
Freetrailer spiller en aktiv rolle i måling af luftforurening i storbyer
Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det. Men igennem de seneste 12 uger, har 10 freetrailere spillet en aktiv rolle i
målingen af luftforureningen i København. Teknologivirksomheden Freetrailer har stablet et pilotprojekt på benene sammen
med iværksætterne fra Polisens.io

Freetrailer har altid haft det som sin mærkesag at tænke ud af IT-boksen. I 2004 udviklede de Danmarks første deleøkonomiske platform,
hvorfra det var nemt at booke og låne en trailer gratis. De seneste to år har virksomheden koncentreret sig om at videreudvikle platformen til
en 100% selvbetjeningsløsning, der tilbyder kunder optimal fleksibilitet og gør det endnu nemmere at dele. Og med det seneste pilotprojekt
sammen med IoT iværksætterne fra Polisens.io, fortsætter Freetrailer linjen.

”Det har hele tiden ligget i Freetrailers DNA at forsøge at skabe løsninger, der dækker flere behov på én gang – for at udnytte vores fælles
ressourcerne bedst muligt. Man kan kalde det en dobbeltdele-økonomisk løsning. Vores trailere fungerer allerede både som rullende
reklamesøjler og som dele-trailere. Derfor er det nærliggende at tænke over, hvordan trailerne ellers kan komme til gøre nytte – når de nu
alligevel er ude at køre”, siger Allan Sønderskov Darré.

Derfor var der heller ikke langt fra ord til handling, da Freetrailer stødte på de tre IoT iværksættere fra Polisens.io, der er i gang med at
etablere et netværk af avancerede IoT måleboks – de såkaldte Polipods – til overvågning af luftforureningen i byer.

”Vores ambition er at bruge byens egen kilde til forurening – nemlig trafikken – til at opbygget et netværk, der giver et realtidsbillede af
luftforureningsniveauet i byen. Vores Polipods kan monteres på alle køretøjer i bevægelse – dvs. cykler, biler, busser og ja altså også på
trailere – og derved får vi en rækkevidde, der er 80 gange større end de stationære løsninger. Pilotprojektet med de ti Polipods monteret på
freetrailerne har givet os mellem 10-15.000 målepunkter pr. uge, og det er enormt brugbart”, siger CEO Cosmin Pirvu fra Polisen.io

Alle data bliver indsamlet og behandlet i Polisens.io´s monitorsystem. Pilotprojektet har igennem de seneste 12 uger indsamlet over 150.000
målepunkter, og det begejstrer både Allan Sønderskov Darré og Cosmin Pirvu, der derfor har besluttet at udvide samarbejdet til også at
omfatte Odense, Århus og Ålborg.

På Polisens.io hjemmeside kan man realtime se forureningsniveauet i København.
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Kort om Freetrailer Freetrailer Group A/S

Freetrailer er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det var nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk
it-platform. Virksomheden tilbyder i dag sine kunder en 100% selvbetjeningsløsning via app. og elektronisk lås, der giver kunder fuld fleksibilitet.

Konceptet har vist sig at skabe øget trafik til butikkerne på en nytænkende og anderledes måde og siden opstarten har mere end 2 millioner kunder lånt en
gratis Freetrailer hos IKEA, Silvan, Pelican Storage – eller hos en af virksomhedens mere end 30 andre samarbejdspartnere i Norden. Virksomheden
arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udøver det ene ben, og en yderligere internationalisering af
konceptet udgør det andet.

Det danske dagblad Børsen har tildelt Freetrailer syv vækstgazeller i streg. Freetrailer står i dag med et yderst rentabelt og globalt skalerbart
forretningskoncept, der bygger på en gennemtestet og robust it-platform.


