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Mission
Vi vil gøre samkørsel 

og deling af 

ressourcer på 

transportområdet til 

en naturlig del af 

dagligdagen





For at lykkes skaber NABOGO værdi for vigtige interessenter
- Dermed skaber vi incitament for at flere arbejder for at sprede samkørsel

Fordele: 

• Supplement til nuværende mobilitetsvalg

• Mere attraktivt at bo uden for store byer

• Undlade køb af bil nr. 2 eller 3

• Gør en aktiv klimaindsats

• Opnår endnu bedre sammenhold (særligt i landsbyer)Borgerne

Fordele: 

• Nyt mobilitetstilbud til borgerne og erhvervsvirksomheder

• Mindske trafik i byer og omkring virksomheder og erhvervsområder

• Gøre en aktiv klimaindsats

• Agere tilbringer for eksisterende offentlige transporttilbud

• Mindske behovet for nye anlægsinvesteringer til veje mm.

Kommuner

Virksomheder/skoler

Fordele:

• Bedre rekrutteringsgrundlag

• Stærk CSR-profil

• Behov for færre 

parkeringspladser

• Mindre spildtid i trafikken



Vi fokuserer på:

Teknologi

Partnerskaber, der kan 

mobilisere lokalekræfter



NABOGO teknologi
- Ny platform til pendlersamkørsel og lokale ture. Konceptet omfatter alt inkl. betaling

Fleksibelt

• Fleksible afgange både ud og hjem

• Pendlere kan angive om man ønsker at arbejde undervejs

• Integration med rejseplanen

Effektivt

• Ét klik i appen og lift er arrangeret

• Faste mødesteder mindsker spildtid

• Faste priser og automatisk afregning til chaufføren per kørt kilometer.  

(Priserne afspejler deling af omkostninger. 1 kr. per km de første 10 km. 0,75 kr. per km fra 10-

20 km. 0,5 kr. per km over 20 km.)

Dansk udviklet løsning til danske behov

• Tilpasset til både lokalsamfund og pendlerbrug

• For lokalsamfund er der integreret en nem og effektiv måde, hvormed man kan arrangere 

lift for børn og pårørende

Google søgefelt eller nuværende adresse

Hvorfra?

Google søgefelt eller nuværende adresse

Hvortil?

Enkelt tur

Type tur?

1 passager

Antal

Ingen

Bagage

Genvej til liftudbud>

Tryk på et NaboStop for at se aktuelle ture



Airport

Eksempel:  Ca. 500 biler kører hver morgen fra Greve Kommune til Tårnby Kommune (fortrinsvis lufthavnen). De biler kan bringe medarbejdere til Ørestaden
og rejsende til lufthavnen og metro-nettet. 

NABOGO konceptet
- Fleksibel samkørsel med faste mødesteder

Greve Kommune

Mødesteder placeres hvor folk bor samt ved uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser og de største indfaldsveje og hvor skift til kollektiv trafik er nemt. Det gør alle biler, 

der kører over broen til arbejdspladser og uddannelse på Amager til små busser, der giver ny mobilitet mellem områder, der ikke er godt betjent af kollektiv trafik. 



Nyt mobilitetsnet i

hovedstadsområdet?

Højkvalitets-
offentlig

transport og
mikro mobilitet

NABOGO udnytter kapaciteten i
bilerne og skaber ny mobilitet til
landsbyer og forstæder

• For pendlere der skal til København
er der gode muligheder for at skifte
til offentlig transport I udkanten af
byen. 

• For pendlere til virksomheder og
uddannelsesinstitutioner udenfor
bykernen oprettes direkte
kooridorer.



Partnerskaber, der sikrer optimal mobilitet

Rejseplanen

• Offentlige transportmuligheder fremgår af NABOGO appen (vers. 1)

• Lifts i NABOGO vil fremgå i MinRejseplan (vers. 2) 

• Samarbejdet giver mulighed for at planlægge kombinationsrejser ( vers. 2)

Trafikselskaber

• Samarbejder om at give bedst mulige mobilitetstilbud til borgerne

• Fælles interesse i at der er et godt alternativ til kørsel i egen bil

Detaljer for kombinationsrejse

200 mKl: 8.30

Rejsedetaljer

Kl: 8.35 Bus nr. 4

På: Kirkebakken
Af: Albuen
Billet købes seperat

Kl: 8.45

På: Albuen, Bredballe
Af: Systemvej, Billund

Kl: 9.10

NaboStop 
Albuen

Afgang fra 
hjemmeadressen

Kl: 9.15 Ankomst

NaboLift

Bus

Afgang 

kl: 8.30
Ankomst: 

kl 9.10
Rejsetid

40 min

Tirsdag 27. Jan 2019

Pris

45 kr. Lille Stille

Book rejse

200 m



Mobilisering af lokale kræfter i partnerskaber
- Vi  ska l  løf te i  f lok  for  at  ændre borgernes adfærd

Foreningslivet
(Mikro-sponsorater hver gang app 

benyttes)

Arbejdspladser
(kører konkurrencer og indfører 

incitamenter)

Lokalråd
(Inddrages og opfordres til at støtte 

agendaen)

Kommunen
(Fører kampagner og konkurrencer)

Ildsjæle/ambassadører
(Ildsjæle identificeres og udstyres med 

argumenter)

Lokalt erhvervsliv
(Sponsorer samkørsel)

Coop butikker
(Coop-butikker bruges til organisering)



• Nyt mobilitetstilbud til borgere

• Nyt mobilitetstilbud til virksomheder og 

uddannelsesinstitutioner

• Reducere trængsel og C02 med op til 25% fra 

biltrafikken

• Spare penge på vejudvidelser og infrastruktur, 

som parkeringspladser. 

• Supplement til kollektiv trafik = Mere mobilitet 

for pengene

• Mindsker borgernes indkøb af biler og sikrer 

større lokalt forbrug

Værdi for kommunen



Sammen med kommunen får vi borgerne i tale

IdrætsforeningerSkoler og 

uddannelsesinstitutioner

Arbejdspladser

Beboelsesområder og 

landsbyer



Virksomheder i partnerskab med kommunen

Fælles målsætning:

Vi kan sammen øge antallet af 
personer fra 1,05 -> 1,4 
personer per pendlerbil i år 2022

Fald i antal biler som kører på 
vejene og parkerer på jeres site 
= 25%

I sikrer mere effektiv 

arbejdstid for jeres 

medarbejdere

Færre biler på 

virksomhedens 

parkeringspladser

I bidrager til at 

myldretidskøer 

forsvinder

I bidrager til årlige CO2 

besparelser

I bidrager til bedre 

luftkvalitet

I forbedrer 

mobilitetstilbud til 

medarbejderne

Samfund og virksomhed vinder

Virksomhed Samfund

Virksomhed



Regionalt partnerskab med RH 
og frontrunner kommuner og 
virksomheder. 

Fase 1.København- Hil lerød, etablering af 
en veldefineret pendlerkorr idor med 
krit isk masse. Jan –sept.  2019. (bi l lede)

• Par tnerskaber med Region, Kommuner,  
Letbanen, virksomheder og 
udd.inst itut ioner

• Mobil itetssuperstop etableres i  
samarbejde med kommuner, f.eks.  Hans 
Knudsens Plads og Glostrup st .  

Fase 2. Etablering af samkørselsveje i hele 
regionen med afsæt i  
par tnerkommunernes behov 
(virksomheder og borgere) i  samarbejde 
MOVIA , RSj og RH



• EU- projekt MAMBA. Ny mobilitet for landsbyer  i 

Vejle og Sønderborg

• Moving people projekt. Topdanmark

• Region Hovedstaden. Pendlerkorridor: Hillerød-

København og partnerskaber med Kommuner

Igangværende samarbejder

• Vejle Kommune 

• Kolding Kommune

• Gladsaxe Kommune (i forventet samarbejde Ballerup 

og flere kommuner, som del af fase 2 i Region 

Hovedstaden samarbejdet)

Positive dialoger med kommuner

• Høje Taastrup

• Lyngby-Taarbæk

• Hillerød

• Allerød

• København

• Frederikssund

• Kalundborg

• Slagelse

• Holbæk

• Roskilde

• Fredericia

• Billund

• Ringkøbing-Skjern

• Hedensted

• Faaborg-Midtfyn

• Aalborg 

• Frederikshavn
Samarbejde med trafikselskaber

• NABOGO samarbejder med NT, Movia og Sydtrafik

Lancering

9. september 2019

16. september 2019

Oktober 2019

November 2019

Etablering Q4 2019, 

lancering januar 2020 

Region Hovedstaden samarbejde MOVIA/Region Sjælland Øvrige

23. september 2019

En del af noget større
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