
Udbyder Primære  
målgrupper

Kræver af-
tale mellem  

organisation 
og udbyder?

Mulighed for 
individuel  
business 

case?

Eksempler på 
muligheder  

i app’en

Eksempler på  
andre tilbud 

Betalingsmodel for 
chauffør og  

passager

Integration med 
kollektiv trafik?

Commute
Arbejds- 
pladser 

Uddannelses- 
institutioner

Ja Ja

Gamification 

CO2 og kilometer- 
tracking 

Mulighed for taxi- 
bestilling samt  
samkørsel i taxier

Behovsanalyser

Udrulnings- og  
kampagneplaner

Automatisering af  
kørselsgodtgørelse

Standardprodukt er 
gratis for organisation 
og brugere. 
 
Kan tilpasses den  
enkelte organisation 
med tilvalg.

Kan udvides med valg 
af cykel, tog og bus

GoMore

Pendlere Nej Nej

Point/rabat-system 

CO2 og kilometer- 
tracking

Rating af brugere

Tilbyder også: 

• biludlejning
• leasing 
• erhvervsleasing

Turprisen fastsættes  
af chauffør, betaling er 
integreret i app, gebyr-
fri platform.

Ingen

Nabogo
Kommuner

Landsbyer og 
foreninger 

Uddannelses- 
institutioner

Virksomheder

Nej Ja

Gamification-flow

Fast udbud af  
pendlerture

Digitale mødesteder

Digital markedsføring 
og kampagnepakker

Mobilitetsanalyser

Rapportering/ 
evaluering

Gebyrfri platform, fast 
kilometerpris  
mellem brugerne, 
betaling integreret i 
app. Gratis at køre 
med når man har  
pendlerkort. Nabgo in-
dgår aftaler med kom-
muner, hvilket gør app 
og kampagner gratis. 
Se om jeres virksomhed 
er dækket af en aftale.

Visning af Nabogo- 
lift og kombinations- 
rejser i Rejseplanen og 
Nabogos app. 

Visning af kollektiv 
trafik i app

Integration af 
knudepunkter

Ta’Med Pendlere 

Arbejds- 
pladser 

Uddannelses-
institutioner

Kommuner og 
trafikselskaber

Afhængig af 
den valgte 

løsning
Ja

Automatiseret fleksibel 
match-making (på rute 
og stoppesteder)

Gamification

CO2 og kilometer- 
tracking

Udrulnings- og  
kampagneplaner

Kom-hjem forsikring 

Samkørselsfælles- 
skaber til arbejds- 
pladser og kommuner/
trafikselskaber (zoning, 
subsidiering, samkørsel 
p-pladser, m.m.).

Betaling for tur er  
valgfri;  
chauffør vælger selv 
mellem gratis tur eller 
mod betaling.  
Prisen for betalte ture 
fastlægges af Ta’Med 
ud fra antal samkørte 
km. Intet servicegebyr 
for brugerne.

Integrerer Rejseplanen 
= kombinationsrejser 
med samkørsel +  
kollektiv trafik

Trafikale knudepunkter, 
stoppesteder og sam-
kørselpladser.

Integration med rejse-
kort

https://commuteapp.dk/
https://gomore.dk/rideshare/how/drivers
https://nabogo.com/da/
https://nabogo.com/da/partnere/#kommuner
https://nabogo.com/da/partnere/#kommuner
https://fdm.dk/ta-med
https://commuteapp.dk/
https://gomore.dk/rideshare/how/drivers
https://nabogo.com/da/
https://nabogo.com/da/

