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Studiets opdrag

Hvor fungerer samkørsel? 

Hvorfor fungerer det? 

Hvordan organiseres det?
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Kendte barrierer for samkørsel

Varierende arbejdstid/pres 

Behov for styring 

Det er for ufleksibelt 

Kræver for meget planlægning 

At få hverdagen til at hænge sammen 

Transport er i forvejen en udfordring



Tilgang



Ruter



Ruter



Demografi

15 kvinder // 4 mænd 

Yngste deltager 20 år // ældste 54 år (i snit 35 år) 

Studerende // første job // børnefamilier // sidst i arbejdslivet 

Længste tur 120 km // korteste tur 9 km 

2 ud af 3 bruger mellem 30 og 60 minutter på transport per tur



Samkørselstyper

Vi er en fast gruppe der kører sammen 
Vi kender hinanden 
Det er for bøvlet at køre med forskellige

Det fungerer når det er os to. 
Vi hygger os

Jeg får et lift når en kollega kan have mig 
med, ellers skal jeg med kollektiv trafik og 
det er meget mere bøvlet

Det er dejligt at slippe for 
at køre hver gang

Du kan køre med mig, hvis jeg har 
lyst til at tage dig med



- Gruppe på +3 personer 

- Kører fast sammen på daglig basis 

- Kører +20 km hver vej



- Økonomi spiller en rolle 

“Økonomi i det er klart en fordel for det bliver hurtigt dyrt 
at køre så mange kilometer.”  
 
“Hvis ikke jeg kunne køre med ville det hedde toget for 
mit vedkommende, men det er ikke rigtig alternativ for det 
vil tage to og en halv time, og så er det helt vildt dyrt.” 

“Det gør at vi kan nøjes med at have en bil derhjemme”



Men det er i høj grad det sociale, der får det 
til at fungere - det handler om: 

- At kemien skal passe 

- Opmærksomhed på hinanden og at turen 
skal være god for alle 

- Plads til at tale, plads til at trække sig 

- Kendskab og tryghed ved hinanden og 
ordningen



”Karsten og Jan (opdigtede navne) kan jo tale om alt 
muligt mellem himmel og jord, så for mig er det nogle 
gange også et dejligt lille frirum, hvor jeg lige kan sidde 
med min telefon og læse lidt på nettet, inden jeg kommer 
hjem. Få lidt ro på.”  

“Det er rart at man kender folk, jeg vil synes at det var 
ærgerligt, hvis man skulle køre med nye hver gang, så 
skal man gennem de samme ting igen og igen. Det ville 
være mindre hyggeligt.”



- Behov for aftaler når man skal køre sammen 

- Fast afgang ud og hjem 

- Fast opsamlingsted 

- Kommunikation er minimeret til at dreje sig 
om afvigelser  

- Kendskab skaber rutiner



- To kollegaer, der kører fast sammen til og fra 
arbejde 

- Aftale opstået på arbejdspladsen



- ‘Sund fornuft’ - de bor tæt hinanden, 
arbejder samme sted 

- Besparelse på udgifter til bil og kørsel 

- Sparer tid (når alternativet er offentlig 
transport) 

“Min fordel ved det er, at jeg fra dag et har betalt 20 kr. 
per tur. Det er lidt mere end hvis jeg tager bussen, men 
det er rigtig hyggeligt og så er der en tidsmæssig faktor. 
Og den er rimelig pæn. Det er nok 30 min. hver vej og 5 
timer om ugen kan jo også bruges til noget.”



- Køreturen til/fra arbejde bliver til en hyggelig 
stund i stedet for noget der blot skal overstås 

“Det jeg er allermest glad for, det er det med ikke at 
skulle sidde i morgentrafikken alene. Det er hyggeligt 
med  med kabinesnak, som vi kaldet det, at vende stort 
og småt. Så det er primært selskabet, der er guleroden 
for mig.” 



- Planlægning foregår fra dag til dag 

- Aftale om fælles bagkant, hvor de kører 

“Nogle gange kan det være, at Bente lige skal noget på 
vejen hjem - og det er fint med mig. “Skal du i Veri-
centret, så stopper vi bare der”. Tit skal jeg jo også et 
eller andet selv.”



- Benytter samkørsel som en af flere 
transportformer 

- Har ‘løs’ aftale med en eller flere kollegaer 

- Finder også lift via GoMore og 
facebookgrupper 

- Har ikke eller begrænset adgang til bil 

- Offentlig transport benyttes som alternativ til 
samkørsel 

- Nye på arbejdsmarkedet



- Samkørsel er den billigste og hurtigste måde 
at komme til/fra arbejde: 

“Det er den måde at jeg bedst kan få min dagligdag til at 
hænge sammen på selvom jeg faktisk personligt bedst 
kan lide at køre i tog og have noget i ørene. Hvis jeg 
skulle tage offentlig transport hver dag, det tror jeg ikke 
jeg ville kunne holde ud i længden. Det er mest 
irriterende om morgenen for så skal jeg op kl. 5. Det er 
bedre om eftermiddagen.”



- Det sociale aspekt kan være en barriere 

“Lige de første gange synes jeg at det var grænse-
overskridende at sætte mig ind i en bil og så køre i 45 
minutter med en jeg ikke kender. Men hende jeg kører 
mest med, hun er meget imødekommende, og vil rigtig 
gerne tale. Samtalen går nemt med hende.” 



- Planlægning fylder meget 

”Når man ikke kører strækningen hver dag, kommer 
koordinering hurtigt til at fylde meget. Det er lidt træls 
ind imellem. Særligt hvis det ender med at ikke at 
kunne lade sig gøre.” 

”For mig kan det være lidt stressende det der med at få 
transporten på plads. Jeg vil gerne have styr på det for 
en uge af gangen, så man kan slippe det igen.” 



Samkørsel fungerer…

- Når man bor i nærheden af hinanden og arbejder samme sted 

- Når der er opbygget kendskab og tryghed ved hinanden 

- Når alle bidrager til at få det til at fungere 

- Når planlægning og koordinering kan holdes på et minimum 

- Når samkørsel løser en konkret transportmæssig udfordring!



Hvad gør andre?

Problem: Daglig pendling er en belastning og det får folk til at skifte job

- Facebookgruppe for virksomhedens pendlere ansatte 

- Fastsættelse af takst for tur 

- Introduktion til ordning ifm. ansættelsesamtaler 

- Regneark til koordinering hvis tur det er til at køre og hvem der skal med



Action points



Call to action

- Hvorfor overhovedet samkørsel? 

- Definer jeres WHY 

- Hvad er kriterier for succes? 



Mini undersøgelse

- Find 5 personer 

- Tal med dem om deres transport til arbejde 

- Også de omkringliggende aktiviteter 

- Hvilke udfordringer har de, som knytter sig til transport?



Tænk det som en service

- Hvordan kommer folk igang? 

- Hvordan får vi folk til at blive ved?



Hvad skal løses af teknologi

- Matchmaking? 

- Koordinering? 

- Planlægning? 

- Betaling? 

- …?



Understøttende initiativer

Aktiviteter der synliggør og tilgodeser samkørsel 

- Engagere ambassadører  

- Særlige parkeringspladser tæt på indgange 

- En ‘plan-b bil’ 

- Samtale-kort til turen 

- Virksomhedsdating 

- …?



Sprgm?


