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Spørgeundersøgelse om brugen af delebilsordninger på Musicon 

 

 

Denne spørgeundersøgelse er anonym, og vil blive brugt til at finde frem til hvorvidt beboerne på 

Musicon har lyst til at få delebilsordninger ud til bydelen. Svarene skal bruges som en del af et 

projekt, som er udarbejdet af studerende fra Roskilde Universitet.  

 

Hvis du som besvarer af undersøgelsen, har yderligere bemærkninger, kan du sende en mail til 

enten baumbach@ruc.dk eller cnp@ruc.dk. Vi lover at vende hurtigt tilbage på eventuelle 

henvendelser. 
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Hvis du har svaret nej på ovenstående spørgsmål, bedes du uddybe dit svar her (3 svar): 

 

- En ligegyldig måde at smide penge efter firmaer. 

- Jeg vil til enhver tid foretrække det offentlige til hverdagstransport. Delebilen bruges kun til 

familiebesøg da de bor langt fra offentlig transport. 

- Vi var med på første delebil ordning, men den ophørte 
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Hvis du har svaret nej på ovenstående spørgsmål, bedes du uddybe dit svar her (8 svar): 

- Der er flere busser tilgængelige i nærområdet, for ikke at nævne en frisk gåtur til 

stationen tager maks. 15 min (og kun hurtigere på cyklen). 

- Det er ikke et nødvendigt alternativ, men ville være et rart alternativ. 

- Synes det er så centralt at du kan komme mange steder uden bil. 

- Jeg har egen bil. 

- Jeg ved ikke om det er nødvendigt men det havde da været rigtig fedt.  

- Jeg synes ikke delebil er et alternativ til offentlig transport, men et alternativ til at have 

egen bil. 

- Jeg synes at delebil er et rigtig godt alternativ til offentlig transport, men pt er 

eksisterende ordning “green mobility” svært tilgængelig på Musicon da Musicon ligger 

uden for deres “hjemme-zone”. 

- Delebiler er ikke tilgængelig på Musicon. 
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Hvis du har svaret ja på ovenstående spørgsmål, bedes du uddybe dit svar her (29 svar): 

 

- Hvis det kan mindske mængden af biler, hvis parterne involveret alternativ bare køber 

egen bil. (Især for dem hvor bil er nødvendigt mit arbejde mm.) 

- Mindre omkostninger for den enkelte borger og bedre for miljøet. 

- Jeg skal ikke bruge bil hver dag. 

- Delebiler er billigere og bedre for miljøet hvis behovet ikke er alt for stort. 

- Når man ikke har brug for bil dagligt, giver delebil rigtig god mening. Man kan bedre 

styre det økonomisk og ingen bøvl med værkstedet etc. 

- Så er der p-plads. 

- For folk som ikke har råd til bil, men gerne vil bruge en, en gang i mellem. 

- Billigere i drift. 

- Økonomi og klima. 

- Billigere. Jeg skal kun bruge den enkelte dage, så det giver ikke mening hele tiden at 

have den. 

- Bilen holder stille det meste af tiden, så det er nok billigere at være med i en 

delebilsordning. Det er bedre for miljøet, da det giver færre biler. 

- Det er mere klimavenligt og billigere hvis man deler udgifterne. 

- Økonomi, klima. 

- Jeg bruger sjældent min bil, så det vil være en klar fordel at være med i en 

delebilsordning. 

- Ja hvis man slipper for at betale vægtafgift og som sådan ikke ejer bilen men kun betaler 

for den når den er i brug så syntes jeg det er en kæmpe fordel, vi har for nyligt selv solgt 

vores lille bil da den stod mere stille end den blev brugt men nogle gange havde det været 

dejligt at have den. 

- Har ikke brug for egen bil men kan nøjes med en delebil. 

- Bruger bil arbejdsmæssigt. 

- Spar penge. 

- Andre tager hånd om service mv. 
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- Jeg slipper for vedligehold af bilen og betaler kun for det jeg har brug for. 

- Økonomi og miljø. 

- Godt for miljøet og for pengepungen! 

- Det er billigere end at eje sin egen bil + gør lidt for klimaet. Men ikke meget, når man 

tænker på de få procent CO2, som biltransport udleder på globalt plan. Her er det i stedet 

elektricitet og varme der batter. 

- Det er både bedre for miljøet og en billigere løsning til dem der tager cyklen når målet er 

inden for cykelafstand. 

- Man kan reducere antallet af biler. Hvis man ikke har et fast behov for bil, så vil det være 

økonomiskrentabelt. 

- Det løser problemet med for få parkeringspladser. 

- Man har ikke brug for 2 biler hele tiden, så det er godt med en delebil. 

- Det kan være en anden type bil. 

- Vi går eller cykler i hverdagen, og har kun brug for bil ca. 1 gang pr måned. 

 

 

Hvis du har svaret ja på ovenstående spørgsmål, bedes du uddybe dit svar her (24 svar): 

 

- Hvis det ikke er nogenlunde planlagt, kan der jo opstå situationer hvor bilen af den ene 

eller anden årsag ikke er tilgængelig. 

- Fleksibilitet og frihed til at køre når man vil afhænge af om der er en bil til rådighed. 
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- Mindre personlig frihed men det er noget man skal vende sig det det er jo et alternativ til 

offentlig transport der har samme præmisser når det kommer til ‘frihed’ . 

- Man kan risikere, at den ikke er ledig når man skal bruge den. 

- Delebiler skal hentes og afleveres også i regn og slud. 

- Man har den ikke tilgængelig hele tiden og man skal vide, hvornår man har brug for den. 

- Fordi man ikke kan bruge den når man vil, hvilket er bøvlet med 3 børn. 

- Den kan ikke bruges ubegrænset og det er ikke helt ens egen (hygiejne…) . 

- Som udgangspunkt ville jeg ikke ønske at dele noget der var vigtigt for mig med andre 

jeg ikke kender. 

- Mindre fleksibilitet. 

- Vi er campister, så vi har brug for at kunne trække min. 1300 kg. Men det er de færreste 

delebiler der har trækkrog eller må trække så meget. 

- Det kræver mere planlægning og tid end bare at sætte sig ud i sin egen bil. 

- Kommer vel an på hvor tilgængeligt det er hvis det er svært at booke når der er brug for 

den, er det jo lige meget. 

- Pga. anvendelse af bil i mit arbejde. 

- Er der en ledig bil? 

- Det er dyrt, hvis man skal bruge den til sommerhus/periode. 

- Der skal indberegnes afhentning af bil, isætning af autostol og indstilling af sidespejle 

hver gang vi kører. Overordnet set opvejes det af fordelene. 

- Fleksibilitet. 

- Manglende frihed. Er der fx. en bil tilgængelig lige når man skal bruge den? 

- Man kan ikke have sine ting liggende i bilen, og det kræver mere arbejde at få sin bil. 

- Det vil naturligvis kræve noget planlægning at dele en bil med andre men det er ikke 

noget der ikke opvejes af de mange fordele der er. 

- Tilgængelighed. Man kan ikke personliggøre eller efterlade ting i bilen (eks. autostole). 

Det er dog et kompromis jeg er villig til. I det kommende bofællesskab Rullestenen på 

Musicon, har vi en gruppe der arbejder på at finde en løsning på en delebilsordning med 

start i ultimo 2023/primo 2024. Vi har også haft lavet en lille intern undersøgelse om 
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brug af delebilsordning. Vi er dog meget interesseret i en delebilsordning for hele 

Musicon hvis der er opbakning til dette. Hvis I ønsker yderligere uddybning/dialog, er I 

velkomne til at skrive på mortenhpedersen@hotmail.com Venlig hilsen Morten, formand 

for Rullestenens Venner. 

- Det er ikke altid der vil være en bil til rådighed når man har brug for en. 

- De er længere væk fra bopælen og kan være booket. 

 

 

 


