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Abstract

The purpose of this project is to examine the concept of carsharing in Copenhagen

Municipality, and its supposed future effects in regards to public transport and climate

change. Furthermore, the project proposes a solution in terms of an accessible web-based

platform for various carsharing arrangements. To meet these ends, the project employs

methods rooted in communications theories, such as Actor-Network theory, as well as

Discourse Analysis. The accompanying report is structured in segments, including analysis

and discussion. Finally, all findings and observations are summarized and reaffirmed in a

conclusion.
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1. Indledning

I denne rapport bliver der introduceret forskellige delebilsordninger samt deres forskelle og

ligheder, og hvilke udbydere der tilbyder delebilerne. Derudover vil der blive præsenteret

forskellige metoder, der er brugt til at komme frem til den endelige konklusion og produkt,

der vil være et mock-up af en algoritme på en platform. Ved at gøre dette vil der kunne laves

en pricerunner, der har mulighed at give borgeren den mulighed, der passer bedst til individet,

alt efter det behov de udviser. For at kunne lave en mock-up, bliver der taget fat i konceptet

Crowd, Platform, Machine der lægger fokus i forbrugeren, produktet og funktionaliteten. Ved

CPM vil der blive opstillet nogle variabler, der indeholder de behov en bruger vil have

interesse i at blive opfyldt. Disse variabler skelner mellem komfort, tilgængelighed og

klimaaftryk. CPM vil yderligere blive beskrevet i metodeafsnittet. Det er en interessant måde

at drive algoritme på, da man inddrager brugerbasen i en teknologisk udvikling af et produkt

og derved får et mere målrettet produkt mod brugerbasen. Dertil vil SPRINT-modellen blive

anvendt på at lave en hurtig og velovervejet version af produktet.
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Dertil vil rapporten have fokus på samarbejdet mellem virksomhederne, der driver

delebilerne, og Københavns Kommune. Fokus kommer til at være på, hvilke incitamenter

kommunen og virksomhederne implementerer for at udbrede delebilskonceptet.

Klima bliver også et væsentligt element i opgaven, da det er vist at delebilerne bidrager til en

grønnere transportsektor(Nijland, 2017). Dette er det centrale element for motivationen til at

kigge på udbredelsen af delebiler for projektgruppen.

Ydermere vil gruppen opstille nuværende abonnementer samt deres priser, for at bidrage til

overblikket over mulige delebilsordninger. Der vil blive taget udgangspunkt i LetsGo,

GreenMobility og GoMore. Ydermere, vil der blive opstillet definitioner af de forskellige

delebilskoncepter. Dertil vil der blive opstillet de mest relevante variabler for brugeren, der

arbejdes ud fra, for at finde en optimal løsning for individet. Renlighed, pris, bruger

tilfredsstillelse og -tilgængelighed samt forslag til kapacitet er forslag på relevante variabler.

Problemformulering

Hvilken miljømæssig forbedring ses ved overgang fra privatbilisme til delebilisme? Hvilke

barrierer er der for brugen af delebiler?

Hypotese

Gruppens hypotese tager udgangspunkt i artiklen fra H. Nijland og J. V. Meerkerk om

delebilskonceptets mobilitet og miljømæssige indvirkning i Holland. Artiklen beskriver at

delebilen, der typisk bliver anvendt til den anden eller tredje bil i husstanden(Nijland, s. 90).

Denne data er interessant, da den beskriver en mentalitet hos brugerne, der ikke vil fravælge

deres private bil over delebilerne. Derfor vil gruppen gå i dybden med at finde ud af, hvilke

udfordringer brugeren har med delebilskonceptet, i forbindelse med at udbrede delebilerne.

Artiklen beskriver også miljømæssige gevinster tilknyttet brugen af delebiler. Den estimerer

at 15 personer deler “ejerskab” over én delebil i Holland(Nijland, 2017). Dette vil naturligvis

reducere produktionen af biler til privat brug, samt reducere et behov for at skulle skrotte

biler i sidste ende og derved nedsætte miljømæssige skader.

Gruppen har udviklet en hypotese, der lyder som følgende:
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“Der er få mennesker, der benytter delebilsordninger. Dette skyldes at visse elementer ved

konceptet er uoverskueligt for brugeren.”

Hypotesen vil blive arbejdet med, for at få den be- eller afkræftet, ved at definere essentielle

behov, samt undersøge hvilke elementer, der gør det svært for brugeren at tilgå delebilerne.

Elementerne er defineret ved blandt andet overskuelighed og tilgængelighed.

Motivation

Motivationen for dette projekt er opstået i en delt bekymring hos gruppen, der relaterer sig til

udfordringer med klima og miljø, samt delte frustrationer angående Danmarks alternativer til

transport, her især de offentlige transportmidler. Det er gruppens opfattelse at mange

fravælger offentlig transport, da det både er dyrt, tidskrævende og besværligt i visse

situationer. Talrige forsinkelser på afgange er blevet kendetegnende for DSB og Movia, med

blot 79,4% af passagerer der kom frem til tiden, mellem 2015 og 2017, selvom 82,3% skal

sikres at komme frem til destinationen i rette tid(Forbrugerrådet Tænk, 2017). Gruppen

anerkender, at der altid vil være en vis uforudsigelighed forbundet med transport i

offentligheden, men på samme tid er det stadig en stor del af befolkningen der risikerer at

komme for sent på arbejde, eller til andre aftaler. Gruppen mener af disse årsager, at det er

vigtigt at undersøge delebilers potentiale, som et mere udbredt alternativ. Gruppen valgte

København og omegn der omdrejningspunkt for implementeringen, da området har den

største befolkningstæthed i landet, og det offentlige transportsystem er især omfattende i det

område.

2. Arbejdsspørgsmål

- Hvilke variabler vægter højest for brugeren af delebilskonceptet?

- Hvad er delebilskonceptet og hvordan er det implementeret i Københavns kommune?

- Hvordan gør vi delebilskonceptet mere tiltalende for brugeren?

- Hvilke samfundsmæssige samt private fordele og ulemper er der ved

delebilskonceptet?

4



Eksamensgruppe nr.: V2224809459

3. Afgrænsning

Projektet har til formål at udbrede delebilsordninger i Københavns Kommune. Da mange af

parkeringspladserne i København ofte er optaget, er der et samfundsmæssigt behov for at

dette bliver løst. Op til 26-procent af parkeringspladserne er på en ugentlig basis er optaget af

privatbiler, der ikke bliver brugt(Urbancreators, 2021). Ydermere er fokus på at gøre

delebilskonceptet mere tiltalende for private personer, ved at gøre det lettere tilgængeligt for

individet. Dette gøres ved hjælp af CPM samt en algoritme.

Projektet vil altså tage udgangspunkt i et fælles behov, sammensat af den samfundsmæssige

problematik, som for få parkeringspladser, samt et mere personligt behov. Fælles behovet vil

blive undersøgt i projektet, for at finde den bedst mulige løsning i forbindelse med at få

udbredt delebilskonceptet.

Dertil vil projektet begrænse til at undersøge det klimamæssige aspekt, der kan forbedres ved

brugen og udbredelsen af delebilskonceptet. Undersøgelsens afsæt tager rødder i

klimamålene fra FN’s 17 verdensmål, med fokus på dem, der kan argumenteres for at have

direkte eller indirekte forbindelse med delebilisme. Disse vil blive redegjort for i

redegørelsen.

4. Metodeafsnit

I det kommende afsnit findes vores metodiske overvejelser samt redegørelser for deres

anvendelser.

ANT bruges til at beskrive relationen mellem forskellige aktanter i et netværk(Papazu, 2021).

Her er der naturligvis tale om en bred vifte af elementer, der indgår i et sådant netværk. Der

findes både de menneskelige aktanter, men også objekter der interagerer med hinanden.

Denne teori vil i særlig grad være nyttig til at identificere de forskellige netværker og

aktanter, der vil optræde. Yderligere formidles centrale teorier inden for kommunikation,

teorier som gruppen finder relevante for dette projekts fremgang, og det hypotetiske produkts

fremtidige udbredelse.
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Yderligere har vi gjort brug af den kvantitative metode i form af et spørgeskema. Den

kvantitative metode er i opgavens tilfælde brugt til at få be- eller afkræftet projektets

hypotese. Vi stiller skarpt ind på brugerens kendskab til delebilskonceptet, og har derved en

bedre forståelse for den generelle opfattelse af emnet. Dog er der den svaghed, at vi ikke

formår at få det enkelte individets nuancering, hvilket resulterer i en dårlig forståelse af,

hvorfor de ikke kender til emnet.

Derudover bliver SPRINT-modellen benyttet. SPRINT-modellen, udviklet af google,

anvendes til at udvikle et koncept til et produkt på kort tid og undgå en langtrukket proces der

kan ende i den onde cirkel(Productivity Game, 2016). Metoden er struktureret efter en

almindelig arbejdsuge, hvor hver arbejdsdag anvendes til at gennemføre et nyt stadie af

processen. Denne proces vil på ganske kort tid føre til en realistisk prototype, hvor forbrugere

allerede kan inddrages til test inden et konkret produkt er udviklet. Da produktet kun er et

forslag afviges der fra den formelle metode med at der ikke er interviews som er den sidste

del af modellen.

4.1 Crowd, platform, machine

Til opbygning af vores designløsning, vil vi læne os op af konceptet CPM. Dette er ikke en

teori eller en metode, men mere et koncept, hvorved brugere og teknologi smelter sammen,

for at danne et eller flere produkter(RSA, 2017).

Ved at implementere konceptet, har virksomheder set en fire-procent stigning i produktivitet

og en rentabilitets stigning på seks-procent. Ved at bruge en AI, der selv lærer ud fra et meget

simpelt regelsæt, kan den udtænke strategier, der er overlegen til menneskers forslag(RSA,

2017).

Idéen med konceptet er, at virksomheder går fra menneskelige sind til maskiner,

produktorienteret til at styre en platform og gå fra at bruge virksomheden kerne, altså

eksperter, til at benytte den viden, der ligger hos brugerne(RSA, 2017).
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Kilde: RSA, 2017

4.1.1 Crowd

Crowd betegner gruppen, der bruger eller har interesse i et produkt eller projekt. Crowden

kan bruges til at inddrage flere kompetencer og/eller et nyt perspektiv til at tilgå en opgave

eller problemstilling. Dette kan være ved hjælp af en feedback gruppe, QC eller hjælp

udefra(RSA, 2017).

4.1.2 Platform

Platformen er en erstatning af værdien af det traditionelle produkt eller service, der bliver

produceret internt i den givne virksomhed. Platformen kan tilbyde crowden et sted at lancere

produkter/services (f.eks Appstore), hvor crowden bliver belønnet for deres arbejde, samtidig

med at virksomheden tager en procentdel af indkomsten, og/eller høster data til senere

brug(RSA, 2017).

Kilde: RSA, 2017
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4.1.3 Machine

Machine er det element, der overtager menneskets funktion i den valgte funktion, for

eksempel svejserobot til produktionen af en bil. I nyere tid vil en maskine ofte bestå af AI ->

machine learning -> deep learning, hvor maskinen løser trivielle opgaver ekstremt effektivt

og fejlfrit. Dog ses det også at maskiner/robotter kan overtage menneskets funktion på f.eks

produktionsbånd eller andet fysisk arbejde(RSA, 2017).

5. Semesterbinding

Projektet er forankret i dimensionen “Subjektivitet, Teknologi og Samfund”, hvor gruppen vil

fokusere på at analysere delebilskonceptets indvirkning på samfundet. Vi vil undersøge

aktører og aktanters indflydelse på udbredelsen af delebilskonceptet i Københavns

Kommune, for at diskutere den bedst mulige løsning for udbredelsen af delebilskonceptet.

Her kigges på de variabler, der er redegjort for i kapitlet om Behov og Variabler. Dertil tager

projektet også udgangspunkt i en artikel fra Holland, hvor vi er opmærksomme på kulturelle

forskelle, der er mellem Danmark og Holland. En diskursanalyse vil blive lavet til artiklen.

Dertil vil projektet støtte sig op af “Design og Konstruktion” dimensionen. Dette er grundet

et mål om at udvikle en algoritme, der kan foreslå de bedst mulige løsninger for brugeren.

Til sidst vil gruppen benytte sig af Aktør-Netværks-Teori, for at analysere de relevante

aktører for at løsningen til problemstillingen bliver en succes. Dertil er det oplagt at kigge på

de tilsigtede og utilsigtede effekter, når der kigges på det omkringliggende netværk ved

delebilisme.Det skal dog understreges at det kun vil være en minimal inddragelse af

dimensionen “Teknologiske systemer og Artefakter”, da opgaven ikke vil læne sig op af

denne dimension.

8



Eksamensgruppe nr.: V2224809459

6. Problemfelt

6.1 Redegørelse for delebiler

Det egentlige koncept bag delebiler, som navnet antyder, er biler som deles blandt flere

personer(Danske Delebiler, s.d.). Dog er der forskellige slags delebiler i omløb. Den typiske

delebil stilles til rådighed af en virksomhed(Danske Delebiler, s.d.), mens andre stilles til

rådighed af private personer, der tilmelder sig en ordning med forskellige

klassifikationer(Urban Creators & Københavns Kommune, 2021). Fast stamplads, uden

stamplads, samkørsel, og nabobiler. Disse typer delebiler er forskellige i deres eksekvering og

hvilke slags behov de dækker.

6.1.1 Fast stamplads

Delebiler med fast stamplads returneres til en fast plads når de ikke er i brug. Delebiler af

denne slags tilhører en virksomhed, der stiller bilerne til rådighed og sørger for at bilerne er i

god stand. For at bruge delebiler med stamplads bruges der oftest en app til at låse dem op, og

så kan bilen bruges i få dage, indtil den skal stilles tilbage på den angivne plads(Urban

Creators, 2021). Biler med fast stamplads er derfor mest til tur/retur forbrug.

6.1.2 Uden stamplads

Delebiler uden stamplads kan afleveres hvor de er. Nogle virksomheder har dog stadig

hotspots, hvor delebilerne kan stilles eller parkeres under udlejningsperioden. Delebiler uden

stamplads bruges meget på samme måde som dem med fast stamplads, men med andet

incitament for at sørge for at de delebiler der holder lidt længere væk bliver brugt(Urban

Creators, 2021). Delebiler uden stamplads dækker bedre den type forbrug hvor forbrugeren

skal fra A til B.
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6.1.3 Samkørsel

Til samkørsel, også kendt på engelsk som Carpooling, er konceptet at der udnyttes plads i

biler og vogne. Denne ordning er skabt til ture med folk, der skal til omtrent den samme

destination. Udgifterne deles derfor mellem forbrugerne og kan betyde en eller flere biler

mindre på vejen. Samkørsel kan eksempelvis bestilles gennem en app, hvor forbrugeren

skriver sin destination, og så bliver vedkommende matchet med andre der skal i samme

retning(Urban Creators, 2021). Denne type delebil er nyttig som transport til diverse events

eller andre større forsamlinger. Derfor har denne type ikke nødvendigvis en meget fast

målgruppe.

6.1.4 Nabobiler

En mere uformel variation er nabobiler, hvor biler bliver delt privat mellem naboer eller

bekendte, ofte ved hjælp af online grupper til at holde styr på hvem der bruger bilen hvornår.

Nabobiler har ikke nogen abonnementsbetaling, men kun betaling for hvornår de anvendes.

Nabobiler er mere personlige da bilen, der tages i brug, er knyttet til en person i stedet for en

virksomhed(Urban Creators, 2021).

6.2 Redegørelse og analyse af artikel fra H. Nijland

Projektets data læner sig i høj grad op af artiklen fra Hans Nijland og Jordy van Meerkerk.

Artiklen udspringer fra idéen om at delebilen kan bidrage til løsningen, der er

klimakrisen(Nijland, 2017). Delebilens popularitet er steget over de sidste år, hvilket

medvirker til Nijland og Meerkerks interesse i emnet(Københavns Kommune, 2021).

Artiklen omhandler delebilens brug og mulige effekt i Holland, med udgangspunkt i

kvantitative undersøgelser fra 363 hollandske delebilsbrugere(Nijland, 2017).

Delebilskonceptet bliver opdelt i tre kategorier: Business-to-Consumer(B-2-C),

Peer-to-peer(nabo til nabo) og oneway. Især peer-to-peer ses at få popularitet i

Holland(Nijland, 2017). Den generelle opfattelse af denne type delebil skaber en bestemt

diskurs der præger samtaler, og i forlængelse heraf, udbredelsen af delebiler. En diskurs der

ikke blot hersker i Holland, men i andre lande som eksempelvis Danmark, hvor paralleller

kan drages mellem netop Danmark og Holland. I den kritiske diskursanalyse beskrives

katalysatorer til forandring på et mikroniveau, hvor modparten er makro (Fairclough, 1995,
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s.87). Implementeringen af delebilsordninger kan dermed præges af en forandrende diskurs i

Københavns kommune, såvel at det kan lade sig gælde i Holland, som beskrevet (Nijland,

2017). Eftersom dette findes på mikroplan, kan det diskuteres hvordan emnet kan fremmes

yderligere gennem samtale, hvilket kan føre til mere incitament hos forbrugere end blot det

tidligere beskrevne økonomiske.

6.3 Aktører og Aktør-netværks-teori

Aktør-netværk teori er baseret på forståelsen af sammenhængen mellem de forskellige

aktører, og hvordan de påvirker hinanden. Det kan forstås ligesom et stort spindelvæv, hvor

alle er tilknyttet hinanden. Hvis en aktør bliver taget ud af ligningen, vil netværket

kollapse(Papazu, 2021).

Med fokus på delebiler er der en del forskellige aktører som er i spil, ikke blot mennesker og

firmaer, men også objekter. Eftersom en aktør kun er levende organismer såsom mennesker,

bliver objekter som for eksempelvis en bil set som en aktant, da den sammen med en anden

aktør, mennesket, kan kreere forskellige udkom af samme kombination. I denne

sammenhæng er der to begreber hvilke er aktør og aktant. Aktanten er er et forsøg på at få

defineret den passive rolle. Aktanter er derfor objekter uden bevidsthed og er en del af

aktørernes formål. Aktøren er en modsætning. Aktøren er den aktive spiller i spindelvævet.

Mennesker kan være et eksempel. Med dette menes der, at aktører godt kan være mennesker,

men at aktanter er objektet der bliver brugt for at kunne komme frem til det givne mål.

Med ovenstående in mente, er det ikke er alle aktører der har forbindelse til hinanden, det er

der hvor hovedaktørerne kommer i spil, der er de aktører, der skaber forbindelserne der er i

netværket(Huniche, 2014).

Som sagt er netværket mellem de forskellige aktører og aktanter essentielt, for at et system

skal kunne være succesfuldt. Aktørerne skal holde individuelle samtaler, og der skal kunne

være økonomi til at konstruere fremgang for et givent projekt. Med dette menes, at alle

aktører i netværket er afhængige af hinanden. I hvert netværk er der hovedaktører og der er

mindre aktører, dette betyder at der er forskellige roller. Ligesom vi ser i samfundet, er der

forskellige roller der indgår i forskellige netværk på tværs af hinanden.
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Et aktør netværk er både på en lille og større skala, eftersom alle aktører og aktanter ikke kun

er aktive i et, men i flere netværk. For hvert større netværk vil der eksistere flere mindre.

Et nyt fænomen indenfor aktører, og det netværk de er en del af, er de medier de benytter sig

af for at kunne kommunikere med hinanden. Medierne bliver ikke brugt til blot at fremme

politik, vise diverse kampagner, uploade opslag på de forskellige sociale medier, men også til

at kunne opretholde kontakter. Det giver en magt at kunne at have et stærkt netværk og

således have kontrol over en del af samfundet. Et eksempel på dette ville være Greenmobility

som er et af de største firmaer inden for delebiler og som har mulighed for at kunne forbedre

virksomheden med de bedste kontakter, hvorimod en mindre virksomhed som ikke har de

samme kontakter ikke ville kunne forbedre virksomheden med samme vækst (Manuel

Castells, 2007).

Information er derfor en vigtig magt at have inden for det samfundsmæssige “spil”, og er

derfor blevet en ny faktorer der bliver forskellen i udkommet.

6.4 Redegørelse af nudging begrebet

Nudging er en betegnelse for en positiv indflydelse på menneskets underbevidsthed og valg.

Det primære mål med nudging er at gøre menneskers liv mere simpelt, sikkert og nemmere.

Nogle eksempler på dette kan være en påmindelse om en given aftale hos eventuel læge eller

tandlæge, brugen af sociale normer, ved at fremhæve hvordan de fleste mennesker agerer;

“de miljøvenlige mennesker tager den offentlige transport”(Sunstein, 2014).

Officielle myndigheders nudging skal være transparente. Kommunikation i forbindelse med

implementering af normændrende systemer er kritisk for myndighederne at være på forkant

med, da der ellers ville være nogle grupper i samfundet, der ville have besvær med

overgangen fra A til B. Dertil er det også essentielt at systemerne står til rådighed for

offentlig kritik, både for mulig forbedring men også for et bredt

samfundsperspektiv(Sunstein, 2014).

6.5 Delebiler i Københavns kommune

I Københavns kommune er der det seneste år kommet en stigning med delebiler i byen, men

trods denne stigning udgør delebiler kun 2% af den samlede bilbestand.
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I Københavns kommune er der på nuværende tidspunkt forskellige delebilsordninger som

indeholder med og uden fast stamplads samt nabo-til-nabo og samkørsel.

Kommunens plan og strategi for delebiler i 2017-2020 estimerer at der vil være 750 delebiler

med fast stamplads. Dette er ikke blevet en realitet, eftersom der kun er omkring 260

delebiler med fast stamplads. Men på trods af dette har kommunens data vist, at der er

kommet en større interesse for netop brugen af delebiler, hvilket antyder at der er kommet

flere forbrugere. København Kommune ønsker og arbejder derfor på at kunne etablere 900

pladser mere i byen frem mod 2025(København Kommune Handlingsplan, 2021-2025).

Københavns Kommunes motivation for at fremme delebilerne er for at undgå diverse

trafikknuder i byen, fremme den grønne omstilling og optimere bylivet ved at give mere

frirum omkring gaderne. De vil derfor gerne gøre det muligt for alle borgere i kommunen at

have adgang til delebiler, uanset hvilken bydel de befinder sig i. De initiativer de har

foretaget sig, eller er i gang med at foretage sig, ligger derfor fokus på at få en dialog med

staten omkring parkeringstilladelser, parkeringspladser, samkørselspladser ved

trafikknudepunkter, få etableret 1.000 delebilspladser som er med fast og ikke-faste

stampladser, udvikle en model for at få reduceret beboerlicens for nabo-til-nabo biler, øget

kontrol ved ulovlig parkering på førnævnte parkeringspladser og få kommunens

medarbejdere til at bruge delebiler til arbejdskørsel(København Kommune Handlingsplan,

2021-2025).

I forhold til den grønne omstilling er København Kommunes mål, at alle delebiler er el-biler i

2027, hvor det kun er 32% af delebilerne på nuværende tidspunkt som er el-biler. For at

fremme denne udvikling i 2027 har Borgerrepræsentationen, som fungerer som et byråd eller

en kommunalbestyrelse, muligheden for at beslutte at de vil prioritere el-delebilerne

tildelingen af parkeringspladser til delebiler med fast stamplads(København Kommune.

Handlingsplan, 2021-2025).

Ifølge en artikel i netavisen udtaler lektor Harry Lahrmann at delebilen kun er en parentes og

en niche, som ikke er stor nok til virkelig at kunne sætte et betydeligt tryk på miljø

målsætningerne, eftersom det ikke kan betale sig at køre med delebiler, når personbiler som

forbrugere kan købe privat er billigere.
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“Selvom der har været delebiler i Danmark i mere end 20 år, har konceptet aldrig rigtig fået

luft under vingerne. Hvis der skal sættes alvorligt ind i klimakampen, mener han, at priserne

på private biler istedet skal sættes op,

– Når det er så billigt at have egen bil, vil delebilsordninger aldrig slå igennem, mener

lektoren.” - (Kühn, 2019)

Projektets mål er at delebiler skal være mere udbredte i København Kommune. Derfor giver

det mening at undersøge eksisterende initiativer i Kommunen og forskellige ordninger.

Udbredte ordninger i København er eksempelvis Green Mobility og LetsGo. Vi vil dog også

se på hvilke incitamenter, der kan få flere forbrugere til at tilslutte sig disse ordninger. Målet

er primært Københavns by i første omgang.

Kort fortalt er konceptet med en delebil, at der er fælles ejerskab over bilen. Dette vil for

mange virke begrænsende og kan have økonomiske ufordelagtigheder/fordelagtigheder. Dette

er dog en kompleks diskussion alt afhængig af scenariet hvori bilen bruges. Er der flere om

regningen til delebilen? Hvor langt skal den køre? Spørgsmålet om den økonomiske gavn kan

være relativt i forhold til hvor meget den enkelte brugers forbrug består af.

6.6 Virksomheder

Der er mange forskellige firmaer, der hver især har forskellige delebilskoncepter de opererer

i, hvilket kan gøre det uoverskueligt for nye brugere. Derfor er der blevet taget udgangspunkt

i tre firmaer som tilbyder tre forskellige delebilsordninger, som i følgende afsnit vil blive

præsenteret. Både hvilken delebilsordning de benytter sig af og i hvilket prisleje deres firmaer

ligger i.

6.6.1 LetsGo

udelukkende lejebiler på mindre skala kontra GreenMobility

Indenfor delebils branchen er der allerede eksisterende firmaer som til dagligt er tilgængelige

for offentligheden. Iblandt disse firmaer er der forskellige ordninger, alt efter hvad der er

nødvendigt for det enkelte individ.
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De tre firmaer som er mest udbredt er LetsGo, GreenMobility og GoMore. Disse tre firmaer

har hver især deres ordninger, som forbrugeren kan benytte sig af.

LetsGo opererer kun i Danmark, og ejer 330 biler som er fordelt rundt i landet. Eftersom

LetsGo kun befinder sig i Danmark, er det begrænset for hvor udbredte de er, og hvor mange

biler de har til rådighed. LetsGo blev etableret i 2007, hvor det siden da er blevet mere

udbredt med fokus på at få en grønnere mobilitet(Om os, 2022).

LetsGo består udelukkende af delebiler, det er derfor ikke muligt at lease en bil, ligesom

andre tilsvarende firmaer tilbyder.

LetsGo har nogle forskellige tilbud af hvad de har af ydelser. Med LetsGo er der forskellige

abonnementer og ordninger, forbrugeren kan vælge imellem alt efter hvilket behov.

De har 4 forskellige abonnementer, som indeholder 3 forskellige størrelser biler, der hver især

varierer i pris alt efter hvilket tilbud brugeren benytter(Priser, 2023).

Time/Døgnpris kr. Flex 90 kr./md Standard 300 kr/md Plus 500 kr/md

Lille Bil 80/390 kr. 60/390 kr. 30/390 kr.

Mellem Bil 100/480 kr. 70/480 kr. 40/480 kr.

Stor Bil 130/840 kr. 100/840 kr. 80/840 kr.

Tabel 6.6.1.1: Kilde(Time/Døgn pris - LetsGo, (Priser, 2023))

Det sidste abonnement, “All You Can Drive”, koster 3000 kr/md og har ikke en bestemt pris

ligesom de tre andre, eftersom det indeholder 120 timers bilbrug, hvor de overskydende timer

bliver overført til næste måned(LetsGo Priser, 2023).

LetsGo har otte forskellige biltyper, der falder inden for de tre kategorier: lille, mellem og

stor.

De biltyper de tilbyder er én lille, fem mellem og to store, der hver især indeholder

forskellige mærker af biler. De biler, der falder i den lille kategori, er Toyota Aygo, Citroen

C1 og Skoda Citigo(Biler, 2023).
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De biler, der falder ind i den mellem kategori er Renault Megane, Hyundai i30, Toyota

Corolla Hybrid, Toyota Auris Hybrid, Skoda Fabia, Kia Ceed, Hyundai Kona, Toyota Proace

City Verso, Hyundai Ioniq Plug in Hybrid og Nissan Qashqai.

I den sidste kategori, den store, indeholder der følgende biler: Toyota Proace, der fås som

kassevogn eller ni personers bus, VW Transporter og Ford Transit(Biler, 2023).

6.6.2 GreenMobility

udelukkende lejebiler

GreenMobility er mere udbredt end LetsGo, eftersom det opererer på mere internationalt

plan, og har både biler til rådighed i Skandinavien, såvel som i forskellige europæiske lande.

De har også 1600 funktionelle biler, hvorimod LetsGo havde 330, hvilket også er en

betydelig forskel på udbredelsen af hvert firma (Om GreenMobility, 2022).

Dette firma har også forskellige ordninger, hvor ligesom hos LetsGo kun har fokus på

delebiler og ikke leasing. Du kan leje en bil i forskellige intervaller alt efter behov og

forskellige slags køretøjer, dog er udvalget ikke lige så stort som ved LetsGo.

GreenMobility er tilgængelig via en app, hvorpå forbrugeren vil kunne lokalisere, oplyse

hvilket køretøj og prisen på køretøjet(Markedets billigste priser på delevenlige bybiler, 2023).

Når du, via GreenMobility tager en bil, er det eneste krav når du er færdig med at bruge bilen,

at du skal sætte den indenfor de zoner, GreenMobility har angivet via deres app. Dette

medfører, at bilerne hele tiden vil være tilgængelige i disse zoner, såvidt de ikke er i brug. Ud

over at have forskellige ordninger og forskellige tilbud, kan forbrugeren benytte sig af at

bestille en bil til en adresse indenfor GreenMobility’s område for en bestemt pris(Markedets

billigste priser på delevenlige bybiler, 2023).

Ved at bruge GreenMobility er der fire forskellige priskategorier: minutpris, abonnement,

forudbetalte minutter, time- og døgnpriser, der indeholder forskellige tilbud(Markedets

billigste priser på delevenlige bybiler, 2023). I tabellerne nedenfor bliver der dannet et

overblik over de forskellige kategorier og priserne, der er gældende for hvert tilbud.

Minutpris:

- Midlertidigt energitillæg på 1 kr. per. kørte km.

- Renault Zoe: 5 kr./min.
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- Polestar: 5 kr./min (+ fra 149 kr. i start fee)

- Renault Kangoo: 6 6 kr./min

- Maxus e-Deliver: 7 kr./min.

Priserne indkluderer strøm, forsikring og parkering(Markedets billigste priser på delevenlige

bybiler, 2023).

Abonnement:

Saver25 - 49 kr./måned Saver50 - 299 kr./måned

Spar 25% på minutprisen Spar 25% på minutprisen

Kør ned til kun 1,13 kr./min. Kør ned til kun 0,75 kr./min.

10% på forudbetalte minutter 15% på forudbetalte minutter

10% på time- og døgnpakker 15% på time- og døgnpakker

25% på levering af bil og radar 50% på levering af bil og radar

25% på lufthavnstillæg i KBH lufthavn 50% på lufthavnstillæg i KBH lufthavn

25% på nedsat selvrisiko 50% på nedsat selvrisiko

Tabel 6.6.2.1: Kilde(Abonnement pris - GreenMobility, (Markedets billigste priser på delevenlige

bybiler, 2023))

Forudbetalte minutter:

60 min.: 210 kr. 200 min.: 500 kr. 800 min.: 1800 kr.

Kør for 3,5 kr./min. Kør for 2,5 kr./min. Kør for 2,25 kr./min

60 minutters kørsel 200 minutters kørsel 800 minutters kørsel

6 måneders gyldighed 6 måneders gyldighed 12 måneder gyldighed + 1 kr. i

energitillæg pr. km

Med Greensaver abonnement fra

kun 178,5 kr. og fra 3 kr./min

Med Greensaver abonnement fra

kun 425 kr. og 2,13 kr./min.

Med Greensaver abonnement fra

1530 kr. og 1,91 kr./min.

Tabel 6.6.2.2: Kilde(Forudbetalte minutter pris - GreenMobility,(Markedets billigste priser på

delevenlige bybiler, 2023))
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Time pakker:

3 timer: 295 kr. 5 timer: 325 kr. 10 timer: 425 kr.

Kør 3 timer inkl. 100 km. Kør 5 timer inkl. 150 km. Kør 10 timer inkl. 150 km.

+ 99 kr. for varevogn + 99 kr. for varevogn + 99 kr. for varevogn

+ 149 kr. for Polestar + 149 kr. for Polestar + 149 kr. for Polestar

+ 1 kr. i energitillæg pr.

kørte km.

+ 1 kr. i energitillæg pr.

kørte km.

+ 1 kr. i energitillæg pr.

kørte km.

Med Greensaver abonnement kan

du køre fra 250,75 kr.

Med Greensaver abonnement kan

du køre fra 276,25 kr.

Med Greensaver abonnement kan

du køre fra 361,25 kr.

Tabel 6.6.2.3: Kilde(Timepakke pris - Greenmobility, (Markedets billigste priser på delevenlige

bybiler, 2023))

Døgnpakker:

1 Døgn: 550 kr. 2 Døgn: 950 kr. 3 døgn: 1395 kr. 7 Døgn: 2795 kr.

Kør 1 døgn inkl. 200

km.

Kør 2 døgn inkl. 400

km.

Kør 3 døgn inkl. 600

km.

Kør 7 døgn inkl. 1000

km.

+ 99 kr. for

varevogn

+ 99 kr. for

varevogn

+ 99 kr. for

varevogn

+ 99 kr. for

varevogn

+ 249 kr. for

Polestar

+ 249 kr. for

Polestar

+ 349 kr. for

Polestar

+ 999 kr. for

Polestar

+ 1 kr. i

energitillæg pr.

kørte km.

+ 1 kr. i

energitillæg pr.

kørte km.

+ 1 kr. i

energitillæg pr.

kørte km.

+ 1 kr. i

energitillæg pr.

kørte km.

Med Greensaver

abonnement kan du køre

fra 467,5 kr.

Med Greensaver

abonnement kan du køre

fra 807,5 kr.

Med Greensaver

abonnement kan du køre

fra 1185,75 kr.

Med Greensaver

abonnement kan du køre

fra 2375,75 kr.

Tabel 6.6.2.4: Kilde(Døgnpakker pris - GreenMobility, (Markedets billigste priser på delevenlige

bybiler, 2023))
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6.6.3 GoMore

eneste firma, der tilbyder samkørsel. Dertil leasing, lejebiler

Endnu et firma, der bidrager til delebilskulturen, er GoMore, der til forskel for de to allerede

nævnte firmaer, beskæftiger sig med både leasing, leje af biler og samkørsel(GoMore, Privat

Biludlejning, Leasing, & Samkørsel, 2022).

Inde på GoMores hjemmeside kan forbrugeren vælge hvilke af disse services, de ønsker at

benytte og hvilke køretøjer, der passer til den situation forbrugeren skal bruge bilen til.

Udvalget af de forskellige modeller af biler og mærker er en smule større end de førnævnte

firmaer, eftersom det er forskellige ordninger hvert firma opererer efter(GoMore, Privat

Biludlejning, Leasing, & Samkørsel, 2022).

Det som GoMore gør anderledes, end både GreenMobility og LetsGo, er at de tilbyder en

platform, hvor et individ kan oplyse hvor og hvornår de skal køre og deres endelige

destination, samt hvor andre kan vælge at køre med på samme tur den dag(GoMore, Privat

Biludlejning, Leasing, & Samkørsel, 2022).

Dette gør at der er flere mennesker i samme bil og ikke i hver deres på den samme vej. Det er

en anden ordning end hvad der før er blevet præsenteret.

GoMore abonnementet er gratis. Det eneste tidspunkt bilisten skal betale, er når de tager

penge for at have passagerer med på turen. For hvert sæde der er optaget i bilen skal der

betales 9 kr., plus 9% af sædets pris. Inde på GoMore’s hjemmeside viser de et eksempel på

hvad bilisten skal betale, når de tager 100 kr. for en tur(Pris på medlemsskab, 2023).

9+100*9% = 18 kr.

Det vil sige at bilisten skal betale GoMore 18 kr., hvis deres pris ligger på 100 kr. og der er en

passager med.

Hvis bilisten vælger ikke at sætte en pris på køreturen, vil bilisten ikke skulle betale noget til

GoMore. Med modsætning til GreenMobility og LetsGo er der ikke et konkret abonnement

som forbrugeren kan vælge, men er mere frit stillet, i form af de ikke er afhængige af at

skulle betale et bestemt beløb for transport.
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Ud fra ovenstående afsnit kan det konkluderes, at der er mange forskellige muligheder og

tilbud inden for de firmaer som er nævnt. Det bliver hurtigt uoverskueligt set fra en uvidende

borgers synspunkt. De mange forskellige abonnementer, priser og typer af biler giver bredde,

men det giver også en forvirring omkring hvilket tilbud der passer bedst til det individ som

skal bruge ydelsen.

6.7 Klima Aspekter

Udfordringer med klimaforandringer og global opvarmning er stadig udbredte, og desværre

er modsvaret fra verdens civilisation kommet for sent. Tiltag mod disse forandringer er

opstået sent, på grund af manglende bevågenhed om udfordringerne, og langtidssigtede

effekter er derfor omfattende(Olesen, 2018). Eksempler består i hyppigere naturkatastrofer,

såsom oversvømmelser, storme, tørke og lokale miljøer, der undergår så store forandringer at

de ikke kan understøtte den samme flora og fauna som før(Olesen, 2018). En større

bekymring ved disse forandringer er indlandsisen på polerne som smelter. Dette medfører at

den globale vandstand i havene stiger, et scenarie som vil være altødelæggende for

menneskeheden(Olesen, 2018). Med klimaforandringer, der udgør så stort et problem, har

organisationer som FN og København Kommune opstillet et antal klimamål, der fungerer

som retningslinjer til hvad der bør stræbes efter. Nogle af disse klimamål kan sandsynligvis

hjælpes på vej, med udbredelsen af delebiler.

6.7.1 FNs verdensmål

FN har siden 2015, gennem Paris-aftalen, haft 17 verdensmål for at begrænse udledningen af

CO2, og de sociale og økonomiske konsekvenser, der er følge af klimaforandringerne.

Delebiler kan muligvis have en positiv effekt på nogle af de underpunkter af verdensmålene,

FN har lagt ud(FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, mål 3: sundhed og trivsel, 2022).

Selve underpunkterne, der har relevans, de mulige relationer til delebiler og hypotetiske

effekter følger:

6.7.1.1 Mål 3 - Sundhed og trivsel

FNs verdensmål 3.6
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“inden 2020 skal antallet af globale dødsfald og tilskadekomster som følge af trafikulykker

halveres”

Dette underpunkt er direkte forbundet med transportvaner og opfyldning af behov for

transport(FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, mål 3: sundhed og trivsel, 2022). Med

en stigende verdensbefolkning vil der kun blive et voksende behov for transport. At dække

det behov med privatbiler kan føre til tættere trafik og større sandsynlighed for trafikulykker.

Hvis delebiler bliver mere udbredt, transportvaner ændres og reducerer mængden af trafik,

bidrager konceptet til færre trafikuheld. Det sker ved at 1 delebil kan klare transportbehovet

for op til 15 personer(Nijland, 2017). Det ville gavne at få folk til at ændre deres

transportvaner hen mod at bruge anden transport som for eksempel tog, hvilket bidrager til en

endnu større reduktion af trafikuheld. Færre folk på vejene medfører færre uheld og

tilskadekomster.

6.7.1.2 Mål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund

FN’s verdensmål 11.2

“Inden 2030 skal der skabes adgang for alle til sikre, tilgængelige og bæredygtige

transportsystemer til en overkommelig pris, trafiksikkerheden skal forbedres bl.a. ved at

udbygge den kollektive trafik med særlig hensyn til behov hos sårbare befolkningsgrupper,

kvinder, børn, personer med handicap og de ældre.”

Med en større udbredelse af delebiler vil det være muligt for folk, der ikke har plads eller

økonomi til en privatbil, at stadig have den samme transport frihed, ligesom dem der har ved

hjælp af delebiler i nabolaget(FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, mål 11:

bæredygtige byer og lokalsamfund, 2022). I stedet for at skulle have en garage eller

holdeplads til egen bil vil folk kunne gå lidt ned af gaden og sandsynligvis finde en delebil

indenfor nogle minutter.

FN’s verdensmål 11.6

“Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. indbygger reduceres, herunder ved at

lægge særlig vægt på luftkvalitet og på husholdnings- og anden affaldsforvaltning.”

Ved brug af delebiler, og muligvis også transportvaner, kan der blive færre biler der kører

rundt og forurener luftkvaliteten med deres udstødningsluft(FN’s verdensmål for bæredygtig

udvikling, mål 11: bæredygtige byer og lokalsamfund, 2022). Delebiler plejer også at være

nyere og har mere effektive motorer der ikke udleder lige så meget som ældre biler gør
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(Olsen, 2023). Hvis det lykkedes delebiler at blive den første bil for brugere, i stedet for

anden eller tredje bil, ville det være den mest optimale løsning.

6.7.2 Københavns Kommune klimamål

Med den stigende gennemsnitstemperatur er Københavns Kommune blevet mere fokuseret på

at gøre Københavnsområdet neutral, og muligvis negativ hvad angår CO2 udledninger, for at

Danmark gør sit for at gennemsnitstemperaturen kun vil stige med et par grader.

I forbindelse med deres plan om at gøre København CO2 neutral, har det største problem

været udledninger fra vejtrafik. Størstedelen af vejtrafik er fra privat transport, hvor der er

færre værktøjer fra kommunens side til at reducere deres CO2 udledninger. En løsning de

arbejder på indtil videre, er et Carbon Capture System, der vil opsamle CO2 for at udligne

den mængde CO2, der kommer fra vejtrafik. Deres endelige mål i forbindelse med transport

er at få folk “ud af bilen og op på cyklen”(Januario, 2022). Der vil dog altid være brug for

biler. Her kan delebiler være et alternativ på det, ved at reducere mængden af biler på vejene

og ændre folks transportvaner.

6.8 Redegørelse af fællesbehovet

I kommende afsnit vil der blive præsenteret data på forbruget af transport i København

kommune, en stigning af delebiler i løbet af de seneste år, hvilket behov delebilen udgør i

vejnettet og om det har en påvirkning af trafikken, såvel om der er et behov for delebiler.

I Københavns Kommune er cykel- og bilejerskabet opdelt således: 736.600 cykler og 132.200

personbiler, hvoraf 4.410 er delebiler, pr. år 2020. Delebiler har set en 67%-stigning fra

2017-2020, hvilket giver en forståelse af, at der er et voksende marked for delebilisme i

kommunen(Københavns Kommune, 2021).

Dertil er der 644.425 indbyggere i kommunen pr. 2022 (Den Tværgående Analyseenhed,

2022). Det betyder at cirka hver femte indbygger ejer én bil.

I 2014 blev der kørt 4,7 millioner kilometer på det københavnske vejnet på en gennemsnitlig

hverdag(Den Tværgående Analyseenhed, 2022). Det skal selvfølgelig afklares, at der også

bliver pendlet til Københavns Kommune, derfor er det ikke udelukkende Københavns

indbyggere, der udgør trafikken på vejnettet. Dog kan disse statistikker oplyse, at der må
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være et behov for bilisme i København, da der dagligt bliver kørt så mange kilometer til og

fra kommunen.

Urban Creators’ analyse af forskellige typer delebilisme konkluderer, at delebilsordningerne

har en betydning iforhold til, hvor mange kilometer, der bliver kørt i privat bil. Dog

kommenterer de også på, at den generelle kørsel af kilometer ikke nødvendigvis bliver

påvirket. Dette kan være grundet at brugerne benytter delebilerne til at køre de samme

kilometer, som ville de have brugt deres egen bil(Urban Creators, 2021).

Yderligere har analysen fra Urban Creators undersøgt parkeringen i København. På

henholdsvis Vesterbro og Østerbro udleder analysen at henholdsvis 26- og 23-procent af

privatbiler holder på samme parkeringsplads i løbet af en uge, og det må derfor konkluderes,

at ejerne af disse biler benytter andre transportmidler(Urban Creators, 2021).

Det kan derfor konkluderes at behovet munder sig ud i et fælles behov. Den private sektor har

brug for bilisme til transport, men ligeledes den kommunale del har et behov for at få løst

problematikkerne med parkering, samt et ansvar for at drive en miljøvenlig transport.

7. Analyse

7.1 Analyse af klima med udgangspunkt i delebiler

Når delebiler betragtes ud fra et miljøvenligt perspektiv, kan det hurtig konkluderes, at den

hypotetiske udskiftning af privatbilisme med delebilisme vil have en indvirkning på miljøet.

Men hvilken?

Med fokus på selve bilisten og ikke bilen, kan vi opdele bilisten som værende en privatbilist

eller en delebilist. Konverteringen resulterer for det første i en reduktion af 1.750 kørte

kilometer per år per bilist , hvilket selvfølgelig medfører en markant mindre CO2-udledning

per bilist(Nijland, 2017). Dog ses det at delebils-”ejeren”, før konverteringen, havde valgt

mere CO2-venlige transportmidler end en bil, hvilket bidrager positivt i ligningen om

CO2-udslippet. Dertil bidrager privatbilsejere endnu mere til CO2-udslippet, i det at biler skal

produceres og skrottes. Dette er 10-20-procent CO2-udledning af hele bilens levetid, ved en

gennemsnitskørsel på 250.000 kilometer(Nijland, 2017). I artiklen fra Nijland, fremlægges

antagelsen om at én delebils ejerskab er fordelt på 15 delebilister(Nijland, 2017).
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Det kan selvfølgelig argumenteres at det flere mennesker, der er om en bil, det mere den er i

brug. Dette resulterer selvfølgelig i en kortere levetid hos bilerne, hvilket gør de skal skrottes

oftere. Hyppigere skrotning betyder også hyppigere produktion, for at dække det samme

behov. Delebiler kører flere kilometer om dagen end privatbiler. Derfor bliver delebilerne

hyppigere udskiftet med nyere biler, der er mere CO2-venlige per. kørt kilometer(Urban

Creators, 2021).

Yderligere medfører konverteringen fra privatbilister til delebilsbilister et fald mellem

236-392 kg CO2-udledning per person. Det kan derfor konkluderes at delebiler er noget mere

miljøvenlige, også selvom de hyppigere bliver skrottet.

Nijlands beregninger er lavet ud fra at delebilsbrugere har reduceret deres kørte kilometer

med 1.750km/år. Dertil at beregningerne fra artiklen lavet fra ovenstående paragraffer. Dette

resulterede i et gennemsnitligt fald af CO2-udledningen på 279 kg, med en Well-To-Wheel

emissionsfaktor, der tager udgangspunkt i 220 g CO2/køretøjskilometer. WTW beskriver

livscyklussen af brændstoffer, fra udvindingen af materialer til brugen af dem(Walker, 2021).

Dertil tages der højde for en bilistrate på 1,39 personer per bil, der hver især udleder 158 g

CO2 per passenger. Ved at benytte delebilen over andre transportmidler(tog, bus etc.), udleder

delebilsbrugeren yderligere 168 kg CO2 om året(Nijland, 2017).

Når man tager de beregninger op mod hinanden, ses der altså en 110 kg årlig CO2

udledningsreduktion per delebilsbruger(Nijland, 2017).

Dertil er det også vigtigt at tage højde for de CO2 emissioner, der er relateret til blot

bilejerskab. 10-20 procent af CO2-udledningen i forbindelse med en bils levetid, er i direkte

forbindelse med bilens produktion og skrotning, baseret på Tank-To-Wheel emissionsfaktor.

TTW er en underkomponent sammen med Well-To-Tank, der udgør WTW faktoren. Under

WTT indgår de faser, der udgør produktionen af brændstof. TTW beskriver brugen af

brændstof(Walker, 2021)

Med en antagelse på at bilen kører i gennemsnit 250.000 km og udleder 181 g CO2

gennemsnitligt, er bilens levetid resultatet af 45,250 kg CO2, altså 80-90 procent af dens

totale CO2 udledning. Derfor ville produktion og skrotning være lig med 5028 til 11,312

kg(10-20 procent), hvilket udgør en 335-754 kg CO2 per år, med antagelsen om en 15-årig

livscyklus. Efter at bilejerskabet blev reduceret med 0,4 biler per delebilsejer faldt CO2

24



Eksamensgruppe nr.: V2224809459

emissionen med 134-301 kg CO2 per år. Siden der er 15 mennesker, der deler ejerskabet over

én delebil, vil det reelle tal være nærmere 125-281 kg CO2 per år(Nijland, 2017).

Og ud fra disse to elementer i Nijlands tekst, er tallet 236-392 kg CO2 udledning per

delebilsejer per år.

7.2 Københavns Kommune nudging strategi

Ifølge en præsentation givet af København Kommunes miljø- og teknikforvaltning, kan

kommunen ikke direkte påvirke privatbilismen for at nedbringe CO2-udledningen(Januario,

(n.d.)/Bilag 1). Derfor må kommunen prøve at fremme andre transportmidler ved at nudge

bilisterne. For specifikt at fremme delebilisme indfører kommunen flere delebilspladser,

ladestandere og indfører et samarbejde med de diverse delebilsordninger(Københavns

Kommune, 2021-2025). København Kommunes målsætninger er at undgå trafikknuder,

fremme den grønne omstilling og optimere bylivet. Den form for nudging, der bliver taget i

brug, for at fremme målsætningerne, er bedre parkeringsmuligheder for delebiler, ved at

tillade ubegrænset parkering på parkeringspladser med en to-timers begrænsning, samt faste

delebilspladser(GreenMobility, n.d.). Dertil udvikler kommunen også ladeinfrastrukturen

sådan at det bliver lettere tilgængeligt at lade bilerne. Visse delebilsordninger giver også en

form for gevinst ved at sætte el-delebilen til opladning efter brug(GreenMobility, 2022). Både

gevinsten og den lettere tilgængelighed til ladestandere, bidrager til at nudge ikke-brugere til

at blive brugere, da der i samspillet mellem let tilgængelighed og gevinst nemt kan opnås en

form for yderligere incitament ved at bruge delebilen.

7.3 Aktører

Delebiler er ikke blot et enkelt system, der opererer alene i samfundet og har succes på egen

hånd. Bag delebilen er der en masse aktører, der fungerer i en sammenhæng, der gør det

muligt at få delebilsordninger og systemerne til at fungere. Indenfor delebils branchen er der

dog ikke kun aktører, men også aktanter, eftersom en bil ikke er en levende organisme. De

hovedaktører, der fremtræder inden for delebiler er primært de virksomheder som LetsGo,

Greenmobility og Gomore, staten/kommuner og regioner, for eksempel Københavns

Kommune, og de forbrugere, der både anvender delebiler og ikke anvender delebiler.
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Tidligere nævnt i rapporten, er det ikke alle aktører eller aktanter, der er forbundet med

hinanden, men forbundet gennem en anden aktør(Huniche, 2014). Ved at alle aktører ikke er i

direkte kontakt med hinanden, kan det antages at der er en indirekte kontakt. En indirekte

kontakt kan forstås som værende at aktørerne sammen, men hver for sig bidrager til det fælles

mål(Huniche, 2014).

Et eksempel på dette ville være, at virksomhederne er forbundet med de kommuner og

firmaer, de har indgået i et samarbejde med, men hvor kommunerne ikke har noget med selve

bilerne at gøre, i form af vedligeholdelse og tilgængelighed. Nedenstående er der et visuelt

eksempel på hvordan et aktør-netværk kan se ud inden for delebiler.

Figur 7.1: Aktør netværk, made by Mille, December 2022

På modellen bliver der illustreret sammenhængen mellem de forskellige aktører og aktanter,

rapporten har haft i fokus. Da der er forskellige behov for hvert individ, er der blevet opstillet

nogle uddybende punkter inden for behovet. Det vises på figuren at det ikke er alle aktører og

aktanter, der har en direkte forbindelse med hinanden, men at de eksisterer parallelt indenfor

det samme netværk. Med det sagt er det ikke alle aktører som går ind og påvirker hinanden,

men hvor aktanterne er et mellemled til udvikling. Et eksempel på dette er at behovet skal
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“matche” delebilen, der bliver brugt og virksomhederne tilpasser deres udvalg af biler

derefter.

På modellen er der forskellige aktører og aktanter, modellen viser også sammenhængen

mellem hovedaktørerne. De hovedaktører som bliver præsenteret er virksomhederne,

samarbejdspartnerne, der for eksempel er en kommune og forbrugeren. De har alle det

tilfælles at de har stor indflydelse på hinanden og er afhængige af hinanden.

7.4 Spørgeskemaundersøgelse

I forbindelse med at få en forståelse for hvordan brugere og ikke brugere havde motivation til

at bruge delebiler, er der blevet opstillet et spørgeskema (Bilag 2, 2023). Dette spørgeskema

havde til formål at undersøge hvorvidt deltagerne havde et kendskab til, og hvorvidt de selv

havde benyttet delebilen.

Halvdelen af dem som deltog i spørgeskemaet, kunne ikke se dem selv bruge delebilen,

hvorimod den anden halvdel godt kunne se sig selv bruge ydelsen, men under bestemte

omstændigheder. De største faktorer, der spillede ind var det økonomiske aspekt og

tilgængeligheden til bilen(Bilag 2, 2023).  Med det sagt, var der også nogle besvarelser som

manglede viden omkring delebiler og de krav, der er opstillet ved at “aflevere” bilen, hvordan

individet får reserveret en bil og egentlig bare mere viden omkring ydelsen.

Det kan derfor antages at for at få flere til at bruge delebilen, og for at få en udvikling i

delebilismen, er der behov for mere viden omkring hvordan man bruger en delebil, at de er

lette at komme til og at prisen er til at betale.

7.5 Behov og Variabler

Med det meget brede udvalg af delebilsordninger som findes nu, er det vanskeligt at fastslå

hvilke ordninger der passer til de enkelte kunder. Udover forskellige samkørselsgrupper på

for eksempel facebook, findes der ikke nogle større anerkendte fællesskaber, med et væld af

erfaringer, til at vejlede kunden til den rette ordning. Økonomisk findes der flere forskellige

variabler at forholde sig til. Denne faktor kan formentlig være medvirkende til at afskrække

potentielle brugere, da delebil til pendlere kan blive dyrere end en normal privatbil(Bilag 2,
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2023). Nogle brugere foretrækker også at de kun deler delebilen med personer de

kender(Bilag 2, 2023).

Der er et behov for en platform, hvor brugerne kan tilgå den viden andre brugere har

akkumuleret. Uden sådan en platform vil brugerne sandsynligvis kun finde den information,

der kommer fra firmaerne og ordningerne selv, hvilket kan indeholde bias.

For at en platform skal gøre det nemmere for brugerne at finde en passende delebilsordning,

skal den opfylde nogle behov. Platformen skal kunne pege brugere i retning af en

delebilsordning, der passer til dem og deres specifikke behov. Algoritmen, der hjælper

brugeren ved at give forslag, skal også have nogle variabler at arbejde ud fra. Nedenstående

er der et eksempel på, hvordan en variabel kan tilgås.

Hvis brugerne anvender delebiler mest til længere køreture, eller bare har et generelt højt

forbrug af delebiler, vil det nok være mest passende, hvis de har en ordning der er billig pr.

kørt kilometer, hvor imod hvis brugeren kører relativt lidt, vil det være billigere at have en

ordning, hvor der er en billig eller ingen månedspris for at være tilmeldt ordningen.

Hvis man som bruger skal køre til bestemte steder på bestemte tidspunkter, formentlig til

arbejde, giver det mere mening med en delebil, der fungerer som en lejebil, da det er nemt at

parkere den og gå fra den igen, uden det store ansvar. Hvorimod, hvis bilen skal bruges til

events, fester eller lignende, ville det give god mening med samkørsel, da regningen der ville

kunne splittes, da det må antages at alle pladser ville kunne blive fyldt op med bekendte,

kollegaer, familie og lignende.

Ved at indsamle feedback om delebilsordninger og vise det til andre brugere, kan platformen

blive bedre til at finde frem til de delebilsordninger, der gør processen mere overskuelig.

Med adgang til delebilsordningers databaser kan platformen blive bedre til at finde tilbud, der

udbydes på det tidspunkt.
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7.6 Delebilens fremtid

Som det er fremgået gennem undersøgelser har delebilisme, som sagt, været betegnet som en

niche gennem flere år. Dog er der sket en udvikling de seneste år, som har bidraget til

udbredelsen (Urban Creators & Københavns Kommune, 2021). Alligevel er den ønskede

udvikling endnu ikke opnået, eftersom delebiler stadig udgør blot 3% af bilbestanden i

Københavns kommune (Københavns Kommune, 2021). Igennem de forskellige interviews

med delebilsforbrugere, kom det til udtryk at flere forbrugere, samt privatbilsejere, opfatter

delebilerne som et alternativ til privatbilisme, hvis der ikke findes et dagligt behov for et

transportmiddel (Urban Creators & Københavns Kommune, 2021). Tværtimod beskrev

mange deres forbrug af delebilen som en alternativ transportform, der ofte blev brugt til

udflugter i fritiden, eller samkørsel til længere rejser frem for brug af offentlig transport.

Dermed må det formodes, at den stadig langt større repræsentation af privatbiler i

København, skyldes et generelt behov for transport i hverdagen for mange borgere. Mange

der anvender delebilerne har samme bevågenhed med hensyn til at reducere de globale

udfordringer med bæredygtighed, klima, og miljøbevidsthed (Urban Creators, 2021). Denne

bevågenhed kan formentlig i mange tilfælde betragtes som en forudsætning, for at forbrugere

skal vælge at tilslutte sig en eller flere ordninger. Ejere af privatbiler, som ikke gør sig disse

overvejelser, vil på disse parametre vise sig mere udfordrende i den ønskede udvikling.

På nuværende tidspunkt erstatter mange forbrugere offentlig transport med delebiler (Urban

Creators, 2021). Dette imødekommer heller ikke ønsket om reduktion af privatbilisme. Dog

beskriver flere end halvdelen af de adspurgte, at de erstatter turene i privatbiler med

delebilsordninger. Som tidligere beskrevet må nudging af privatbilister anvendes i dette

tilfælde for at præge udviklingen i den ønskede retning. Adspurgte i fokusgruppeinterviews,

foretaget af Urban Creators, beskriver et ønske om anerkendelse i forbindelse med brug af

delebiler. Et andet potentielt led i fremmelsen af flere som anvender ordningerne. Mange stod

med følelsen af at indgå i delebilsordningerne var identitetsskabende (Urban Creators, 2021),

men på samme tid savnede nogle af de adspurgte følelsen af anerkendelse. Her er det relevant

at overveje flere incitamenter af denne karakter.

Den ønskede udvikling kan naturligvis kun fortsætte, så længe virksomheder og

organisationer vedbliver deres udbud af ordninger. Meget af dette bliver påvirket af de

enkelte gruppers strategi og vision for fremtiden. Af samme årsag eksisterer de forskellige
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ordninger til at imødekomme varierede behov. Det fremgår at 60% af brugere anvender

ordninger med fast stamplads(Urban Creators & Københavns Kommune, 2021). Det kan

pege i retning af at denne ordning fortsat vil være mest eftertragtet.

“I dag bliver der i gennemsnit foretaget over 5.000 daglige ture i delebiler med og uden fast

stamplads eller nabo-til-nabo-biler. I 2019 var der mere end 55.000 brugere af samkørsel

til/fra København.” - (Urban Creators & Københavns Kommune, 2021).

Denne udvikling har allerede været stigende og der er årsag til at tro den fortsætter.

I forbindelse med tidligere identificerede aktører, såsom GreenMobility, LetsGo og

Københavns kommune, skal deres interesser for udbredelsen af delebiler kortlægges.

Udbydere af ordninger inden for delebiler, såsom GreenMobility og LetsGo, har åbenlyse

interesser i at få flere kunder tilknyttet ordningerne de tilbyder. Københavns kommune,

derimod, har politiske visioner forbundet med udbredelsen af en mere grøn

transportform(Urban Creators & Københavns Kommune, 2021). Et allerede eksisterende

fokus gør det lettere at facilitere en platform, lig den gruppen har udtænkt. Et samarbejde

med udbyderne vil ligeledes være i deres interesse.

Som tidligere beskrevet i rapportens afsnit om et fælles behov, eksisterer dette behov både i

den private sektor og den offentlige sektor. Igen er der tale om interessenter med forskellige

mål der relaterer sig til udbredelsen, men ultimativt vil dette gavne visionen om et grønnere

og mindre trængt byrum i København og omegn. Derfor vil diskussionsafsnittet yderligere

danne afsæt for brugernes rolle, som interessenter og aktører.

8. Diskussion

8.1 Hvem vil have gavn af delebilens udbredelse?

Det er hermed fastslået at udbredelsen vil gavne bestemte målgrupper, der allerede er

afhængige af offentlig transport, eller privat transport, i deres hverdag. Samtidig er det

tydeliggjort at den offentlige og private sektor, hver især vil gavnes på forskellig vis. Det er

dog nu værd at undersøge hvilke særlige målgrupper og segmenter, her forstås den enkelte

borger, som denne transportform vil gavne.
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Det er værd at overveje de dele af befolkningen, som på nuværende tidspunkt er afhængige af

offentlig transport da de ikke har råd til eget køretøj, eller af andre årsager vælger ikke at

anskaffe sig egen bil. Som tidligere beskrevet er det problematisk at mange, der anvender

offentlige transportmidler, ikke ankommer i rette tid grundet forsinkelser. DSB og

busselskaber, som eksempelvis Movia, har på nuværende tidspunkt mange arbejdsopgaver at

løfte, og tidspresset er en større forhindring(Forbrugerrådet Tænk, 2017). Som det fremgår af

henviste artikel, er de danske busselskaber ikke forpligtet til at offentliggøre disse tal, og

derfor forekommer en del statistisk usikkerhed med bussernes tidsplaner rundt i landet.

Derfor er det værd at se på delebilerne som et supplement eller alternativ, da dette kan

bidrage til et mindre pres, end hvad ses nu hos det offentlige. For at opnå dette må det

overvejes hvilke tiltag der skal i brug, for at flere borgere føler sig tiltrukket af

delebilsordninger. Det økonomiske incitament, samt mindskningen af tidspresset, eksisterer

allerede, og med platformens mål om at overskueliggøre de ordninger, der egner sig bedst til

de forskellige behov hos brugerne, findes der allerede en rute til målet om udbredelse. Det

fremgår netop af vejdirektoratet, at det kan give forbrugere økonomisk gavn(Vejdirektoratet,

2022). Det fremgår netop at i større byer, som eksempelvis København, gør dette netop sig

gældende. Hermed et meget naturligt led i en fremtidig udbredelse.

Som det fremgik tidligere, vil nogle befolkningsgrupper og segmenter formentlig være mere

tilbøjelige til at benytte disse ordninger til dagligt forbrug. Mange studerende på gymnasiale

uddannelser, og i højere grad på videregående uddannelser, er afhængig af offentlig transport

til at nå frem til deres destination. Flere af disse studerende besidder kørekort, men har i

mange tilfælde, med et typisk rådighedsbeløb for studerende, ikke økonomien til egen bil.

Det må derfor ræsonneres at disse studerende omfattes af de tidligere beskrevne forsinkelser,

som præger DSB og Movia. Ordninger der kan tilpasses disse studerende er oplagte, og vil på

samme tid fremme universiteter i Danmark som foregangseksempler.

Den ældre generation har i mange tilfælde alternativer til offentlig transport i form af

flextrafik og andet, men dette kræver meget planlægning på forhånd. Eftersom mange

pensionerede formentlig gerne vil bruge tilværelsen på ekstraordinære og spontane

oplevelser, kan en ordning i dette tilfælde ses som relevant for mange.

Delebiler er som tidligere nævnt et alternativ til den del af befolkningen, der ikke har den

samme økonomiske indkomst til enten at have egen privat bil eller behovet for brugen af en
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bil er hyppigt. Men delebilen er også et løsningsforslag til den eksisterende klimakrise.

København Kommune har lagt en handlingsplan for hvordan at København, som by, bliver så

attraktiv som mulig.

8.2 Kollektiv trafik eller delebiler?

Brugen af delebiler er simpelt og let tilgængeligt. Det samme kan siges om den offentlige

transport, hvilket gør begge transportmuligheder mulige for den samme bruger. Derfor skal

brugeren beslutte sig om hvilken transportmulighed, der giver bedst mening for dem. Men

hvilke variabler lægges der op til diskussion? Og kan delebilen erstatte den offentlige

transport?

Argumentet for at benytte sig af offentlig transport, er at offentlig transport ikke kræver

kørekort. Enhver person fra barnsben til sen pensionsalder har lovlig mulighed for at benytte

sig af den offentlige transport som bus og tog. Dog, som allerede er defineret, går den

offentlige transport ikke altid til tiden. Derfor er den tildels utilregnelig, når brugeren skal

benytte den til job, møder eller skole, hvor det er påkrævet at komme til tiden.

Argumentet for at benytte sig af delebilen er derfor at den er mere tilregnelig end den

offentlige transport. Brugeren kan sikre sig at køre fra punkt A til tiden. Dog skal det

beregnes at trafik kan opstå, hvilket kan skabe forsinkelser, men dette kan til dels forberedes,

ved tidligere afgang, end beregnet transporttid uden trafik. Dertil kan brugeren også benytte

sig af bilens kapacitet, både ved let at medbringe bagage og flere passagerer. Hvilket også

kan lade sig gøre i den offentlige transport, men ikke ved samme grad af tilgængelighed.

Det økonomiske aspekt er en kompleks variabel at sammenligne, da både offentlig transport

og delebilskonceptet har mange muligheder, når det kommer til betaling af abonnement eller

billet. DSB tilbyder, til fast transport, ungdomskort, hvor 16-19 årige eller studerende på

SU-berettigede ungdomsuddannelser/videregående uddannelser, har mulighed for at betale en

fast lav pris, som er cirka 600 kroner(DSB Ungdomskort, 2023). Dertil tilbyder DSB

rejsekort, som har en bred varians i pristyper alt efter brugeren. Priserne er dog billigere end

en normal billet(Rejsekort og rejseplan A/S, 2018). Ydermere tilbyder DSB fem forskellige

billettyper. Her er især billettypen “orange” interessant. To måneder før rejsens afgang åbnes

billettypen op til salg, og er til en ekstrem fordelagtig pris, med den hage at der er et

begrænset antal til salg. Derfor kan brugeren spare mange penge på denne billettype ved
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planlagte rejser. Med blot dette udgangspunkt kan brugeren med fordel benytte sig af den

offentlige transport.

Virksomheder, der udbyder delebiler, varierer i hvilke biler de har til rådighed og derfor

svinger prisen imellem dem også. Eftersom der både er forskellige abonnementer, distance og

priser, der er belagt af mængde tid brugt, er der mere forvirring end med det offentlige

transport, hvor der er en fast pris ud fra alder og hvor langt personen skal med enten bus,

metro eller tog. Med det sagt, er der forskellige priser inden for delebiler til forskellige

forbrugere. Hos de virksomheder med priserne som er afhængige af, hvor meget tid bilen

bliver benyttet, kan forbrugeren køre fra 80 kr. i timen med et abonnement på 90 kr. om

måneden(Pris på medlemskab, 2023). Men hos de virksomheder såsom GoMore er prisen

givet af forbrugere, som stiller deres bil til rådighed, og som oplyser hvor destinationen er. Et

eksempel på dette er hvis en forbruger oplyser de kører fra Jylland til Sjælland kl. 10:00 om

morgenen en given dato, og der har et bestemt antal pladser, kan enhver, der skal samme sted

hen, køre med. Der er derfor potentiale ved denne mulighed for at finde en økonomisk venlig

delebilsordning. For andre er den bedste mulighed de ydelser som LetsGo og GreenMobility

tilbyder, med fast abonnement eller betaling for den mængde tid tilbragt. Med dette in mente,

er det oplagt at bruge en delebil, hvis det er en kort tur, hvorimod hvis du skal fra København

til Århus, kan en flexbus være mest oplagt med det økonomiske aspekt, da du kan komme

afsted fra 109 kr.(Rejse med bus fra København til Århus, 2023). Vi kan derfor antage, at der

er fordele og ulemper ved begge transportmuligheder, hvor hos delebilerne er det en mere

privat rejse, og hvor punktligheden for at møde op ved et bestemt stoppested er minimeret.

Med dette menes, at forbrugeren skal hen til bilen for at kunne benytte sig af den, men at den

ikke har en tidsplan den skal overholde. Hvorimod at med den offentlige transport er der en

bestemt tidsplan, der skal følges. Med det offentlige transport er det mere en helhed og deling

af den tilgængelige plads, dog er prisen for den offentlige kørsel billigere.

Så ved kortere rejser, kan det betale sig med delebiler, da det er lettere tilgængeligt

tidsmæssigt, samt tilbyder lettere tilgængelighed, hvis brugeren har bagage med for

eksempel. Ved længere rejser, og især planlagte rejser, kan det offentlige være en markant

bedre løsning, især økonomisk. Der er fordele og ulemper ved begge rejsemetoder og i sidste

ende er det individets behov, der afgør hvilken løsning, der giver bedst mening.
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8.3 Løsningsmuligheder

Når det kommer til selve platformen kunne den bygges på flere måder, og fungere baseret på

forskellige variabler.

En af de største variabler/faktorer som en bruger kan tænke over vil være: “hvor meget vil det

koste for mit forbrug”. Hvilket med delebiler kan være meget svært at regne ud. Med alle de

forskellige priser for minut eller kilometer og så videre, er der brug for at platformen kan tage

disse priser og vise, hvad der nok passer bedst til den individuelle bruger. For eksempel hvis

en bruger skal køre meget langt, eller mange ture, kan det være bedre med en lav

minut/kilometer pris, for at den endelige udgift er lavere end hvad det ellers ville have været

med en anden ordning.

Nogle kunder vil også foretrække stadig at kunne bruge delebilen var det en privatbil, at være

alene eller kun med folk de kender.  Selvom det formindsker nogle af de positive klima

aspekter på det individuelle niveau, kan de stadig bidrage med udbredelsen da der vil være

flere tilfredse brugere.

Platform produktet i sig selv kan være en god start til at hjælpe udbredelsen af delebiler, men

bare en platform for at tilmelde sig en ordning er ikke alt. Selve ordningerne skal være i

orden, og der skal en god del vedligeholdelsesarbejde til for at platformen kan være god.

Platformen har også brug for at være velkendt af brugere, for at den overhovedet er det værd.

Lignende effekter kan nok også opnås ved hjælp af andre metoder som f.eks en

mediekampagne.

Til platformen selv er AI ikke strengt nødvendigt. Med godt opbygget logiske systemer kan

man komme frem til et relativt godt sæt af resultater for brugeren, men de behov kan ændre

sig med tid, og de logiske systemer vil kun komme frem til hvad der virker som det bedste for

det øjeblik det bliver kodet ind. At skulle følge med i skiftende behov, trends og

omstændigheder ville kræve en masse arbejde fra et antal programmører, hver gang der

kommer et skift. Med kunstig intelligens kan systemet og resultaterne der outputter, udvikle

sig i takt med de skiftende behov, og spare på en masse tid og arbejde.

Når nogle folk hører AI vil de stille spørgsmål, ved hvordan den kommer frem til det, og om

den faktisk ved noget om brugerne som kan blive brugt til at profilere folk. AI kan virke
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skræmmende for nogle forbrugere da kunstig intelligens kan mange ting, der ikke kan

dokumenteres, såsom hvordan den kom frem til en bestemt konklusion.

En måde at gøre en platform mere brugervenlig, kunne være at vise hvilken effekt

forbrugernes behov har på hvilke forslag de får.

En brugerflade refererer til alle de visuelle elementer og funktionaliteten på en webside og

den feedback der kommer fra at bruge websiden. Gode brugerflader er intuitive og

funktionerne er nemme at regne ud og anvende.

En god brugerflade vil være nødvendig, for at brugerne kan finde ud af at bruge platformen.

Hvis en brugerflade ikke er nem at bruge, eller ikke ser professionel ud, vil brugerne ikke

have lyst til at bruge platformen.

9. Løsningsforslag

I løbet af vores undersøgelser har vi haft nogle forskellige løsningsforslag i overvejelserne.

Vores stærkeste overvejelse, har været en platform i form af en web-side og en app, hvor

delebils mulighederne overskueliggøres for brugeren. Dertil skal platformen optage data fra, i

følge CPM konceptet, crowdens data. Ved at indsamle data fra crowden, har platformen

mulighed for at tilbyde de mest målrettede løsninger til den enkelte bruger. De vigtigste

variabler for crowden samlet set er opsat i kapitlet “Behov og Variabler”. En af variablerne er

pris, og algoritmen kan hurtigt finde ud af hvilken løsning er bedst for den individuelle

bruger, når der kigges på korte eller lange ture. Derfor vil app’en/web-siden fungere som en

pricerunner for delebils udbyderne.

Selve produktet drager paralleller fra CPM konceptet. Løsningen er smart i den forstand, at

det eneste det kræves for at få den rette valgmulighed, er at brugeren benytter sig af

platformen. CPM står for Crowd, Platform, Machine. Crowden i dette tilfælde er brugerbasen

af algoritmen. Platform er der hvor algoritmen bliver tilgået. Machine er selve algoritmen.

For at virksomhederne også kan drage nytte af dette koncept, implementeres en mindre

væsentlig egenskab; kommentarer fra crowden. Lidt ligesom på sociale medier, hvor brugere

ytrer deres meninger og holdninger, kan man også på platformen give dem mulighed for input
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til forbedringer. Både i form af kvalitative kommentarer, men også kvantitative spørgsmål,

der popper op på app’en. For eksempel et spørgsmål, der popper op efter brug af delebil, om

hvor ren bilen var fra 1-10. Dette vil også bidrage til en algoritme ville kunne udvikle sig, og

se hvor relevant nogle brugere mener at renlighed er, og opveje dette når den foreslår

delebiler til den specifikke bruger i fremtiden.

Dertil diskuterede gruppen essensen af at have delebilsudbydere med inde over algoritmen.

Muligheden for at kunne drage data fra delebilsudbydernes databaser ville resultere i at kunne

præsentere de mest populære abonnementer eller løsninger, hvilket ville kunne minimere de

forslag den individuelle bruger fik og gøre det mere overskueligt at fremlægge de bedst

mulige løsninger for crowden. Derfor ville løsningen kunne gøres bedre, ved hjælp af

inddragelse af delebilsudbydere.

I projektet har gruppen også diskuteret den offentlige transport, som værende en konkurrent

til delebilskonceptet. Den offentlige transport har på nuværende tidspunkt en populær

platform, der foreslår rejser i tog og busser blandt andet, kaldet Rejseplanen. Ved at

inkorporere algoritmen i Rejseplanen, behøver Rejseplanen ikke længere nøjes med at tilbyde

offentlig transport som transportmiddel, men også bidrage til at fremme delebilskonceptet.

Da delebilskonceptet allerede nu er vurderet, i det analytiske klimaafsnit, til at være en mere

klimavenlig transportform end privatbilisme, kan det give mening fra et kommunalt/statsligt

perspektiv at implementere algoritmen, for at fremme den mere klimavenlige transportform.

Dog kan dette være svært at implementere, da den offentlige transport må anses som værende

konkurrent til delebilsudbyderne.

9.1 Implementering

I vores projekt vil vi bruge CPM konceptet til opbygning af hvordan vores løsningsforslag

fungerer. I vores løsningsforslag agerer pricerunner webside som “platformen” der giver et

sted hvor virksomheden vil kunne indsamle data. Brugerne af den pricerunner webside vil

fungere som “crowden”  der med deres søge vaner og valg af hvilke delebilsordninger de

klikker på kan forbedre algoritmen bag websiden. Algoritmen vil være “maskinen” der bliver

forbedret af de indsamlede data og derved gøre pricerunner web-siden bedre til at give forslag

til brugerne. (brug for mere? mindre? andet?)
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9.2 SPRINT processen

Med vores endelige mål om at hjælpe udbredelsen af delebiler, anvendes sprint metoden til at

identificere den optimale sekvens, og hvilke problemer der kunne forekomme.

Optimistisk sekvens: forbruger -> søger efter viden -> finder platform -> platform finder en

passende ordning -> ny bruger af delebil(Pries-Heje).

Pessimistisk sekvens: forbruger vælger at bruge deres egen bil, platform finder ikke en

passende ordning, forbruger bliver skræmt væk af komplicerede priser(måned depositum, pris

pr. kilometer, dag, pris etc.).

Første problems tema består i at brugerne finder frem til en ordning der ikke opfylder deres

behov, og brugeren derefter vælger ikke at bruge delebil. Løsningen skal derfor kunne finde

frem til en samling af ordninger der potentielt kan passe til deres behov(Pries-Heje).

Andet problems tema er at betaling for en delebil kan være meget kompliceret og afskrække

brugere fra konceptet. Løsningen skal derfor være meget tilgængelig og vise priserne på en

måde, hvor de let kan forstås for brugeren.
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Gennem noget votering kom vi frem til et overordnet storyboard for hvordan løsningen ville

fungere.

Til sidst kom vi frem til et layout til hvordan det ville se ud/fungere.

38



Eksamensgruppe nr.: V2224809459

10. Konklusion

Ud fra tidligere redegørelse og analyse kan vi konkludere, at delebiler er et koncept, der er

forsøgt implementeret i det moderne samfund for at gøre det nemmere for befolkningen, men

også med fokus på at forbedre den klima situation samfundet står i. Men for at

implementeringen skal lykkes, er der nogle behov som skal opfyldes, både på samfundets

vegne og for det enkelte individ. Disse behov skal opfyldes af de forskellige aktører, der er i

samarbejde med hinanden, som virksomheder, kommuner, regioner og forbrugere.

Delebilerne bidrager til samfundet ved at være tilgængelige for de borgere, der ikke vil kunne

have mulighed for at tage offentlig transport, enten grundet forsinkelse, eller at ruten som de

skal benytte sig af er for besværlig. Med dette kommer delebilen i fokus, eftersom der ikke er

nogle eventuelle skift mellem transportformerne, da delebilen er direkte fra A til B. Med den

offentlige transport, er der mulighed for at køretøjet er fyldt op med passagerer, og derfor

ikke give en optimal behagelig rejse. Hvis en bus er fyldt med passagerer, kan forbrugeren

være nødsaget til at vente til den næste bus kommer eller finde en alternativ rute. Hvorimod

med delebilen er der mere stabilitet omkring rejsen. Ved selve rejsen er der derfor fordele ved

at benytte sig af delebilen i større byer, men med det sagt, er der en faktor som spiller ind,

nemlig trafikken. Trafikken er en af de elementer af byen, der kan stoppe bylivets rytme og

hovedsageligt indeholder biler, der skal til og fra arbejde om morgenen og eftermiddagen.

Hvor at med den offentlige transport, er der oftest markeringer på vejene, hvor det kun er

busser som må køre der for derved at undgå de største trafikknuder. Vi kan derfor konkludere,

at der er fordele og ulemper ved begge ydelser. I forhold til klimaaspektet, er delebilerne

mere optimale end privat bilerne, da der er flere brugere, end de personer som er i en

husholdning. Ydermere kan projektets udfoldelse konkludere, at delebiler er et koncept som

er blevet mere moderne i nyere tid, og der er kommet en større udbredelse af delebilisme.

Dette indebærer, at samfundet er blevet gjort mere opmærksom på klimakrisen, og ihærdigt

prøver at forbedre den. Delebilisme er blevet et alternativ for flere husholdninger, der ikke

har det antal biler til rådighed, de har brug for. Det kan også bruges for dem, der ikke har den

store økonomiske rådighed, hvor økonomien ikke rækker til en privat bil. Men for at

udbredelsen af delebiler stiger, er der behov for at de føler, de bliver belønnet eller anerkendt

for at benytte sig af bilerne. Derfor er nudging et begreb der er nødvendigt for udbredelsen af

delebilskonceptet.
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Derfor er en platform som samler forbrugerens behov et løsningsforslag til den voksende

industri, en optimistisk og realistisk tankegang. Da platformen har mulighed for at gå ind og

supplere fællesbehovet, både for hovedaktørerne, såvel som de mindre aktører. Vi kan derfor

konkludere, at en hovedsagelig faktor for at sikre succes med platformen, er opfyldelsen af

fællesbehovet.
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