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GreenMobility – Din Bybil er med, når borgerne fra to adresser i hhv. København og 
Frederiksberg Kommune skal sætte deres bil i garagen i tre måneder, for i stedet at bruge 
transportmuligheder hvor dele-elementet er i fokus.  
 
Bag pilotprojektet Ny Mobilitet er Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Frederiksberg 
Kommune og BMW Group’s, som håber at projektet kan være med til at skaffe mere plads til 
byliv, mindske presset på parkeringspladser og fremme de grønne transportformer.  
GreenMobility udbyder en moderne, fleksibel og komfortabel transportløsning for alle, der 
ønsker at kombinere offentlig og individuel mobilitet, mens man tager hensyn til den lokale 
miljøbelastning. Målet har derfor fra start været, at man kan være med til at mindske 
trængsel, forurening og støj i byen, uden at folk skal gå på kompromis med komfort og 
fleksibilitet. 
Ny Mobilitet og GreenMobility passer derfor ideelt sammen i deres målsætning.   
 
”Vi er rigtig glade for at kunne være en del af projektet Ny Mobilitet, som er et skridt i retning 
af en grønnere by med færre privatbiler, som vi hos GreenMobility arbejder for hver dag. Vi 
håber at Din Bybil og hele mobilitetspakken kan være med til at borgerne får øjnene op for 
hvor mange alternativer der allerede eksistere til den privatejede bil. Når vi deles om bilerne 
og de kører på el, er vi alle med til at skabe et bedre og renere miljø i byen.” Siger Torben 
Andersen CEO hos GreenMobility.  
 
Når projektet slutter efter tre måneder, håber man at have opnået vigtig viden og indsigt i 
hvordan byens rum kan benyttes til at fremme den grønne mobilitet og reducere CO2.  
Effekter på adfærd, byrum og miljø vil blive evalueret af parterne bag projektet og gadens 
beboere. Vurderes det at projektet har fremmet grøn mobilitet og forbedret lokale byrum, vil 
man overveje om det skal omfatte andre områder af byen.  
 
Læs meget mere om projektet Ny Mobilitet på nymobilitet.dk og find Ny Mobilitets egen 
pressemeddelelse her.  
 



	

	

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.  

For logo, billeder og beskrivelse henvises til følgende: http://greenmobility.com/presse/   

For spørgsmål henvises til følgende: Adm. Direktør GreenMobility A/S, Torben Andersen, tlf. 
+45 31111620 – ta@greenmobility.com   

 


