
Kurer-branchen er traditionelt præget af lav ind- 
tjening, dårlige arbejdsforhold og forurenende 
biler. Det vil folkene bag evolvT gøre op med, og 
de er i fuld gang med at revolutionere transport-
branchen til gavn for både samfundet og miljøet.

KÆMPER FOR ORDENTLIGHED OG 
ANSVARLIGHED
evolvT har opbygget en model, der gør små 
selvstændige kurer-virksomheder uafhængige af 
de store spillere på markedet. Det gør de ved at 
skabe direkte kontakt til kunderne udenom mel-
lemleddene. Dermed har de mulighed for at opbyg-
ge deres egen bæredygtige forretning med bedre 
indtjening, bedre arbejdsvilkår og mere miljø- 
venlig transport.

KUNDERNE ER KLAR TIL BÆREDYGTIG 
TRANSPORT
En af evolvT’s kunder er Flowering. Flowering er 

en nytænkende blomsterforretning, der udeluk-
kende binder buketter af miljøcertificerede blom-
ster, håndsorterede overskudsblomster samt 
lokaldyrkede danske blomster. 
Co-founder Johan Vang Wildt fortæller: – Vi er en 
ung start-up virksomhed, og for os er bæredyg-
tighed lige så vigtigt som bundlinjen. Derfor er det 
afgørende af have en logistikpartner, der vægter 
både miljø og social bæredygtighed.

RÆKKEVIDDE ER IKKE ET PROBLEM
På en telefon fra Paris, fortæller CEO, Robert  
Spaima. – Rækkevidden er selvfølgelig et issue. 
En elvarebil kører ca. 250 km på en opladning, så 
det kræver detaljeret planlægning at få det hele til 
at gå op. Heldigvis er chaufførerne professionelle 
og lærer lynhurtigt at optimere kørslen i hver- 
dagen. Bilerne bliver dels ladet op om natten og i 
pauserne i løbet af dagen. 

GODE VILKÅR OG EL-
BILER ER VEJEN FREM 
I TRANSPORTBRANCHEN
Ambitionerne er store hos den lille københavnsk start-up virksomhed, evolvT. Med fokus 
på social ansvarlighed og grøn transport har de udviklet en forretningsmodel, der skal bane 
vejen for fremtidens kurer-virksomheder. 
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KLAR TIL VÆKST
evolvT råder i dag over fire elvarebiler. Tre Maxus 
og en Nissan E-NV200. Alle biler ligger i den gode 
ende hvad angår rækkevidde og kan snildt hånd-
tere de 60.000 ordrer, som evolvT ekspederer 
om året. Men ambitioner rækker videre. – Vi er i 
fuld gang med at finde onlineforretninger med de 
rette værdier, der kan hjælpe os med at vækste i 
Danmark, siger Robert. – Vi kan skalere op med 30 
biler på tre måneder, så vi er klar til at indfri efter-
spørgslen, når den kommer. 

INTERESSEN FOR ELBILER VOKSER
– Før var det store, potente biler, der kunne få folk 
til at dreje hovedet i gadebilledet, fortæller Robert.  
– I dag er det de lydløse elbiler, der fanger inter-
essen. Chaufførerne oplever, at folk stopper op 
og spørger ind til, hvordan det er at køre lydløst og 
uden at efterlade sig dieselos. Det ser vi som et 
bevis på, at interessen for elbiler vokser mere og 
mere i offentligheden. 

PÅ FORKANT MED UDVIKLINGEN
evolvT er helt fremme i brugen af elbiler i trans-
portbranchen, og ifølge Robert er det helt bevist. 
– Vi ønsker at præge udviklingen på markedet, 
og nu går vi forrest med brugen af elbiler. Men der 
er mange andre teknologier, vi skal have set på.  
Udover elcykler, der er helt oplagt, er det eksem-
pelvis udbringning af varer med droner og robotter. 

GLOBALE AMBITIONER
– Vi har en vision om at ændre vores industri på 
globalt plan, siger Robert. – Der er millioner af 
underleverandører, der trænger til bedre vilkår og 
millioner af tons CO2, som naturen skal skånes for. 
Derfor forbereder vi os på en international rejse, 
og samarbejder allerede nu med partnere i Paris 
og Silicon Valley, der skal hjælpe os med at føre 
den globale vision ud i verden. 
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