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Resultater 

Undersøgelsen baserer sig på 10 kvalitative interviews udført i Auning i maj/juni 

2016. Borgernes transportbehov er belyst, for at klarlægge holdninger til og barri-

erer for brug af en delebilsordning bestående af el- eller hybridbiler. Informanterne 

udgør en kompleks gruppe borgere, for at kunne afklare, hvem den endelige mål-

gruppe for en delebilsordning i en by af Aunings størrelse og beliggenhed er. 

Transportbehov og motivationsfaktorer: 

- Bilen er lig med frihed, hvorimod fraværet af en bil giver store begrænsninger. 

Uden en bil føler man sig afhængig af, at kunne låne af omgangskredsen frem-

for at benytte de ”håbløse” offentlige transportmuligheder. Offentlig transport 

medtænkes sjældent i hverdagens mobilitet. 

- Økonomi og komfort (større fleksibilitet end uden bil, men med begrænsede 

omkostninger og forpligtelser), fremstår som de vigtigste motiver for at blive 

delebillist. Miljøbevidstheden begrænser sig til det helt nære, fx familiens 

sundhed. Hvad angår bilen, vinder praktiske behov over miljøbevidsthed. 

- På baggrund af kørselsbehovet og interessen for delebiler hos informanterne, 

er den mindskede CO2 udledning beregnet til at udgøre som minimum en be-

sparelse på 10,31% af den samlede CO2 udledning, hvis delebilsordningen im-

plementeres. Dette er udregnet efter en gennemsnitlig elbils CO2 udledning. 

Design af delebilsordning: 

- Der er enighed om de faktuelle omstændigheder ved en delebilsordning: At 

køre elbiler eller at ”dele biler” er ikke en barriere. Ingen udtrykker et særligt 

personligt forhold til egne biler. Behovet kan dækkes af en almindelig 5-perso-

ners bil, og booking bør foregå via nettet på en fleksibel måde, så man kan 

reservere bilen i både få timer og flere dage ad gangen. 

- Auning er for stor til, at ”alle kender alle”, men for lille til at have en storbys 

karakteristika. ”Mellemtingen” betyder, at vandene deles i ønskerne til 

bookingsystemet. Nogle ønsker et åbent system, hvor man kan se, hvem der 

har booket, og man derved har mulighed for at kontakte hinanden og ”dele de-

lebilen”. Andre ønsker ikke, at medborgere kontakter ´en og spørger, om man 

kan være fleksibel i bookingperioden. Det bør integreres i bookingsystemet, at 

de der ønsker det, kan være ”synlige” brugere, som kan se andre ”synlige”, men 

at det også er muligt at være helt anonym. Desuden skal funktionen ”open for 

carpooling” kunne vælges, så borgerne kan ”dele delebilen”. 
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- En bekymring går på, om bilen vil være i præsentabel stand, når man afhenter 

den, eller om dette vil skabe konflikter og barrierer. Der skal være meget klare 

retningslinjer og standarter for, hvordan man henter og især afleverer delebilen. 

For nye brugere skal der være en grundig og helst personlig indføring, så in-

strukserne ikke misforstås. 

- Borgerinddragelsen i en delebilsordning er svær, når det er et meget u-konkret 

projekt, borgerne bedes forholde sig til. Eftersom den økonomiske besparelse 

er et altafgørende incitament til at benytte delebilsordningen, vil det være let-

tere at sælge initiativet, når den økonomiske gulerod er helt konkret og synlig.  

- Borgerinddragelse i designforløbet bør ske på en mere håndgribelig måde, for 

eksempel ved at opstille scenarier for, hvordan ordningen kunne se ud, og frem-

hæve fordele og ulemper ved de enkelte muligheder. Med ”likes” og kommen-

tarer vil borgerne bidrage til designet, uden at skulle starte fra bunden, og nye 

ideer kan genereres derfra. 

- Målgruppe: Dem, der allerede har vænnet sig til komforten i at eje to biler, er 

svære at ”omvende” til at benytte delebiler. Oplagte målgrupper for en dele-

bilsordning er borgere, der oplever et stigende kørselsbehov, men maksimalt 

ejer én bil (for eksempel nye tilflyttere), samt pensionister der har et dalende 

kørselsbehov. 
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Introduktion 

 

I undersøgelsen, udført i maj/juni 2016, udforskes det oplevede transportbehov samt 

holdninger til en delebilsordning bestående af el/hybridbiler hos en gruppe borgere i 

Auning. Der gives et indblik i borgernes daglige transport med det formål at undersøge 

potentialet for at ændre kørselsvaner samt øge borgernes mobilitet. Kørselsbehovet bru-

ges desuden som grundlag for en beregning af den mindskede CO2 udledning, i tilfælde 

af delebilsordningen implementeres, ligesom borgernes behov, holdninger og barrierer 

benyttes til at komme med input til design af en potentiel delebilsordning. Således vil 

et fremtidigt delebilsprojekt, kunne opnå den maksimale tilpasning til byens behov.  

Projektet tager udgangspunkt i ”Handleplan for bæredygtig energi Norddjurs Kom-

mune 2013” og understøtter desuden målene i Djurs Mobilitetsstrategi, som har til for-

mål at styrke sammenhængen mellem transporttilbuddene på Djursland samt sætte fo-

kus på at gøre transport mere miljøvenlig. 

Desuden kaster undersøgelsen lys over, hvad der adskiller en delebilsordning i en by 

på Aunings størrelse og beliggenhed, med delebilsordninger i andre byer. 

Auning og målgruppe for undersøgelsen 

Auning er en by med cirka 3.000 indbyggere, og er defineret som Hovedby i Norddjurs 

Kommune. De seneste år har byen oplevet en støt befolkningstilvækst, og med den 

geografiske tætte forbindelse til Randers (ca. 25 km.) og Aarhus (ca. 40 km.) samt et 

stort opland, har kommunen stor fokus på byfornyelse i Auning. Byen har et rigt byliv 

bestående af blandt andet tre supermarkeder (Netto, Kiwi og Brugsen) samt flere spe-

cialbutikker, der strækker sig fra blomsterhandlere, apotek, Radio/TV-forhandler, opti-

ker, en håndfuld tøjbutikker mv. Desuden er der et rigt foreningsliv, et bibliotek og en 

kro med overnatningsmuligheder. Selv på en helt almindelig tirsdag formiddag er der 

liv på det lille torv omkring Centervej, for byen trækker på et stort opland. Som en 

forbipasserende fra nabobyen Gjesing fortalte under rekruttering af informanter til un-

dersøgelsen:  

”Det er derfor, Auning har vokseværk. Jeg kommer her, fordi der ligger en Netto, Brug-

sen og en Kiwi tæt på hinanden. Så hvis de ikke har det, man skal bruge det ene sted, 

så har de det nok et andet sted. Og det kan man ikke få, hvis man kører til en anden by, 

hvor der kun er én forretning”. 

Børnefamilier blev oprindeligt valgt som målgruppe for undersøgelsen grundet deres 

store og dynamiske kørselsbehov. I tidligere danske undersøgelser om delebilisme 

fremtræder det også, at der i Danmark er flere par med børn, som er delebilister, end 
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der er i andre lande - muligvis grundet de høje registreringsafgifter (Haustein og Niel-

sen:5). Da et helt andet segment, nemlig pensionisterne, viste interesse for projektet, 

blev målgruppen dog udvidet. At dette var en rigtig beslutning, blev bekræftet af en 

medarbejder på Auning bibliotek, der kender borgerne i byen godt: 

”Jeg kunne se, at I lagde ud med, at det skulle være børnefamilier, og at I senere æn-

drede det til, at det skulle være alle, og det tror jeg, var et rigtigt godt træk. For jeg 

tænker faktisk, at i takt med at mine børn bliver større, så kunne vi måske i højere grad 

slippe af med en bil og have glæde af en delebilsordning. For efterhånden som børnene 

bliver større, så vil den ene af bilerne komme til at stå endnu mere stille, fordi børnene 

i højere grad selv kan cykle, og det ville være nemmere at tage offentlig transport (…) 

Der er mange ældre herude også, og spørgsmålet er, om ikke også mange af dem lidt 

tidligere kunne droppe deres bil, hvis der var en delebilsordning. Det er tit dem, jeg 

tænker på med transporten, og de klager over, busforbindelserne er dårlige…det er der 

meget brok over”. 

De enkelte borgeres umiddelbare interesse for projektet blev da bestemmende for in-

formantgruppen, selvom det også blev set som et vigtigt element at undersøge, hvorfor 

delebilsordningen for andre var helt uinteressant. Informanterne udgør da en kompleks 

gruppe borgere rangerende fra: 

1. Højtlønnede med to biler, der ingen interesse har i en delebilsordning/gerne vil 

af med en bil 

2. Veluddannede unge, relativt nye tilflyttere, der (endnu) kun ejer én bil 

3. Mindre bemidlede, der ikke har råd til egen bil 

4. Pensionister med et dalende kørselsbehov 

 

De interviewede taler dermed ikke med en enig stemme fra det samme samfundslag, 

men fra en mangfoldig gruppe, der giver et indblik i, hvem den rette målgruppe for en 

delebilsordning i Auning egentlig er. På et så tidligt stadie har det været gavnligt, at 

opnå mange forskellige indsigter fremfor at fokusere på en selvvalgt målgruppe, vi på 

forhånd ikke kunne konkludere, var den rigtige i netop Auning. 

Fordeling på køn i informantgruppen er tilnærmelsesvis lige fordelt med 6 mænd og 4 

kvinder (se figur 1).  
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Figur 1: Informanter, antal biler i husstanden og interesse i delebil 

Informant 

Mand/Kvinde 

Målgruppe Antal biler i hus-

standen 

Behov for dele-

bil? 

Antal biler i hus-

stand 

med delebil 

Antal biler i hus-

standen uden 

delebil 

1 (K) Børnefam. 2 Ja - 1 Samme 

2 (M) Børnefam. 1 Ja Samme + 1 

3 (K)  Børnefam. 1 Ja Samme + 1 

4 (M) Børnefam. 1 Ja Samme + 1 

5 (M) Pensionist 1 Ja - 1 Samme 

6 (M) Pensionist 1 Måske* Samme Samme 

7 (M) Børnefam. 2 Nej Samme Samme 

8 (K) Børnefam. 1 Nej Samme Samme 

9 (K) Enlig(2børn) 0 Ja Samme Samme 

10 (M) Enlig(0børn) 1 Nej Samme Samme 

De to sidste kolonner udtrykker ændringer i beholdning af biler i husstanden, hvis delebilsordningen bliver/ikke bliver 

en realitet. 

* Kan nogle gange bruge en bil med plads til 5 personer, da den han ejer nu, kun er en 2-personers bil. 
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Metode og analytisk tilgang 

Rapporten er baseret på 10 kvalitative interviews samt to uformelle samtaler med er-

hvervsdrivende i byen. De 10 interviews er alle udført efter en semistruktureret inter-

viewguide1, der er opbygget med inspiration fra praksisteoretisk tilgang samt elemen-

terne i praksishjulet, der forklarer, at mange multiple kontekster påvirker folks adfærd. 

Disse kontekster bevæger sig fra individplan (det enkelte individs viden og værdier) og 

det nære fysiske miljø (teknologier under individets kontrol, fx bilen), til det ”fjerne” 

miljø udenfor individets kontrol (fx måden den offentlige transport er organiseret eller 

måden elektricitet er genereret) og sociale normer (samfundsmæssige normer og poli-

tikker) (Entwistle et al, 2015). Elementerne påvirker hinanden, men ved at komme om-

kring dem alle og undersøge, hvad borgerne gør, vil, kan og siger når det gælder den 

daglige transport, kan vi opnå indsigt i, hvad der bør fokuseres på i en delebilsordning. 

På individplan har tidligere undersøgelser desuden identificeret fire underliggende mo-

tiver for delebilister: økonomi, komfort, livsstil og miljøbevidsthed. I rapporten benyt-

tes disse som temaer for, hvorfor man vælger eller ikke vælger at bruge delebiler eller 

elbiler (Haustein og Nielsen, 2015:3).  

De transskriberede interviews er kodet i kategorier2, der overskueliggør de mange in-

terviewudsagn, og som for de mest relevantes vedkommende er vedlagt i bilag med 

numre svarene til rapportens dele. 

I undersøgelsens opstart blev det tydeligt, at det ikke var en ukompliceret proces at 

rekruttere informanter. Borgerne kom ikke ”springende” som interesserede subjekter, 

hvilket rapportens afsluttende bemærkninger blandt andet diskuterer årsagen til. De 10 

informanter endte med at blive fundet gennem forskellige kanaler, der omfatter: Auning 

biblioteket, Auning borgerforening, Auning Idrætsforening, Auning skole, Erhvervs-

drivende i Auning, diverse Facebookgrupper med ”base” i Auning, personlige kontak-

ter og (da de første informanter var i hus) gennem ”sneboldmetoden”, der i praksis 

betyder, at man beder allerede rekrutterede informanter sprede budskabet i deres om-

gangskreds. 

                                                             
1 Med en semistruktureret interviewguide sikrer man, at alle temaer bliver afdækket under interviews med informan-

terne, men spørgsmålene kan dog tilpasses den enkelte informant under interviewet, da der kan dukke nye emner op, 

der er værd at forfølge. Det er altså hverken en åben samtale eller et lukket spørgeskema. Den kvalitative tilgang betyder, 

at intervieweren ikke slavisk gennemløber specifikke spørgsmål, men kan spørge ind og gå i dybden med netop de ting, 

informanten selv tillægger mere betydning end andet (Kvale og Brinkman:45-46). 

2 Når kodning former sig som kategorisering i en indholdsanalyse, bliver meningen i interviewudsagnene reduceret til 

mere enkle kategorier. Kodningen af en teksts meningsindhold kan gøre det muligt at kvantificere, hvor ofte bestemte 

emner eller holdninger kommer til udtryk, og giver derved overblik over store mængder af interviewmateriale, hvilket 

gør det lettere at sammenligne udsagn. (Kvale og Brinkman: 223-225) 
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I de følgende fire dele præsenteres undersøgelsens resultater i en analytisk sammenfat-

ning af, hvad vi har lært om borgerne, når det gælder deres daglige transport samt behov 

for delebiler. Hvor del 1 koncentrerer sig om det fysiske miljø, koncentrerer del 2 og 4 

sig om de mere abstrakte elementer på det sociale plan og individplanet. Del 3 indehol-

der beregninger for den mindskede CO2 udledning ved implementering af delebilsord-

ningen. I rapportens sidste afsnit diskuteres, hvorvidt og hvordan en delebilsordning i 

Auning kan fungere. Afsnittet indeholder konkrete anbefalinger til, hvad der skal til, 

for at ordningen bliver så succesfuld som muligt. 
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Del 1: Det daglige kørselsbehov og borgernes transportmuligheder

 

Når du bor i Auning, er behovet for en bil stort. Dét er informanterne meget enige om. 

De fleste kører dagligt i bil, hvor den bruges i hverdagens mange rutiner: til/fra arbejde, 

hente/bringe børn og til at handle ind. Auning har et rigt foreningsliv, så oftest går bør-

nene til fritidsaktiviteter i selve byen, men i weekender når der spilles udekampe, eller 

når familien skal på udflugt eller besøge familie, er bilen også en integreret del af bor-

gernes liv: 

”Mange herude i Auning har jo et kørselsbehov sådan rimeligt jævnligt, vi rejser jo 

rundt konstant til det ene og det andet, og så skal der hentes og så skal der bringes, der 

er jo ikke mange her i Auning, der ikke har et forholdsvist stort kørselsbehov og er 

afhængig af bilen hele tiden. Det er en landsby, hvor dem der bor her, har brug for en 

bil stort set hele tiden!” (Informant 10) 

I Figur 1 ses, at alle informanterne (med undtagelse af én) ejer minimum én bil. Det 

er gennemgående, at med to voksne, der begge arbejder uden for Auning, har hus-

standen brug for to biler i hverdagen. I de tilfælde, hvor husstanden kun har en (eller 

ingen) bil, kan dette kun lade sig gøre, fordi arbejdslivet/pensionistlivet for mindst den 

ene part i husstanden udspiller sig i selve Auning by, eller fordi de to voksne i husstan-

den arbejder det samme sted. Bilen betegnes som en ”frihed”, som man i Auning har 

svært ved at leve foruden: ”…Udkantsdanmark, om det er små eller større byer, så er 

man dødafhængig af en bil” (informant 7). Hvis man som informant 9 slet ikke har en 

bil, er det modsat en kæmpe begrænsning i hverdagen: ”Jeg er jo begrænset i min job-

søgning, netop fordi jeg ikke har bil, så hvis jeg kunne få bil til rådighed, ville det jo 

kunne give mig flere muligheder for jobs, som måske var mere relevante for mig” (In-

formant 9).  

Medmindre informanterne arbejder i selve Auning by, bruger de altså alle bilen på ar-

bejde. Som Informant 3 udtrykker: ”hvis vi (min mand og jeg) arbejdede to forskellige 

steder, så var vi helt afhængige af to biler (…) Sommetider kan vi ellers køre med kol-

leger eller tidligere, hvis vi har manglet bil, så har vi fx lånt naboens eller nogle ven-

ners.”(informant 3)  

Mens bilen opfattes som helt essentiel til arbejdsanliggender uden for byen, opfattes 

den mere som en bekvemmelighed, når det handler om færdsel i selve Auning. Det 

handler om, at kunne tage bilen når det regner, eller når man skal transportere daglig-

varer hjem: 

”Jeg vil gerne cykle til arbejde (i Auning), men vores bil nummer 2, den bruger jeg, 

hvis det regner meget eller vi skal køre til sport. Vi har nogle børn, der går til idræt 15-

20 minutters kørsel ud af byen. Så der bruger vi den, men også det der med hvis man 
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skal nå ud og rundt og ha’ hentet børn og ha’ dem bragt til sport…så bruger jeg altså 

også bilen, for det tager bare så lang tid på cykel. Det er ren bekvemmelighed, at jeg 

kan sige, ”jeg snupper lige bilen i dag”. Og så bruger vi den, når vi skal ned at besøge 

familien, vi har familie i Sønderjylland. For ellers kan man sige, at hvis vi kun havde 

én bil, så var det den ene bil, vi kunne bruge, når vi kørte sammen ud til steder (…)Vi 

bruger fx også bil, når vi handler.”(Informant 1) 

Offentlige transportmuligheder 

Det er gældende, at den offentlige transport i form af busserne fra Auning stort set aldrig 

benyttes i hverdagens mobilitet, som det også er udtrykt i informant 3’s citat ovenfor; 

hvis de tidligere har manglet en bil, har de lånt én, eller kører med kolleger til og fra 

arbejde. Bussen vælges kun i yderste nødstilfælde, og for flere kunne den lige så godt i 

dens nuværende form være ikke-eksisterende. Især hvad angår den halvanden-to timers 

lange transporttid til Aarhus, der opleves som et stort problem. Følgende citater er kun 

et lille udpluk af informanternes utilfredshed omkring dette:  

”Du kan ikke komme fra Auning til byen (Aarhus) på fornuftig vis med den offentlige 

transport. Så det har vi aldrig brugt. Mine børn har brugt den lidt til uddannelse, og 

de kalder den dræberbussen, fordi den kører i siksak. De er inde at se hver eneste lille 

landsby, selvom der ikke er et øje! Det er enerverende!” (Informant 7) 

”…Det er også meget fint, at børnene oplever at køre i tog, men det bliver bare ikke til 

det. Det der med bussen, det er der, jeg står af, og hvis man så BÅDE skal have bus og 

tog timet, så er jeg helt stået af.” (Informant 1) 

”Offentlig transport bruger vi ikke. Især hvis vi skal til Aarhus med offentlig transport, 

skal vi skifte for mange gange, og det passer slet ikke med tider. Og med to voksne og 

to børn, der skal have billetter…så bliver det også dyrt! Jeg skal fx give 42 kr. for at 

komme fra Auning til Assentoft…det synes jeg, er dyrt. Hvis det så var billigt, så kunne 

man godt se igennem fingre med, at det ikke er så fleksibelt, men hvis du både synes, 

det er dyrt og ufleksibelt, så går hele finten af det.” (informant 3) 

Transporten til Randers opfattes for et par af informanterne (Informant 4 og 5) som 

værende god, men ellers opleves den offentlige transport fra Auning som både dyr, 

ufleksibel og bustiderne ”passer aldrig”. På trods af, at Auning er vokset, oplever bor-

gerne kun, at den offentlige transport er blevet ringere med tiden, og de vælger derfor 

hellere at eje en bil for meget end en bil for lidt.  

Transport som spildtid 

Transporttiden opleves såvel i bil som i offentlig transport som værende spildtid, og 

med døgnets begrænsede timer vælger man derfor den løsning, der er mindst tidskræ-

vende, nemlig bilen. Grundet besvær med skift undervejs mellem flere busser eller tog, 
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opleves den offentlige transport faktisk ”mere” som spild af tid end bilen, da det er 

svært at udnytte den nuværende bus til at arbejde eller slappe af i undervejs. Informant 

4 udtrykker, at bussen (modsat tog) gør ham køresyg, og informant 8 opsummerer pro-

blematikken godt: 

”Offentlig transport til pendling fungerer, hvis man kan udnytte tiden til arbejde un-

dervejs. Men det dur ikke i en bus, og slet ikke når man skal skifte undervejs. Så kan 

man ikke engang slappe af, når man skal ud og ind og ud…tiden udnyttes ikke engang 

bedre i bussen end i en bil på den måde. Så slapper jeg faktisk bedre af når jeg kører 

bil.” (Informant 8) 

Informanterne nævner ikke tæt trafik som en udfordring, men oplever, at tiden i bilen 

kan benyttes mere konstruktivt end i bussen:  

”Jeg kan godt lide den køretur på sin vis, hvor jeg snakker i telefon med nogen, jeg ikke 

har snakket med i noget tid. Jeg gider ikke plapre løs i en bus.” (informant 7) 

Blandt borgerne i Auning eksisterer der for nuværende ikke mange Mobilister, sådan 

som de er defineret i Djurs Mobilitetsstrategi, hvor ”Mobilisten er fleksibel i sine trans-

portvalg: kører til arbejde med sine kolleger den ene dag, cykler den næste, og tager 

bussen den tredje. For mobilisten er rejsetiden kvalitetstid og ikke bare spildtid. Hvert 

minut har flere formål: mens mobilisten transporterer sig fra a til b, ordnes netbanken, 

mails til vennerne eller et par arbejdsmails. Eller også bruges rejse til afslapning” 

(Djurs Mobilitetsstrategi, 2016).  

En bil er lig med muligheder og frihed til at gøre præcis, hvad man vil, hvorimod fra-

været af en bil giver store begrænsninger, og man er afhængig af, at kunne låne bil af 

familie og venner fremfor at bruge de offentlige transportmuligheder.  

Interessen for en delebil som et alternativ  

Figur 1 udtrykker, at 6 af de 10 informanter som udgangspunkt er interesseret i at be-

nytte en delebilsordning. 3 informanter ser ikke, at en delebil kan opfylde deres behov, 

fordi det er for ufleksibelt i forhold til egen bil, mens en sidste informant (nummer 6) 

ikke umiddelbart ser sig selv bruge ordningen nu, men heller ikke afviser ideen kom-

plet. 

Hvis de tre informanter, der ikke vil benytte sig af en delebilsordning bliver adspurgt, 

hvilke initiativer de ellers kan se som nyttige, nævnes: forbedring af den eksisterende 

offentlige transport, eksempelvis flere busser indsat morgen og aften (informant 7 og 

8), tilladelse til brug af firmabil udenfor arbejdstid, så man ikke både skal eje en firmabil 

og en privat bil (informant 10), eller produktudvikling af flexkørselsordningen, så den 

ikke (modsat sit navn) er rigid i sin opbygning, udtrykt af informant 6: 
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”…der er jo også den der flexkørselsordning, og den synes jeg måske, at man kunne 

udbygge. Det er på en måde en rigtig god løsning, selvom der også er lidt problema-

tikker. Det er en form for taxa eller bus, hvor du kan ringe og bestille og sige, at du 

gerne vil køres derfra og dertil på det og det tidspunkt. (…) Min mor bruger den, det 

eneste problem er, at der er plads til flere (passagerer), så hun kan risikere at køre 

noget af en omvej, og hun skal også være klar…hvis hun sidder til en fest for eksempel, 

så venter den ikke fem minutter, så hun skal være klar og påklædt, og så kan den komme 

20 minutter for sent alligevel. Så der er meget ventetid, og hvis man skal være ved for 

eksempel en læge på et bestemt tidspunkt, så ender det med, man bliver nødt til at be-

stille den i god tid, for at man kan være sikker på at være der til tiden. Og så skal man 

bruge en halv time i venteværelset (…) Nogle gange spørger hun, om chaufføren ikke 

vil sætte hende af i Brugsen, fordi hun lige skal op at handle, men nej, det må han ikke. 

Han skal køre hende hele vejen hjem, og så skal hun gå over i Brugsen igen. Den er 

underlagt nogle regler, så hvis man kunne få blødt dem op, og få udvidet dén ordning! 

(…) i princippet har en flexbilsordning nogle gode elementer i sig, og den kunne pro-

duktudvikles, så den blev endnu bedre. Som et alternativ til at opbygge et helt nyt sy-

stem, hvor man har en bil med mange chaufører” (informant 6). 

Af de 6 interesserede informanter, er det ikke entydigt, hvorvidt det er fritidsaktiviteter 

eller arbejde, de har behov for en eventuel delebil til. For to informanter er der et meget 

konkret behov nogle få dage i ugen til arbejde, hvor det for andre mere handler om 

spontane tilfælde, hvor de eksempelvis har brug for transport til fritidsaktiviteter. De 

enkeltes behov er udtrykt i Figur 2. 
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Figur 2: Aktivitet med delebil: 

Infor-

mant 

Aktivitet med delebil 

1 ”Delebilen kunne bruges til det, vores nummer to bil bruges til nu. Altså små køreture her 

i Auning og omegn, til store indkøb og fritidsaktiviteter”. 

2 ”Fritidsaktiviteter foregår mest i Auning, men når vi skal ud til kampe, udekampe, så er 

det mange gange, at vi skal have en af børnene til Grenå og en anden til Randers. (Det er) 

i sådanne situationer, det kan være rigtig godt at have en delebil. Det kan være 2-3 gange 

om måneden, hvor vi har problemer, og hvis man nu bliver glad for det, kan det sagtens 

være, vi ville bruge det mere. Men lige nu er det 2-3 gange om måneden, at vi støder ind 

i problemer”.  

”De fleste af vores familiemedlemmer bor i området, men min kones søster er jo i Køben-

havn. Der kunne jeg godt forestille mig at tage en delebil, hvis jeg havde en éndagstur 

derover på møder eller arbejde i det hele taget”.  

3 ”Der hvor delebilen kommer ind i billedet er, at min mand skal til at læse et ekstra linjefag 

i Silkeborg, så der bliver to dage om ugen, onsdag og fredag, hvor vi er lidt udfordret i 

forhold til bil (på arbejde)”. 

4 ”Min kone arbejder fem dage i Hornslet. Nogle dage har hun fri kl. 17, og så kan hun først 

tage bussen kl. 18 og så er hun først i Auning omkring kl. 18.30, og det rammer specielt 

om torsdagen for der har jeg først fri kl. 18 i Risskov, og vi skal hente vores barn senest kl. 

16-17 stykker, så det er især der (om torsdagen), vi har et problem”. 

”Men når man har børn, kan der godt opstå nogle problemer lige pludselig, som man 

kunne bruge sådan en delebil til”. 

5 ”Det er meget svingende på hvilke tidspunkter, jeg bruger en bil. Som pensionist er der 

ikke faste ting, jeg skal bruge en bil til på bestemte dage. Men jeg kører ind og besøger 

mine børn i Aarhus og Harboør”. 

6 ”Jeg har en stationcar, hvor der kun er plads til to, og den er vi glade for, men nogle gange 

har jeg brug for en anden slags bil, for nogle gange skal vi jo køre med flere. Jeg har to 

børn, som er flyttet hjemmefra, men nogle gange har jeg en mor, som jeg skal ud at køre 

en tur med, og det kan vi så ikke i den bil, men så låner jeg min datters eller min søns bil 

eller naboens bil. Og det er sådan set fint, for det er det behov, der er nu, men om 10 år 

er mit kørselsbehov måske mindre, og så behøver jeg måske ikke en bil hver dag”.  

7 Ikke interesseret i delebil. 

8 Ikke interesseret i delebil. 

9 ”Jeg har ikke bil, jeg har cykel, og bor alene med mine 2 børn. Jeg arbejder her i Auning, 

så hvis jeg skal bruge bil, så er det ikke til arbejde lige pt. Men jeg er jo begrænset i min 

jobsøgning netop fordi jeg ikke har bil, så hvis jeg kunne få bil til rådighed, ville det jo give 

mig flere muligheder for jobs” 

”Jeg ville ikke kun bruge en delebil til job…sådan som jeg er ansat nu, har jeg i gennemsnit 

2-3 arbejdsdage om ugen (i Auning) hvor jeg arbejder kl. 7-15, så jeg ville også have nogle 

fridage, hvor jeg tænker, at det kunne være fedt at komme til Randers Storcenter og købe 

tøj til ungerne, eller køre til Aarhus og besøge min veninde. Så jeg ville også bruge en 

delebil til andet end job”.  

10 Ikke interesseret i delebil. 
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Del 2: Motivationsfaktorer for brug af delebil

I spørgsmålet om hvad der på individplan får brugere til at dele biler, har tidligere un-

dersøgelser identificeret fire underliggende motiver for delebilister (Haustein og Niel-

sen:3):  

- Økonomi: at der spares penge 

- Komfort: at der spares tid, det er lettere end offentlig transport, og man undgår forpligtelser i 

forbindelse med at eje en bil 

- Livsstil: at man adskiller sig positivt fra ikke-medlemmer af delebilsordningen 

- Miljøbevidsthed: at man tager ansvarlige miljøhandlinger 

 

I følgende behandles temaerne økonomi, komfort og miljøbevidsthed i forhold til dele-

biler og elbiler i Auning, mens ”livsstil” vil blive omtalt i rapportens del 4. 

Når det kommer til motivationen for at benytte sig af en el-/hybrid-delebil, er stemmen 

på tværs af informanterne klar, og kan skrives med få ord: motivationsfaktor nummer 

ét og to er den økonomiske besparelse og komforten i ikke at skulle tænke på afgift, 

reparationer og forsikring. Ingen nævner på eget initiativ miljøbevidsthed som en mo-

tivationsfaktor, og i et forsøg på at dreje interviewet i denne retning, blev informanterne 

adspurgt, om det betyder noget for dem, at delebilsordningen består af elbiler. Hertil 

var det gængse svar, at det ikke bekymrer dem, selvom de aldrig har prøvet at køre i en 

elbil før. De umiddelbare tanker, når elbiler blev nævnt, omhandlede altså ikke miljø-

overvejelser, men det var den praktiske brug af elbilen, der fyldte. Dernæst direkte ad-

spurgt om miljøbevidsthed er tendensen udtrykt i følgende citater: 

”Vi er nok ikke i det område, hvor der er flest der kigger på, om det er miljømæssigt 

korrekt eller ej. Der er vi for langt ude på landet i Auning.” (informant 10) 

”Miljø og sundhed er mange ting, men jeg spiser ikke den med, at man køber en elbil 

eller hybridbil, fordi man vil hjælpe miljøet. Hvis man vil det, så ville man sænke afgif-

ten fra regeringens side. Det er ikke det, man skal sælge en elbil eller delebil på, for 

det har ikke noget med virkeligheden at gøre.” (informant 7) 

”Miljøspørgsmål fylder ikke ret meget. Jeg tænker over, hvad vi vasker vores tøj i og 

hvilken shampoo vi bruger, også for at passe på mine børn og os selv, men ellers er det 

ikke noget, der sådan fylder. Jeg husker da at lade være med at lade vandet løbe, og 

lukke køleskabet og slukke bilen og den slags ting, men det er ikke sådan noget, vi går 

vildt meget op i. Det handler også om at spare penge, når vi slukker for vandet” (infor-

mant 3) 
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”Jeg synes for eksempel, at vi skal sortere så meget affald som muligt, for der er ingen 

grund til at svine mere en højst nødvendigt, men vi er selvfølgelig også nødt til at kunne 

være her. Og når det gælder en bil, så er miljøet ikke det, jeg sidder og tænker over.” 

(informant 8) 

Hovedparten udtrykker eksplicit, at de ikke er specielt miljøbevidste, men den be-

vidsthed, de har, kommer til udtryk gennem handlinger i deres dagligdagsforbrug af 

eksempelvis økologiske varer – de handler gerne økologisk ”hvis der (kun) er en lille 

prismæssig forskel” (informant 4). Miljøbevidstheden handler om det helt nære miljø, 

dvs. egen og børns sundhed, men når det angår bilen, vinder de praktiske behov over 

miljøhensyn. 

Adspurgt, om informanterne med interesse i delebilsordningen vil kombinere delebilen 

med andre transportformer, svarer informant 2, 3, 4, 5 og 9, at de vil tage delebilen hele 

vejen og ikke kombinere den med eksempelvis toget. Kun informant 1 fortæller, at hun 

gerne vil kombinere bilen med toget. Denne holdning er igen et udtryk for at vælge den 

mest komfortable løsning, uden at informanterne her har haft mulighed for at tage de 

økonomiske overvejelser med.  

Holdningerne er motiveret af magelighed og økonomi, og det praktiske i dagligdagen 

trumfer refleksionerne over de mere ansvarlige miljøhandlinger i at bruge delebil eller 

elbil. Da informant 3 eksempelvis udtrykker, at hun har en kollega, der har en Tesla, og 

det ”føles godt”, handler det heller ikke om, at det ”føles godt”, fordi man forurener 

mindre, men at: ”Tesla’en er behagelig, fordi det er en luksusbil, men hun har også 

givet 800.000 for den. Jeg ville nok også synes, at en Audi til samme pris ville være 

behagelig.” (Informant 3)  
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Del 3: Samfundsøkonomiske beregninger 

 

En undersøgelse af miljøstyrelsen har konkluderet, at 1 delebil i Danmark normalt kan 

erstatte 5 private personbiler (Haustein og Nielsen:10). Selvom miljøhensyn hos bor-

gerne i Auning ikke er den største motivationsfaktor, er det på et samfundsmæssigt plan 

en vigtig beregning at have med, hvor stor en miljømæssig gevinst delebilsordningen 

kan medføre. Kørselsbehovet og interessen for delebilsordningen hos de 10 interview-

ede informanter bruges derfor i det følgende som grundlag for en beregning af den 

mindskede CO2 udledning, hvis delebilsordningen implementeres. 

 

Hvis vi gentager Figur 1 ses det, at: 

- Informant 1 og 5 vil skaffe sig af med en bil, hvis delebilsordningen implementeres. 

- Informant 2, 3 og 4 ejer i forvejen én bil, og ønsker at benytte sig af delebilsordningen 

som et supplement hertil, men vil sandsynligvis anskaffe sig bil nummer to, hvis dele-

bilsordningen ikke implementeres. 

På baggrund af denne forventede ændring i beholdning af biler i husstandene samt op-

lysninger om hvilke biler informanterne ejer (Figur 3), kan den miljømæssige gevinst 

ved implementering af en delebilsordning udregnes. 

 

Figur 1: Informanter, antal delebiler og interesse i delebil 

Informant 

Mand/Kvinde 

Målgruppe Antal biler i 

husstanden 

Behov for 

delebil? 

Antal biler i 

husstand 

med delebil 

Antal biler i 

husstanden 

uden delebil 

1 (K) Børnefam. 2 Ja - 1 Samme 

2 (M) Børnefam. 1 Ja Samme + 1 

3 (K)  Børnefam. 1 Ja Samme + 1 

4 (M) Børnefam. 1 Ja Samme + 1 

5 (M) Pensionist 1 Ja - 1 Samme 

6 (M) Pensionist 1 Måske* Samme Samme 

7 (M) Børnefam. 2 Nej Samme Samme 

8 (K) Børnefam. 1 Nej Samme Samme 

9 (K) Enlig(2børn) 0 Ja Samme Samme 

10 (M) Enlig(0børn) 1 Nej Samme Samme 

De to sidste kolonner udtrykker ændringer i beholdning af biler i husstanden, hvis delebilsordningen bliver/ikke bliver 

en realitet. 

* Kan nogle gange bruge en bil med plads til 5 personer, da den han har nu, kun er en 2-personers bil. 
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Figur 3: Informanternes biler og bilforbrug 

Infor-

mant 

Type bil, brændstof og km./året 

1 Citroen C4 grand Picasso, benzin, 20.000 km./året 

Fiat Punto, Diesel, 30.000 km./året 

2 Peugeot 5008 (7 personers), Diesel, 20.000 km./året 

3 Citroen C4 grand Picasso, Diesel, 15.000 km./året 

4 Skoda Octavia, Benzin, 25.000 km./året 

5 Peugeot 307, Benzin, 5000 km./året 

6 Toyota RAV4, (2 personers), Benzin, ca. 15.000 km./året 

7 Citroen C5, Benzin, 45.000 km./året 

Fiat Panda, Benzin, 10.000 km./året 

8 Peugeot 407, Diesel, 25.000 km./året 

9 Ingen bil 

10 Up (Volkswagen), Benzin, 10.000 km./året 

 

Da vi ikke kender den specifikke type elbil/hybridbil, som delebilsordningen vil bestå 

af, er beregninger lavet ud fra en gennemsnitlig elbils CO2 udledning. Hvor typen ZOE 

eksempelvis udleder 35 gram CO2/km, udleder Tesla 49 gram CO2/km, og der er i reg-

nestykket benyttet en CO2 udledning på 40 CO2/km for el-bilen. 

I bilag 3 ses beregningen af den mindskede CO2 udledning blandt de 10 informanter 

ved tre tænkte scenarier. Scenarierne er opstillet i Figur 4.

Figur 4: mindsket CO2 udledning ved tre scenarier 

Scenarie Informanthandling Ton CO2 sparet Besparelse i % af den 

samlede CO2 udled-

ning 

 

Pessimistisk 

Informant 1 og 5 kon-

verterer 100% af deres 

forbrug til el-delebil. 

 

3,82 ton 

 

10,31 % 

 

 

Realistisk 

Informant 1 og 5 kon-

verterer 100% af deres 

forbrug til el-delebil, og 

informant 2, 3 og 4 

konverterer 50% af de-

res forbrug til el-delebil 

 

 

8,51 ton 

 

 

22,96 % 

 

Optimistisk 

Informant 1 og 5 samt 

informant 2, 3 og 4 

konverterer alle 100% 

af deres forbrug til el-

delebil 

 

13,20 ton 

 

35,61 % 

 



 

Transition, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C, Denmark 
www.transitiongroup.dk 

Side 19 af 28 

Da informantgruppen som nævnt udgør et bredt spektrum af borgerne i Auning på tværs 

af køn og samfundslag, kan det groft skønnes, at gruppen er repræsentativ for Aunings 

samlede borgere. Et af de sværeste steder at reducere CO2 udledning har generelt vist 

sig at være transportsektoren, og særligt de privates biltrafik. Men hvis vi antager at 

informantgruppen er repræsentativ for Aunings befolkning generelt, kan en delebils-

ordning i selv det pessimistiske scenarie spare samfundet for 10,31% af den samlede 

CO2 udledning i Auning. En forøgelse af antallet af delebilsbrugere er således en effek-

tiv måde at minimere transportens miljøeffekter.  
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Del 4: Input til design af en delebilsordning bestående af el-/hybridbiler i Auning  

 

Umiddelbart er informanterne enige om de helt faktuelle omstændigheder ved en dele-

bilsordning bestående af el-/hybridbiler. I bilag 4 er medtaget udvalgte citater om ne-

denstående kategorier, men da der er bred enighed, er citaterne ikke medtaget her, men 

holdningerne blot stadfæstet i følgende:  

Elbiler/Hybridbiler: Elbiler er ikke nogen barriere, selvom informanterne ikke tidligere 

har prøvet at køre i en. Holdningen er, at ”det vænner man sig til”, og et par informanter 

nævner, at de blot ser det som ekstra spændende (Informant 4 og 5) . Så længe det er 

en kvalitetsbil, er det et plus, at det gavner miljøet, selvom det ikke er en direkte moti-

vationsfaktor. At det er hybridbiler, er et yderligere plus, idet man ikke risikerer at gå i 

stå, når der ikke er mere strøm på bilen. 

Èn ladestation: Auning er ikke større, end at der kun er behov for én ladestation i byen. 

Intet personligt forhold til egen bil: Det opfattes ikke som noget problem, at delebilen 

ikke er ens private bil indeholdende egne personlige ejendele. Informanterne har nemlig 

ikke noget personligt forhold til deres bil. Netop dette faktum, at der er en afkobling 

mellem følelser og transportmidler, er i andre undersøgelser vist som værende et vigtigt 

element i udbredelsen af delebiler (Haustein og Nielsen:3). 

Størrelse på bil: Der er ikke behov for en større eller mindre bil end normalen. For alle 

informanterne gælder det, at deres behov vil blive dækket af en bil til fem personer. 

Børnesæder: For børnefamilierne, der allerede ejer en bil, er det ikke et springende 

punkt, at delebilen inkluderer børnesæder. De har børnesæder hjemme, som de hurtigt 

kan sætte ind. Men da det er lovpligtigt at børn under 140 cm. skal sidde i barnestol/på 

siddepude, bør effekterne være tilgængelige som en del af ordningen for borgere, der 

ikke i forvejen er private bilejere.  

Booking: Det er nemmest at booke over nettet eller via en app. Det skal være så fleksi-

belt som muligt, så man både kan booke i nær og fjern fremtid, samt i alt fra få timer til 

hele dage. 

       Fleksibilitet: Jo mere fleksibel ordningen er, des bedre. Kun én informant (Informant 

1) ser dog en fordel i, at bilen kan afleveres i andre byer end i Auning, som en såkaldt 

freefloating mulighed. Informanternes behov handler derudover om at komme ”ud og 

hjem”, således at bilen altid vil blive afleveret i Auning igen. Det føles også mere 

”trygt”, idet bilen ikke ville havne i en helt anden by, hvorfra den skulle transporteres 

”hjem” igen. 
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Sociale normer – ”Livsstil” i Auning 

Når man går yderligere i dybden hvad angår booking af delebilen, deler informanterne 

dog vandende. Auning er en lille by, og et spørgsmål er, om byens størrelse kan bruges 

som noget konstruktivt i designet af en delebilsordning. Altså om en mindre by har et 

sammenhold, der gør det mere attraktivt at ”dele” ting. Her mener nogen, at Auning er 

en by, hvor folk er gode til at bakke op om initiativer, har et godt sammenhold, og tager 

ansvar! Eksempelvis Informant 3 og 8: 

”Det, jeg oplever efter at have boet i Auning i 7 år, det er egentlig, at der er godt 

sammenhold, og at folk er gode til at bakke op om det, når der er nogle arrangementer. 

Fx har der lige været byfest og Auningløbet, og folk er gode til at bakke op om det, der 

nu engang er. Så jeg tænker, en delebilsordning i hvert fald ikke er til det værre.” (In-

formant 3) 

”Vi er i et kvarter, hvor vi er blevet taget godt imod, og hvor vi har et sammenhold og 

hjælper hinanden og holder nogle fælles havefester, og har den følelse, at vi alle sam-

men er sammen omkring noget. Folk tager ansvar for tingene.” (Informant 8) 

Andre mener, at Auning lige præcis er for stor til, at byens størrelse har noget at sige i 

den sammenhæng. Her informant 1 og 2: 

”Jeg tror ikke, en delebilsordning ville betyde noget for sammenholdet. Der ville være 

en gruppe af mennesker, som måske bruger den meget, men jeg tror ikke, man kan skabe 

et sammenhold på basis af, at det er ”os der har den her” og ”vi hjælpes ad med at 

passe på den”. Nej det tror jeg ikke. I mange andre sammenhænge taler vi også om, at 

Auning bare er sådan en by, hvor det er svært…vi er for store til at være ligesom de 

her små byer, hvor alle kommer til alt, og man holder sammen, og vi er for små til at 

være en rigtig storby, og der tror jeg, sådan noget ville lande”. (Informant 1) 

Ordningen ville ikke umiddelbart betyde noget for det sociale fællesskab, det er mere 

praktiske årsager, den ville betyde noget for. (Informant 2) 

De samme personer, som mener, Auning har et godt sammenhold, mener også, at selve 

bookingen af bilen skal foregå således, at det er synligt, hvem der har delebilen: 

”I større byer med delebilsordninger aner man selvfølgelig ikke, hvem der har de for-

skellige biler, og min opfattelse er, at det i Auning ville være lettere, at kunne tale sam-

men om, hvem der havde den hvornår. Det kunne være godt, hvis man kunne lægge det 

ind i den også, at man måske kunne se, hvem det var, så man kunne ringe til personen 

og spørge, ”kan det passe, det er på det tidspunkt, for jeg skal måske bruge den lige en 

time før, kan vi finde ud af et eller andet?”. Det tror jeg ikke, ville være et problem, 

men en god løsning på det, så man også ville få mere fællesskab ud af det, og man ville 

få et samarbejde til at gå op.” (Informant 4) 
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”Hvis der står en delebil her i Auning fx, og jeg vil besøge min søn i Harboør, så kan 

jeg køre derop præcis, når bilen den er ledig, jeg behøver ikke reservere bil en måned 

før, for hvis der er andre, der gerne vil reservere den dag, kunne det måske være mere 

vigtigt for dem. Så kan jeg godt undvære den til en anden dag. På det punkt er jeg meget 

smidig.” (Informant 5) 

Hermed ville man både kunne ”dele delebilen”, men også ringe i akutte situationer til 

den, der har booket bilen, og høre om vedkommende kan være fleksibel i forhold til 

bookingtidspunktet. Det er dog ikke alle, der ser denne løsning som god:  

”Altså jeg tror ikke, jeg ville bryde mig, om at folk kunne se, hvornår jeg skulle have 

den, så det skulle nok nærmere være en administration, hvor jeg kunne henvende mig 

og sige, den her bil var ikke i orden, da jeg tog den, eller jeg har oplevet den her defekt 

ved den. Og så må de tage affære derfra, tænker jeg. Det tror jeg, jeg ville synes, var 

rarest. For ellers kunne man risikere at blive ringet op omkring, at ”jeg kunne egentlig 

godt bruge den en time før, kan du nå at aflevere?” Det kunne jeg godt komme til at 

føle, var træls, tror jeg. Så tænker jeg, man ville føle sig tvunget til at gi’ sig lidt måske”. 

(Informant 1) 

”Jeg tænker, det ville være optimalt at booke anonymt. Det kommer an på, hvem man 

er som person. Jeg ved ikke, om man kan sige…jeg er ikke asocial, men hvis der ringede 

folk, jeg ikke kendte…det er jeg faktisk ikke sikker på, jeg har lyst til. Men det er nok 

også mere noget med, at hvis der er et eller andet galt med bilen, vil jeg helst ikke have, 

at folk kan ringe og skælde ud på hinanden, hvis man kan se, hvem der har haft den 

sidst.” (Informant 9) 

 

Anbefaling: kun de, der ønsker det, er synlige i bookingsystemet, og kan se andre, der 

har valgt at være synlige. Dem, der ønsker at forblive anonyme, kan ikke kan se nogen 

af de andre brugere.  

Desuden burde der være en funktion, hvor man kunne vælge at være ”Open for carpoo-

ling”, så borgerne kan ”dele delebilen”. 

 

Retningslinjer og standarter for at dele bil 

Informanterne er særligt betænkelige ved, om delebilen kan forventes at være i ordent-

lig stand, når man afhenter den. Den skal være i præsentabel stand, men det vil være en 

barriere for at bruge bilen, hvis den hver gang skal afleveres helt renvasket (informant 

6). Flere informanter udtrykker bekymring om, hvordan man sikrer, at der ikke er fejl 

og mangler ved bilen, når man afhenter den (informant 1, 6, 9, 10), ligesom borgere 
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kan have forskellige standarter for, hvad der egentlig er en præsentabel stand (Informant 

1, 6, 8, 9). Bekymringen kastes dog hen med, at hvis blot der er nogle retningslinjer at 

følge, finder man ud af det. Undtagen hos informant 6, der har bitre erfaringer med 

byens trailer til flagalleen: 

”Jeg har lidt at gøre med flagalleen i byen, og der har vi en trailer, hvor vi har instruk-

tioner i, hvordan den skal afleveres og pakkes, og der sker hele tiden fejl, for folk gør 

ikke, som man skriver til dem. De afleverer den ikke, der hvor de skal, og de stiller den 

ikke, der hvor de skal, hver eneste gang er der fejl. Så jeg kunne forestille mig, at når 

en bil kom ind, så havde man glemt at tømme bagagerummet, eller tingene var ikke i 

orden. Der skal rigtig meget logistik til for at sørge for, at sådan en delebil hele tiden 

er i orden og køreklar og er i en præsentabel form. Den skal måske ikke vaskes hver 

gang, men på en eller anden måde skal der være en standard. Hvad hvis jeg har været 

ude på en pløjemark, og de næste skal til en fin fest, så vil de ikke komme i en stor 

pladderbil. Hvem klarer det?” (Informant 6) 

 

Anbefaling: der skal være meget klare retningslinjer og standarter for, hvordan man 

henter og især afleverer delebilen. For nye brugere skal der være en grundig og gerne 

personlig indføring, så instrukserne i en manual ikke kan misforstås eller blot bliver 

skimmet. 

 

Klare retningslinjer og standarter burde være mulige, for som informant 4 udtaler:  

”Fordelen ved et medlemskab (af ordningen) er jo også, at man ikke bare lader alle 

mulige komme ind at bruge den, men at man også har lidt mere styr på dem, som kom-

mer ind (…) At man ikke bare sætter en 18 årig ind, og så bare kører vildt i bilen, men 

at den også bliver brugt ordentligt af de rigtige personer, der har de rigtige hensigter 

med at bruge bilen. Så det (at den bliver afleveret i ringe stand) er jeg ikke så bekymret 

for.” (Informant 4).  
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Afsluttende bemærkninger: Ville en delebilsordning blive succesfuld i Auning? 

 

Det har været svært at finde informanter til undersøgelsen, og om dette overordnet er 

en indikator for, at en delebilsordning i Auning ikke er en ideel løsning, er svært at 

konkludere. Det kan i lige så høj grad være en indikator for, at borgerne ikke ved, hvad 

en delebilsordning er, eller at det er deres sparsomme fritid, de har skullet bruge på at 

deltage i en undersøgelse omkring en ordning, som stadig er på et meget tidligt stadie, 

og derfor er temmelig u-konkret for den enkelte. 

Tidligt i forløbet fandt vi nemlig ud af, at flere borgere troede, delebilsordningen hand-

lede om, at folks private biler skulle deles. De ikke havde forstået, det var ”offentlige” 

biler, der var tale om. Derfor var de temmelig forvirrede over, hvorfor kommunen over-

hovedet var indblandet. Så snart det blev klart, at det var ”offentlige” biler, der var på 

spil, var folk langt mere åbne over for muligheden.  

 

Ideen med at inddrage borgerne tidligt i forløbet er god, men nogle synes at opgive på 

forhånd, når det er et meget u-konkret projekt, de bedes forholde sig til. En bedre løs-

ning ville være, at opstille nogle konkrete scenarier for delebilsordninger, fremhæve 

hvert scenaries fordele og ulemper, og få borgerne til at kommentere på dem. Med kon-

krete eksempler kan tanker og nye ideer sættes i gang, og borgerne inddrages på en 

mere håndgribelig måde. 

 

Informant 6 udtrykker om dette:  

”Jeg tror ikke, den (delebilsordningen) bliver solgt rigtigt. Den markedsføring der har 

været hidtil, har ikke været god nok til at bære ordningen hjem. Man skulle være krea-

tiv, når man skyder sådan en idé i gang. For eksempel opstille scenarier, evt. videoer, 

der sagde: ”hvis man gjorde det på denne her måde, så ville det fungere på denne her 

måde. Der ville være de her fordele, men også de her ulemper”. Illustrere det og gøre 

det mere konkret. Og så bede folk om: ”hvor mange liker den her video” og tjekke 

kommentarer. Jeg er meget fascineret af alt det, man kan få ud af Facebook. Så kunne 

man lave et forum, hvor man kunne opstille nogle muligheder, og man kunne lave en 

lille tegneserievideo. Eller også bare eksempler fra andre steder i verden. Det er lettere, 

hvis folk kan se nogle konkrete visuelle scenarier, og flere ville have lyst til at deltage.” 

(Informant 6) 
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Eftersom den økonomiske besparelse er et altafgørende incitament for at bruge en de-

lebilsordning, vil det også være meget lettere at sælge ordningen, når den økonomiske 

gulerod er helt konkret og synlig. Det mest komfortable er at have sin egen bil, men 

hvis den økonomiske besparelse er tydelig, og den vejer op for det lille ekstra besvær, 

man har med at booke og hente en delebil, kan opbakningen til ordningen være stor. 

Det ville så også være tydeligt for borgerne, om det ville give mening at tage delebilen 

på hele deres ”rejse” fra a til b, eller om det rent faktisk vil give mere mening, at kom-

binere delebilen med andre transportformer. 

Overvejelser om målgruppe 

Rapportens del 1 udtrykker, at det er svært at undvære en egen bil i Auning, så delebi-

lerne vil i mange tilfælde blive opfattet som ”suppleringsbiler”. Det er her værd at have 

in mente, at det er sværere at skille sig af med en bil, når man først har fået den, som 

informant 5 fint forklarer:  

”Nu er jeg blevet vant til, at bilen står lige udenfor døren, og så kan jeg bare tage den. 

Nu har vi jo fået det skidt indenfor døren. Og fået den betalt og det hele. Man bliver 

hurtigt afhængig af det.”(informant 5) 

Blot to informanter i undersøgelsen er indehavere af to biler, og uden at vide hvor stor 

en procentdel af Aunings husstande, der ejer to biler, mener informanterne, at mange 

husstande i byen har to biler i indkørslen. En bemærkning vi flere gange har mødt, når 

vi er blevet afvist af potentielle informanter, har været ”nej tak, jeg har de biler, jeg har 

brug for”.  

 

Anbefaling: at ”fange” folk inden de får købt og vænnet sig til at have to biler. Dette 

kan gøres ved at fokusere på nye tilflyttere.  

 

Timingen for at fokusere på nye tilflyttere er god, hvis man spørger Palle Mortensen, 

der både er formand for Auning borgerforening, men også er med i opførslen af ”Skov-

lunden”, der er en udstykning af en gruppe nye, arkitekttegnede huse i Auning. Han vil 

gerne fremstå med navn i rapporten modsat de 10 informanter, da han er åben for at 

sparre med kommunen om en delebilsordning. Han mener, delebilsordningen er oplagt 

i Auning, men også at den skal være mere konkret fra begyndelsen:  

”Hvis Norddjurs kommune får et koncept op at stå, så man kan forklare folk, hvordan 

det fungerer, så er det klart, at det er meget nemmere at fortælle folk om det. At udover 

at Auning er en god by at bo i, fordi vi har nogle super faciliteter, så har vi altså også 

en delebilsordning. Det er et ekstra kort at have på hånden som by. Der skal laves et 
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forretningskoncept omkring det, så folk kan forholde sig til det, for alle synes jo, det er 

en god idé. Men mange vil jo gerne så mange ting, men når de så hører prisen, så vil 

de ikke alligevel. Timingen er god omkring projektet, men den skal være meget konkret. 

Så man kan sige: ”sådan er transportmulighederne! Det kan vi tilbyde i Auning helt 

unikt for jer”. Det er sådan i dag, at byggegrunde bare i Hornslet som ligger 10 minut-

ters kørsel fra byen, koster 600.000 kr. mere end de gør i Auning. Så ved at flytte de 

der få kilometer længere ud, kan folk altså spare 600.000 kr. på et arkitekttegnet hus 

som ligger ved skoven bag ved Gammel Esdrup Slot. Det er mange penge, specielt når 

man skal ned i banken. Jeg tror, vi kan få rigtigt mange unge familier fra Aarhus, som 

gerne vil rykke en tand længere ud, og det bliver Auning næste gang. Auning har alle 

faciliteterne…skole, superbørnehaver, pasningsgaranti, masser af butikker…jeg kunne 

blive ved. Og derfor tror jeg på, at sådan noget som delebiler kunne blive interessant 

at få. Kørselsfradrag ændrer sig jo ikke, selvom det er delebiler”. 

En forsigtig generalisering der peger på, at man skal fange nye tilflyttere fra især større 

byer, kommer også fra informant 7, der mener, at borgere der flytter til Auning fra en 

by, hvor den offentlige transport er bedre (og de derfor er vant til at benytte den) er 

mere tilbøjelige til at fortsætte med at bruge ”offentlige” transporttilbud:  

”Ja, det tror jeg. Hvis man har været vant til at tage en bus fra barns ben (er man mere 

tilbøjelig til at bruge offentligt transport). Hvis der var en bus, ville hun (min kone) 

måske også godt kunne bruge den, nu skal du huske, hun er fra Aarhus, så hun er an-

derledes stillet over for transportmidler end jeg”.  

En antagelse kan da være, at det er nemmere at ”vænne” mennesker fra de større byer 

til et tilbud som en delebilsordning, inden de ”omvender” sig til at være udelukkende 

billister. Med en delebilsordning vil man eventuelt bedre kunne tiltrække unge menne-

sker fra ”storbyerne”. Informant 10 mener i hvert fald, at befolkningstilvæksten (i hans 

øjne) de seneste år i Auning er sket på godt og på ondt: 

”De sidste ti år er enormt mange flyttet til Auning, men hvis du kigger på, hvilke men-

nesker det er, så er der flyttet mange ressourcesvage på overførselsindkomster, som 

ikke bidrager så meget til byen, eller giver nogle ressourcer til foreninger og sports-

klubber herud. Jeg synes, der er rigtig meget udlejningsbyggeri her (…) Ryomgård har 

formået at tiltrække flere velbemidlede og socialt stærke mennesker, fremfor, som vi 

har været gode til i Auning, at få personer ind, som meget er på overførselsindkomster 

(…) Den offentlige transport er ikke blevet forbedret, men nedgraderet, og der har de 

måske en fordel i Ryomgård, at de har banen, der kører nedad og tiltrækker flere vel-

bemidlede.” (Informant 10) 

I denne undersøgelse er der mindst 6 personer, der synes, en delebilsordning i Auning 

er en god idé. Den først antagne målgruppe med børnefamilier skal nok forkastes som 

værende den eneste og mest oplagte, selvom det er sandt, at delebilsordninger i større 
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byer ofte peger på børnefamilier. Det er måske netop her, Auning adskiller sig fra større 

byer: i de store byer kan delebilen bruges som supplement til cyklen for de unge bør-

nefamilier, mens delebilen i Auning vil blive brugt som supplement til bil nummer 1, 

og det kun er pensionisterne, der udtrykker, at de helt kan undvære egen bil. Af de 6 

interesserede borgere, fordeler netop disse sig på børnefamilier med helt små børn eller 

pensionister, hvorimod en midtergruppe med lidt ældre børn udebliver som en delebils-

interesseret målgruppe. Dette taler imod rapportens indledende citat om målgruppe-

valg, udtalt af medarbejderen på Auning bibliotek: ”i takt med at mine børn bliver 

større, så kunne vi måske i højere grad slippe af med en bil og have glæde af en dele-

bilsordning. For efterhånden som børnene bliver større, så vil den ene af bilerne komme 

til at stå endnu mere stille”. Tendensen i nærværende undersøgelse afspejler måske, at 

udtalelsen i teorien kan være rigtig, men at denne midtergruppe af borgere allerede har 

”vænnet” sig til at leve med to biler, er mere økonomisk veletablerede og dermed ikke 

ser behovet for en delebil. 

 

Anbefaling: man skal fange gruppen af borgere, der lige nu oplever et stigende kørsels-

behov, inden de når at anskaffe sig bil nummer to (eksempelvis nye tilflyttere eller 

andre, der oplever ændringer i deres kørselsbehov fx grundet jobskifte). Samtidig skal 

man fokusere på pensionisterne, der kan have et dalende kørselsbehov. 

 

Hvis delebilsordningen skal blive succesfuld, er det vigtigt at have ambassadører, og 

hvis de oplever, det er en succes, vil flere højst sandsynligt komme til. Dette er en fælles 

holdning, der udtrykkes af de informanter, der gerne vil bruge delebilsordningen, og 

afslutningsvist belyser informant 3 dette med citatet: 

”Jeg går ud fra, folk generelt vil se det som en fordel. Vi har sommetider snakket om 

med de venner, vi har, at det er besværligt, hvis man ikke havde bilerne. Og hvis det 

bliver godt, så kan det være, at de der har to biler, der kunne nogle måske alligevel 

tænke, at det var smart, fordi man kunne skille sig af med en bil og spare vægtafgift og 

forsikringer på den bil, som mange gange bare står for meget alligevel” (Informant 3). 

Delebilen kunne da godt være et skridt i den rigtige retning mod (med tiden og lige så 

stille) at forme Aunings borgere til de såkaldte Mobilister. 
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