
FIND EN NY  
NÆRBOKS LOKATION 
 OG TJEN PENGE TIL 

 DIN KLUB!

Når der skal findes lokationer til Nærboks pakkebokse, kræver det sans for kortlæsning og 
kendskab til lokalområdet. Det er her, I som orienteringsklub kommer ind i billedet. Vi vil 
gerne støtte jeres sport, og derfor tilbyder vi jer 1000 kroner, hver gang I får en aftale i hus om 
opsætning af en Nærboks pakkeboks. 
 
Som orienteringsløber har du en evne til at læse og forstå kort og kan dermed finde frem til 
oplagte placeringer til pakkeboksene. Samtidig har du den fordel, at du kender lokalområdet 
og ved, hvor der er behov for at kunne hente sine pakker.

Ved at indgå i et samarbejde med Nærboks, kan I altså være med til at sørge for:
•  at I og resten af lokalsamfundet får pakkebokse til jeres by, der gør det let at hente pakker.
•  at der er flere penge til at lave aktiviteter for i jeres orienteringsklub.

Nærboks er ejet af SwipBox  og Postnord, og er et åbent netværk som alle distributører kan 
lægge pakker i og alle danskere kan hente pakker i.

Inden du går ud og finder en Nærboks-placering, skal du lige læse de følgende sider grundigt, 
bl.a. er der nogle krav som skal overholdes, lidt information om Nærboks samt nogle forslag 
til hvem du skal spørge.

NÆRBOKS HAR BRUG FOR ORIENTERINGSLØBERNE!

Et samarbejde mellem Nærboks og Dansk Orienterings-Forbund



Krav til områder til placering af Nærboks:
-  Nærboks placeres altid udendørs.
-  Nærboks må ikke stå for tæt på andre Nærboks pakkebokse. 
I mindre byer skal der være 500 meter imellem Nærboks. I store 
byer med meget byggeri må der være ned til 250 meter mellem 
Nærboks pakkeboksene.
-  Der skal være nok beboere i området, hvor  
Nærboks opstilles. Dette betyder, at der sjældent opstilles vokse i 
byer med færre end 500 beboere.
-  Industriområder er ikke attraktive, da folk ikke vil bruge 
boksene her.

Følgende krav stilles ved opstilling:
- Fast underlag – undgå græs/blød jord.
- Gerne en placering op mod væg, hegn, eller lign.
- Min. 2 meter foran boksen skal være fri.

Undgå:
- Placeringer i oversigtsarealer (Trafik).
- Placeringer som ikke er synlige (I baggårde eller bag mure.)
- Placeringer over kantsten/trapper.

Oversigtskortet: 
- På www.nærboks.dk/dof kan du finde et kort, hvor allerede 
opstillede pakkebokse er markeret. Dette kan du bruge i jagten 
på at finde nye Nærboks lokationer. 

KRAV TIL PLACERING AF NÆRBOKS

NÆRBOKS MÅL OG TEKNOLOGI

Der placeres altid to bokse og ideelt set placeres de side om 
side. Hver boks har målene: 195 cm X 102 cm X 63 cm

13 rum af forskellige størrelser:
-  4 x Small: 115 x 440 x 600 mm
-  7 x Medium: 240 x 440 x 600 mm
-  2 x Large: 490 x 440 x 600 mm
Ingen kabling og let at installere.

Batteridrevet og kræver derfor ingen strømtilslutning.
Nærboks skal ikke monteres, da boksen sidder fast på en 
 300 kg tung betonfod.

Nærboks kan nemt flyttes til en anden placering, hvis  
området fx skal renoveres.



GODE STEDER AT SPØRGE OG UNDGÅ

Disse steder er gode at spørge:
-  Boligforeninger (Andels-, grundejer- og ejerforeninger)
-  Sportshaller, svømmehaller, andre typer af idrætsanlæg og 
idrætsforeninger
-  Små købmænd, pizzeriaer og andre typer af små  
erhvervsdrivende butikker
-  Borgerforeninger, kollegier og ungdomsboliger
-  P-huse
-  Boligselskaber (Lejerbo, DAB, KAB osv.)

Disse steder er sjældent gode at spørge:
-  Plejehjem
-  Kommunale daginstitutioner og skoler
-  Industriområder

Følgende butikker og stationer ønsker ikke at  
samarbejde med Nærboks: 
-  Aldi  
-  Rema1000  
-  Netto  
-  Føtex  
-  Bilka 
-  Shell  
-  Circle K  
-  OK plus (OK tankstationer med en butik)  

Derudover har vi i øjeblikket samarbejde med  
følgende kæder (disse skal heller ikke kontaktes):
-  Lidl
-  Fakta
-  OK
-  Apcoa
-  Go’On

Caroline Gjøtterup er projektleder på DO-F  
projektet, kontakt hende hvis du eller nogen i din klub har 
spørgsmål eller er i tvivl om noget, I ikke kan få svar på i 
denne folder eller på www.nærboks.dk/DOF

Kontakt hende på  
M: caroline.gjotterup@nordicinfrastrcture.dk 
T: 23 74 36 60



GODE ARGUMENTER FOR NÆRBOKS

Gode argumenter:

-  Nærboks er gratis og omkostningsfrit at have stående. Vi 
står for al vedligehold og drift af Nærboks.
-  Nærboks er batteridrevet, så der kræves ingen  
strømforsyning. Boksene kan derfor også opstilles og  
installeres på 5 minutter.
-  Nærboks gør hverdagen lettere for beboere i lokalområdet, 
da der aldrig er kø til Nærboks, som ellers ofte er tilfældet på 
mange posthuse. 
-  Nærboks er tilgængelig døgnet rundt, så man kan altid 
afhente pakker sine pakker, lige når det passer.
-  Nærboks er Covid19-venlig, da pakkeboksen altid placeres 
udendørs, hvorved man undgår kontakt med ekspedienter og 
andre, der skal afhente deres pakker.
-  Nærboks er klimavenlig og lever op til fire af FN’s  
verdensmål for bæredygtig udvikling.

Specifikke argumenter:

Til boligforeninger og kollegier
-  Nærboks gør hverdagen lettere og mere bekvem for  
beboere i området.

Til Sportshaller og p-huse
-  Nærboks kan være med til at trække mere trafik og gang 
forbi, hvilket kan virke positivt imod ballade og hærværk. God 
service til foreningsmedlemmer og beboere i lokalområdet.

Til butikker og restauranter
-  Nærboks kan trække flere kunder forbi butikken. Derudover 
er det en stor kundeservice, da danskerne elsker at hente deres 
pakker i en pakkeboks.



ARBEJDSMETODE

På www.nærboks.dk/dof kan du finde et kort, hvor allerede 
opstillede pakkebokse er markeret. Dette kan du bruge i jagten 
på at finde nye Nærboks lokationer. 

Her er et par ting du skal tjekke før du tager kontakt: 

1.  Se på kortet over allerede placerede Nærboks
-  Er der mere end 500 meter til den nærmeste Nærboks, gå da 
videre med din forespørgsel. 

2.  Tag kontakt til stedet (bestyrelse, vicevært, driftsleder)
-  På hjemmesiden www.nærboks.dk/dof kan du downloade 
en folder med information som du kan give/sende til ejeren af 
den potentielle Nærboks lokation.  

3.  Hvis de siger JA
a.  Skal du finde en placering til Nærboks - husk at tjekke   
kravene til placeringen.
b.  Tag et billede af placeringen (forfra og fra siden).
c.  Notér postadressen.
d.  Udfyld formularen på www.nærboks.dk/dof 

Dette er spørgsmål, som folk ofte stiller i forbindelse med opsætning af Nærboks.

Skal Nærboks være offentlig tilgængelig?
JA. Nærboks er et åbent netværk og vores bokse skal derfor være offentligt tilgængelige i alle i 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. Ved en placering, hvor der f.eks. står to bokse, vil der ikke være meget mere end fem personer, der 
dagligt vil afhente deres pakker i en bil. Det skal i den sammenhæng nævnes, at vi aldrig har nedtaget en 
boks på baggrund af klager over udefrakommende trafik.

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 ingen omkostninger forbundet med strømforsyning.

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

SPØRGSMÅL OG SVAR


