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Nystartet transportfirma vil tilbyde danskerne transport og kurerservice i 
elbiler. Green Xpress, der er et datterselskab af Mini Trans A/S, indgår fra 
start en strategisk alliance med Better Place Denmark, der skal sikre, at 
elbilerne oplades pålideligt og intelligent. Med initiativet indtager elbilerne 
en del af transportområdet, der ellers har været forbeholdt benzin- og 
dieselbiler.  
Nystartet transportfirma vil tilbyde danskerne transport og kurerservice i elbiler. Green Xpress, 
der er et datterselskab af Mini Trans A/S, indgår fra start en strategisk alliance med Better 
Place Denmark, der skal sikre, at elbilerne oplades pålideligt og intelligent. Med initiativet 
indtager elbilerne en del af transportområdet, der ellers har været forbeholdt benzin- og 
dieselbiler.

Nu kan danskerne se frem til at sende fragt, pakker og kurerpost fra dør til dør med elbil. Det nye 
transportfirma Green Xpress satser nemlig på elbiler som hjørnestenen i et forretningskoncept, der skal 
tilbyde mindre CO2-udledende transport og kurerservice landet over.

”Transport er desværre en af de store CO2-udledere. Vi ønsker at tage det ansvar på os og gøre, hvad vi 
kan for, i samarbejde med Better Place Denmark og Danmarks Naturfredningsforening, at gøre en forskel. 
Vi tror på, at mange privatkunder og virksomheder vil efterspørge en konkurrencedygtig service, der ikke 
belaster vores klima. Vi glæder os meget til at imødekomme den efterspørgsel og skabe en sund 
forretning på det grundlag,” siger Lewis Todd, afdelingsleder i Green Xpress. Interesserede er velkomne til 
at besøge www.GreenXpress.dk eller skrive en email til GX@GreenXpress.dk

For at opnå en så stor CO2-gevinst som muligt, har Green Xpress indgået en Vision Partner-aftale med 
Better Place Denmark, der skal etablere et netværk til intelligent opladning af Green Xpress’ elbiler. Med 
intelligent opladning sker opladningen, når der er meget vindenergi tilgængeligt i elnettet. Dermed holdes 
CO2-udledningen fra produktionen af den strøm, som holder Green Xpress’ elbiler kørende, på et 
minimum. Netværket ventes færdigopført i 2011.

I perioden, hvor Green Xpress ekspanderer flåden af el- og hybridbiler, støttes selskabet af Mini Trans’ 
eksisterende flåde af varevogne og lastvogne. På den måde kan Green Xpress altid tilbyde kundeservice til 
tiden.

Da ingen transport kan blive 100 procent CO2-fri, kompenserer Green Xpress for den negative effekt, som 
CO2-udledningen har på naturen. Derfor giver Green Xpress en del af omsætningen til Danmarks 
Naturfredningsforening, der bruger pengene til at arbejde for en rig natur og et bedre miljø.

”Det er et foregangseksempel, når et transportfirma vælger at gå foran og vise, at det er muligt at gøre 
noget for at nedbringe CO2-udslippet fra transporten. Fremtidens biler kører på el, og på vejen hertil er 
hybridbiler en god midtvejsløsning. Vi håber, at rigtig mange bilfirmaer vil følge Green Xpress’ eksempel 
og er glade for, at Green Xpress vælger at bruge en del af deres omsætning til at støtte Danmarks 
Naturfredningsforenings arbejde,” siger René la cour Sell, direktør i Danmarks Naturfredningsforening.

Elbilerne nedbryder transportbarriere 
Med Green Xpress’ initiativ bryder elbilerne barrieren ned til et område, der hidtil har været forbeholdt 
biler med forbrændingsmotor.

”Det er en stor dag for elbilerne. Nu slår vi døren ind til et marked og en branche, der lever af transport og 
af at kunne levere varen pålideligt hver eneste dag, og hvor elbiler tidligere er blevet afvist. Det er 
inspirerende at se Green Xpress gå forrest, og vi glæder os til at levere et veldimensioneret og pålideligt 
netværk af ladestandere og adgangen til den intelligente opladning, der sammen med vognmanden bliver 
hjertet i Green Xpress’ bud på mere bæredygtig service,” siger Jens Moberg, CEO i Better Place Denmark.

Green Xpress har desuden planer om, i samarbejde med Better Place Denmark og Better Place Denmarks 
partnere, at sammensætte en attraktiv elbil-pakke for interesserede medarbejdere og vognmænd 
tilknyttet Mini Trans og Green Xpress, der indeholder valget mellem forskellige elbil-modeller, et Better 
Place abonnement, forsikring, finansieringstilbud mv.
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Om Better Place 
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Som verdens førende udbyder af infrastruktur til elbiler arbejder Better Place for en hurtigere global 
overgang til bæredygtig transport. Better Place bygger en intelligent infrastruktur til elbiler og optimerer 
udnyttelsen af vedvarende energikilder. Better Place-netværket gør op med elbilens historiske 
begrænsninger ved at tilbyde ubegrænset rækkevidde. Vi samarbejder med hele transportsektorens 
'økosystem' som bilfabrikanter, batterifabrikanter, energiselskaber og den offentlige sektor for at skabe en 
overbevisende løsning. Danmark er sammen med Israel det første land, hvor Better Place-løsningen 
udrulles, og det danske netværk vil stå klar i 2011. I Danmark har Better Place indtil nu indgået aftaler 
med Københavns Kommune samt kommunerne Odense, Rudersdal, Fredericia, Middelfart, Kolding, 
Frederikshavn Morsø og Høje Tåstrup. Better Place er en privatejet virksomhed med hovedsæde i 
Californien og opererer foruden Danmark og Israel også i Australien. Find mere information på 
www.betterplace.com/danish/ eller http://www.betterplace.com

 
Om GreenXpress ApS

Et af landets ældste transportfirmaer, Mini Trans, ønsker med Green Xpress at levere transport med miljø- 
og CO2-omtanke, baseret på den til enhver tid bedste teknik. Alle aspekter af den daglige drift skal 
tilsikre, at virksomheden og dens produkter til stadighed opfylder ovenstående målsætning. Dette vil ske 
gennem udnyttelse af den til enhver tid eksisterende research og udvikling omkring hybrid og elektriske 
biler samt alternative brændstoffer, i samarbejde med vore partnere og miljøorganisationerne. Vi vil 
herigennem kunne tilbyde vore kunder konkurrencedygtige transportydelser og til stadighed overholde de 
bedst mulige standarder for miljø- og CO2-påvirkning. Det endelige mål er en løsning, hvor transport kan 
foretages baseret udelukkende på vedvarende energi. Find mere information på www.GreenXpress.dk.
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