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DriveNow udvider bybilsflåden i København med 50% 
 
DriveNow udvider nu forretningen med 50 %. Til flåden af elektriske BMW i3’er 
tilføjes nye biltyper med større kapacitet og længere rækkevidde, der øger 
fleksibiliteten og dækker kundernes bilbehov i langt flere forskellige 
situationer. Vejen er dermed banet yderligere for, at flere kan fravælge at have 
egen bil.  
 
Fra mandag triller 200 nye DriveNow-bybiler ud på Københavns gader. Bybilskonceptet, som 
i Danmark opereres af Arriva, blev introduceret i København i 2015 og har indtil nu været 
kendetegnet af de hvide, elektriske BMW i3-biler, som man kan lokalisere, booke og åbne 
via en app. Bilflåden øges nu med 50 pct. og bliver suppleret af BMW 1-serien samt en tre- 
og femdørs Mini Cooper. Med tilføjelsen af de nye biler vil kundernes bilbehov blive dækket i 
langt flere forskellige situationer, og det er ifølge Morten Jakobsen, Head of Mobility Services 
i Arriva og chef for DriveNow i Danmark, nøglen til at tage DriveNow-konceptet og bybilerne 
til det næste niveau:  
 
”De nye biler er benzindrevne, hvilket betyder, at fleksibiliteten for vores kunder øges. Fx kan 
du nu køre længere ud af byen, da du blot skal tanke på almindelige tankstationer - og altså 
ikke via ladestationer, som du skal med vores elektriske biler. Vi får også forskellige 
bilstørrelser, så du med vores BMW 1-seriebil får et større bagagerum, hvilket vi især tror, 
børnefamilierne får glæde af. Alt i alt vil vores nye biler skabe øget fleksibilitet og dække flere 
forskellige bilbehov, hvilket vores kunder har efterspurgt. Samtidig beholder vi en stor del af 
elbilerne, som mange af vores kunder også er glade for.”  
 
”Jeg er meget tilfreds med, at vi har udvidet forretningen med 200 bybiler. Vi har længe haft 
væksttal, og ud fra vores kundedata kan vi se, at behovet for en større volumen og flere 
forskellige brugsmuligheder er til stede. Det her er simpelthen, hvad der skal til, for at 
bybilerne bliver endnu bedre integreret i københavnernes hverdag, og man som bybilsbruger 
for alvor kan begynde at overveje tanken om, at man ikke nødvendigvis behøver eje sin egen 
bil, hvis man har fuld bilrådighed og får alle sine behov dækket gennem bybilerne." 
 
Over 60.000 kunder og stigende omsætning 

 
DriveNow-konceptet, der stammer fra Tyskland og er etableret i 12 andre europæiske 
storbyer, er begyndt at vokse sig større i københavnernes bevidsthed: Der er i dag over 
60.000 DriveNow-kunder i DriveNow-området i og omkring København og Frederiksberg, og 
omsætningen er stigende. For to år siden kørte DriveNow-bilerne gennemsnitligt to ture om 
dagen, mens de i dag er ude at trille over fem ture hver dag. 
  
”Vores biler er i dag ude at køre 3-4 timer hver dag,” fortæller Morten Jakobsen. ”Det er ret 
meget i forhold til, at en almindelig privatbil i gennemsnit kører omkring en times tid om 
dagen. De 23 andre af døgnets timer holder den typisk i garagen. Så allerede nu bliver 
bybilerne udnyttet bedre end en almindelig privatbil.”   
 
”Det er altid svært at være blandt firstmoverne og være med til at ændre folks vaner. Nu har 
vi etableret og udviklet os, vi har lært af vores erfaringer, og vi er især blevet mere effektive. 
Vi har tilpasset os markedet, og det gør, at vi er klar til næste fase. Vi tror på, at jo flere 
muligheder og jo mere fleksibilitet, vi kan give vores kunder, jo mere levedygtige bliver 
bybilerne. Og bybilerne er et af de vigtige bidrag til at gøre mobiliteten i byen let og enkel 
samt til at løse de stigende trængselsudfordringer, vi har i København.”   
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Sådan fungerer DriveNow 
 

 Du downloader og tilmelder dig via en app 

 Du betaler for den tid, du bruger bilen 

 I DriveNow-app’en kan du se, hvor den nærmeste bybil holder, ligesom du kan 

reservere samt låse bilen op via din telefon  

 Bybilerne er til rådighed 24 timer i døgnet året rundt 

 Bybilkonceptet fungerer som et såkaldt ”free-flow”-system, som betyder, at du kan 

samle bilen op og aflevere den lige der, hvor du har lyst, så længe det er inde for 

DriveNow-området 

 Det koster fra 1,50 kr. i minuttet at køre i en DriveNow-bybil  

DriveNow-området dækker følgende områder: 
 

 København 

 Frederiksberg 

 Tårnby Kommune 

 Alle hospitaler i Københavnsområdet 

 Kastrup Lufthavn 

 Områder ved DTU i Lyngby samt i Dragør og Ballerup 

 Stationerne i Malmparken og Høje Taastrup 

 Kommer snart: IKEA i Gentofte og Taastrup samt Skovlunde Station 

Læs mere om DriveNow på https://www.drive-now.com/dk/da/copenhagen/ 
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