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DSB bakker op om nyt bybilskoncept i Hovedstadsområdet 

 

Når DriveNow sætter sine 400 eldrevne BMW i3 bybiler på gaden, handler det 

ikke blot om en ny bybilsordning. Det handler om at gøre den kollektive 

transport i Hovedstadsområdet til et reelt alternativ til den privatejede bil.  

 

Det nye bybilskoncept er blevet taget godt imod hos DSB, der blandt andet står for S-

togsdriften i Hovedstadsområdet. I løbet af de næste uger vil det nye bybilskoncept, 

DriveNow, derfor også være til at få øje på, når man rejser med DSB, der i anledning af det 

fælles formål giver de nye bybiler sendetid på infoskærmene i S-togene samtidig med, at 

man kan møde DriveNow på udvalgte S-togstationer, hvor det vil være muligt og høre mere 

om konceptet og oprette sig som kunde til de nye bybiler. Målrettede tilbud om gratis 

oprettelse og køretid til bilerne vil ligeledes blive iværksat som en del af samarbejdet.   

 

”De nye bybiler repræsenterer en spændende udvikling inden for den kollektive transport. Vi 

har rigtig mange passagerer i vores S-tog, der hver eneste dag pendler til og fra arbejde 

København. De kan allerede nu tage deres egen cykel med i S-toget eller fx. kombinere S-

toget med hovedstadens by- og pendlercykler. Med de nye bybiler får den enkelte DSB 

kunde endnu en mulighed for at skræddersy lige præcis den rejsekombination i den 

kollektive transport, der passer til kundens behov,” siger Aske With Knudsen fra DSB. 

 

En BMW til alle 

De nye bybiler bliver tilgængelige for alle, der benytter sig af byen, og netop derfor hilser 

DSB også bilerne velkommen. Bilerne er med til at gøre den kollektive trafik mere interessant 

og fleksibel, og det vil alle branchens parter have gavn af på sigt.  

 

”Vores nye flåde af bybiler er et tilbud til alle rejsende, der har brug for at blive transporteret 

helt til hoveddøren – hvad enten man pendler dagligt til sin arbejdsplads i København eller 

blot er på besøg hos familie eller venner. Vi ser bybilerne som et supplement til den 
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eksisterende kollektive transport, der giver de rejsende en ny mulighed for at planlægge 

deres tur helt til døren af deres destination. Derfor er vi selvfølgelig også rigtig glade for, at 

DSB bakker op om vores nye koncept, så vi i fællesskab kan være med til at give vores 

passagerer en god rejseoplevelse,” fortæller Manager af Carsharing Kenneth Futtrup fra 

DriveNow. 

 

Baggrund  

3. september satte DriveNow – operated by Arriva 400 BMW i3 bybiler på gaden. Bilerne er 

til rådighed for alle, der har oprettet sig som kunder via DriveNows hjemmeside og hentet 

app’en ”DriveNow Carsharing”. Prisen for at bruge bybilerne er 3,95 kr. i minuttet – dog 

maks. 190 kr. i timen. Læs mere om DriveNow på www.Drive-Now.dk.  

 

Om DriveNow – operated by Arriva: 

DriveNow er grundlagt af BMW og Sixt AG og er i Danmark etableret som franchise-forretning under navnet 

DriveNow – operated by Arriva. Arriva er Danmarks største busoperatør og kører busser i hele landet samt tog i 

Midt- og Vestjylland. DriveNow kører allerede med stor succes i Berlin, Hamborg, München, Düsseldorf, Køln, 

San Francisco, London og Wien. 

 

For mere information, kontakt venligst:   

Drive Now     

Sales & Marketing Manager Thomas Troels Smith     

Mobil: +45 3037 2561    

Mail: Thomas.Troels.Smith@Drive-Now.dk 

 

DSB 

Kommunikation  

Tlf.: 2468 0000 
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