade og på Kvæsthusmolen. 
• Du kan benytte Din Bybil i København, på Frederiksberg Kommune, DTU og i 

Gentofte. 
• Du kan tage Din Bybil til og fra lufthavnen. 
• GreenMobility står for al vask, servicering og opladning af bybilerne. 
• GreenMobility tilbyder 24 timers kundeservice. 
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