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Transportbehov gennem tiderne 
Og hvorfor delebiler er en del af løsningen 
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BYENSBIL 

Transport gennem tiderne 
Hvorfor delebiler er en del af løsningen 

4 ting der vil ændre fremtidens person transport 

 
• Det fleksible arbejdsmarked 

 

• Internettet 

 

• Forurening 

 

• Selvkørende biler/delebiler 
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Hvem er ByensBil? 

 
• ByensBil.dk er et mindre selskab der i fritiden drives af manden, konen og søsteren. 

• Konen er deltidsansat fra 1 april 2017 

 

• ByensBil.dk startede med 1. bil i 2014 i landsbyen Højmark. 

 

• ByensBil.dk har pt 12 biler og forventer at udvide med 10 biler i det kommende år 



BYENSBIL 

Byensbil’s formål: 
 

• Gøre det nemmere at bo i  de danske ydre områder. 

 

• Være et alternativ til at have egen bil. 

 

• Gøre transport/mobilitet tilgængelig for alle. 

 

• Reducere antallet af personbiler til gavn for miljøet. 
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Hvorfor ByensBil? 
• Ydre områder 

• Hver 7. dansker ønsker at bo på landet. Hovedårsagen til at de ikke gør det, er at det er 

for besværligt!  

• Supplement til den offentlige  transport. 

• Det bliver mindre vigtigt at eje. 

• Skal man have 2 biler for at bo i en landsby? 

• I de større byer. 

• Gode kollektive transport muligheder og mindre brug for egen bil. 

• Mange at dele med i sit nærområde 
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Konceptet 
• Etablere byensbil i samarbejde med byens foreninger, erhvervsliv, boligområde, etc. 

• Skabe lokal ejerskab af bilen/bilerne. Det skal være ByensBil! 

• Placere bilen/bilerne centralt og synligt i byen/bybilledet. 

• Let og hurtig bookningssystem for medlemmer. 

• Nøgle afhentes i nøgleboks i nærheden af bilen. 

• Minimale administrations omkostninger. 

                                 = 
• Nem/billig/fleksibel transport for byens borgere, studerende og virksomheder. 

• Stor reklame værdi for byen/området/erhvervslivet. 

• Salgsargument for potentielle tilflyttere. 
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Hvor? 
• Byensbil har pt. 9 biler i Ringkøbing-Skjern kommune 

• 3 mere på vej inden for de næste 3 mdr 

• 2 biler i Feldballe (Djursland) #3 på vej 

• 1 bil landsbyen Mørke. 

 

 



Sponsorer 
For at kunne holde priserne helt i bund er det vigtigt for os have nogle sponsorer.  

Sponsoratet går bl.a. til at dække følgende udgifter : 

• Design og dekorering af bilen 

• Forventet lav forbrug af bilen de første måneder. 

• Vedvarende lav km pris 

 

Sponsorer kan være: 

• Lokale erhvervsdrivende 

• Boligforeninger 

• Foreninger generelt 

 

Det er frit om man ønsker at dekorere bilen med mange ”små” sponsorer eller 

en/få store sponsorer. 

 

 

Sponsor aftaler indgås separat for hver enkelt bil og kan variere alt efter forventet 

forbrug af bilen. 
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*Prisen gælder pr. år i +3 år. 

** Byensbil.dk skal have eget logo på en del 

af bagenden. 

*** Byensbil.dk skal have eget logo på 

forskærme og bagende. 

Sponsorprisliste* 

Alle priser er incl. Moms. 

Fronthjelm 4000,-dkk 

Bagende ex. Bagrude** 4000,-dkk 

Bagrude 6000,-dkk 

Døre 4000,-dkk 

Reklame logo cirka 

10x30cm 

2500,-dkk 

Hele bilen*** 30000,-dkk 

Sponsorer 
For at kunne holde prisen helt i bund og være et reelt alternativ til offentlig transport eller det at eje egen bil har 

Byensbil.dk brug for gode sponsorer. 

I alle sponsor aftaler indgår der et Virksomhedsmedlemsskab 


