Bæredygtig pakkeboks
til danskerne

Hvorfor Nærboks?
Med Nærboks gør vi det nemmere og mere effektivt for alle parter at afhente og aflevere pakker. Vi har opstillet over 2.500 Nærboks over hele
landet, som dermed udgør det tætteste netværk af pakkebokse i Danmark, og mange flere er på vej.
Miljøet belastes unødigt
Øgede leverancer belaster klimaet mere og mere. Med Nærboks slipper pakkebilen for at køre
helt hjem til hver husstand og starte og stoppe bilen mange gange. Nærboks er med til at
reducere CO2, og gør det lettere for forbrugerne at hente pakker uden selv at starte bilen.

Forbrugerne forlanger fleksibilitet og komfort
Nærboks skaber større fleksibilitet, da pakkeboksen er tilgængelig døgnet rundt.
Derudover skaber Nærboks mere komfort, fordi den står tæt på hjemmet, og det dermed bliver
lettere for den enkelte at afhente sin pakke.

Markant vækst i pakkestrømmen
Globalt ser vi op til 20% årlig vækst i pakkemængden, og i Danmark alene så vi en vækst på
23% sidste år. Nærboks gør det lettere, når man vil modtage sin pakke nemt, sikkert og hurtigt,
og imødekommer dermed den stigende vækst i pakkestrømmen.

Infrastrukturen er under pres
Flere og flere detailkæder dropper at drive bemandet pakkeudlevering pga. for stort
pres. Nærboks hjælper de pressede detailkæder, som drukner i pakker. Med Nærboks er
man sikker på at få sin pakke hurtigt og nemt.

Pakker tæt på dig

I 2019 gik PostNord og SwipBox sammen om at etablere en helt ny brugervenlig måde nemt at få sine pakker. Nu har PostNord overtaget fuldt
ejerskab, men visionen er den samme. Nemlig at der skal være en Nærboks i gå-afstand for langt de fleste danskere, og at det skal være nemt
og miljøvenligt at modtage og sende pakker.
ÅBENT NETVÆRK
Alle pakkedistributører kan være en del
af pakkeboksnetværket og levere pakker
i Nærboks tæt på dig.
DELEBOKS OG UDEN BESVÆR
Nærboks deles med dine naboer. Den opstilles nemt og uden
omkostninger. Nærboks varetager al vedligeholdelse, samt drift af
boksen.
NEMT OG BEKVEMT
Med Nærboks er pakkeafhentning og -levering nemt for alle.
Afhentning af pakker uden kø eller anden fysisk kontakt. Målet er at
gøre hverdagen lettere for danskerne, så de kan hente pakker uden
at skulle starte deres biler.

Sådan virker det
Nem afhentning
Pakker i Nærboks hentes med en App på din Smartphone
(Apple/Android). Når du bestiller pakker, vælger du den Nærboks
tættest på dig. Når du står foran boksen åbner du Nærboksappen og der forbindes via Bluetooth, hvorefter lågen ind til din
pakke åbner.
App og sikkerhed
Det er sikkert at bruge Nærboks. Forbindelserne er krypterede,
og pakken er sikret imod tyveri i Nærboks.
Muligheder med Nærboks
Udveksling og bytte af effekter eksempelvis nøgler eller værktøj,
som bidrager til deleøkonomien blandt beboere er en mulighed vi
håber på at kunne finde en sikker og nem løsning på.

Afhent din pakke i
Nærboks Vestergade

Den ideelle placering
Boksen kan opstilles på under fem minutter og flyttes efter behov
•

Fast underlag – helst ikke græs eller blød jord

•

Gerne en placering op mod en væg, et hegn, en busk eller lign.

•

Mindst 2 meter foran boksen skal være fri så fragtmanden kan komme til

•

Placeringen skal være frit tilgængelig hele døgnet

•

Lys er ikke et krav, men det øger trygheden når man henter pakker

Undgå
•

Placeringer tæt på ‘tung’ trafik – det skal være sikkert at stå ved boksen

•

Placeringer som ikke er synlige (i baggårde, bag en mur eller busk)

•

Placeringer over kanter eller trapper

Vi lover…
Ingen investering
Ingen vedligeholdelse
Ingen skader eller
graffiti
Ingen strøm eller
driftsomkostninger
Ingen bekymringer ift.
ny teknologi, telefoner
eller lignende

Ingen montering ud
over fast underlag
Kan nemt flyttes til ny
placering efter behov
Kan udvides med ekstra
moduler efter behov

2 x 2 meter
26 rum

Spørgsmål og svar
Skal Nærboks være offentlig tilgængelig?
JA. Nærboks er et åbent netværk og vores bokse skal derfor være offentligt tilgængelige i alle døgnets 24 timer.

Skaber Nærboks meget trafik?
NEJ. Vi har ikke erfaringer med, at Nærboks skaber meget udefrakommende trafik. Størstedelen der afhenter pakker i Nærboks, er beboere i lokalområdet,
som oftest er gående til boksen for at hente deres pakke. Nærboks skaber tryghed i nærområdet, når løbende trafik til bokse ved fx sportshaller, stationer
og i almene boligområder, forstyrrer uønskede aktiviteter og sørger for liv i området hele døgnet.
Er Nærboks gratis og omkostningsfri?
JA. Nærboks er fuldstændig gratis at få opstillet. Vi står for al vedligeholdelse og drift af boksen. Vores bokse kører på batteri, så der er heller ingen
omkostninger forbundet med strømforsyning.
Kan man få opstillet mere end én Nærboks?
JA. Vi opstiller i langt de fleste tilfælde to af vores bokse ved siden af hinanden. Vores erfaring er nemlig, at der ikke skal meget til før én enkelt af vores
bokse hurtigt bliver fyldt med pakker. Vi monitorerer hele tiden mængden af pakker i Nærboks, og hvis der er brug for ekstra kapacitet, kommer vi meget
gerne og opstiller en ekstra boks.

Går der lang tid før Nærboks kan blive opstillet?
NEJ. Når I har givet grønt lys for opstillingen af Nærboks, er boksene opstillet og klar til brug indenfor ca. 14 dage.

Nærboks og FN’s verdensmål
Nærboks er designet og udviklet af den danske virksomhed SwipBox. SwipBox er en virksomhed,
der aktivt arbejder med bæredygtighed, hvilket også er en integreret del af Nærboks-konceptet.
Leveringer som en del af vores infrastruktur
Med den tætte placering af Nærboks pakkebokse samt en optimeret
ruteplanlægning, gøres hele værdikæden mindre klimabelastende.

Transport
Med Nærboks etableres et netværk af pakkebokse, der står så tæt, at
der ikke er brug for at starte bilen for at hente sin pakke.
Genbrug
Nærboks er produceret af materialer som let kan skilles ad og genanvendes
i nye produkter. Nærboks produceres i Danmark, hvilket gør transporten af
boksene kortere og mindre belastende for miljøet og klimaet.
Forretningspartnerskaber
Igennem strategiske partnerskaber og fokus på grønne og bæredygtige,
strategier og processer skabes den næste generation af pakkeinfrastruktur.

