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Byområder og 

virksomheder 

oplever stigende 

trængsel, pres på 

parkering og 

stigning i CO2-

udledning



Den billigste og bedste løsning er samkørsel

Hvis bare vi sidder 
1,4 personer i 

bilerne i gns. så 
reducerer vi 

trafikken med 25%

Der sidder i 
gns. kun 1,05 
personer i en 

pendlerbil

… og det giver meget 
bedre mobilitet både i 

og uden for byen



Sådan virker NABOLIFT

• SamkørselsApp designet til familier i forstæder, 
provinsbyer og landsbyer

• Med få klik/stemmestyring er den daglige transport 
klaret; pendling og lokale ture

• Med NaboStop (predefinerede mødesteder) 
arrangerer NABOLIFT automatisk delruter, og alle 
biler bliver til små busser (sikrer kritisk masse)

• Integreret betaling per kørt kilometer (1-10 km: 1 kr. 
per km. 10-20 km: 0,75 kr. +20 km: 0,5 kr.) 

• Via integration med Rejseplanen vil alle kollektive 
transportmuligheder være tilgængelige i NABOLIFT



Lancering og 
samarbejder

Lanceringsmetode

• Lancering sker i tæt samarbejde med kommunen

• Hovedopgave er at mobilisere lokale kræfter og 
arbejdspladser, gerne i lokale netværk

• Skræddersyet informations- og 
markedsføringsmateriale

• Samarbejder desuden med trafikselskaber og 
Rejseplanen for koordinering med kollektiv trafik

Tidsplan for udrulning

• Region Hovedstaden (arbejdsplads) fra August ‘19

• Vejle fra September ’19

• Sønderborg Oktober ‘19

• Kolding fra November ’19

• Forv. Ballerup (Lautrupgård og Måløv), Lyngby-
Taarbæk (Vidensbyen) + 4 Region Sjællandske 
kommuner: Januar ’20

• + Gladsaxe (Erhvervsbyen og Novo erhvervsområdet 
m.fl)?



Tilbud til 
virksomheder
Hvad får I?

• Gratis anvendelse af NABOLIFT for medarbejderne

• Placering af NaboStops

• Kommunikationspakke når samkørsel skal udbredes 
til medarbejderne

• Katalog af mulige initiativer til at øge 
medarbejdernes samkørsel

• Brug af NABOGO i CSR øjemed

Omkostninger

• 0 kroner for den enkelte virksomhed
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