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Om NaboGO
Virksomheden blev etableret i 2017 og første deleplatform – NaboTrailer - blev lanceret 
i marts 2018

Hvad: NaboGO er en samling af fire deleøkonomiske platforme, som gør det nemt for 
danskere at deles om lifts, biler og anhængere

Mission: NaboGO vil i samarbejde med borgere, kommuner og virksomheder fremme 
deling af resurser indenfor transportområdet



NaboGO Team
Anders Muusmann (t.v.)
CEO og partner (50% ejerandel)

Motivat io n
Jeg  v i l  bygge Europas  mest  succesfuld e deleøkono m is k e p lat form t i l  
g læde for  brugere og vores  fæl les  jordk lode.

Uddanne lse  og  er far ing
Execut ive MBA (CBS)  og  cand.sc ient .a dm.  Bus ines s  develop me n t ,   
s t rategiu dv i k l i n g  og sourc ing ( ledend e)  i  hhv .  LEGO Market in g,  
Vestas  Techno logy  og Stenhøj  Kompressor .  

Kasper Dam Mikkelsen (t.h.)
CTO og partner (50% ejerandel)

Motivat io n
Jeg  v i l  sætte  handl i n g  bag ordene.  Det  er  utopisk  at  t ro ,  at  k l ima - og 
mi l jø -kr i se n kan løses  uden at  ændre adfærd og br inge ny  tekno logi  
i  sp i l .  

Uddanne lse  og  er far ing
Cand.techn.soc .  K l imachef  i  NIRAS og afdel in gs l e d er ,  Smart  C i ty  i  
CLEAN.  
Er far ing  med deleøkonom i ,  herunde r  udv ik l i n g  a f  en 
pendle r p lat for m.  



Hvorfor? 
- ”Fordi det ikke går i længden”

Årsag: Strukturelle trends

• Større centralisering

• Større velstand

• Billigere biler/trailere

• Køb af biler/trailere dimensioneret efter 

spidsbelastning (fx feriekørsel)

• Større individualisme

• Svagere relationer i nabolaget

Virkning: Miljø og fællesskab lider

• Trængsel på vejene

• Manglende fællesskab og lyst til at dele

• Økonomisk overinvestering på individ- og 

samfundsniveau

• Højere CO2-udledning og mere forurening 



Vi skaber et økosystem af 
deleøkonomiske 
produkter i én platform, 
som gør det nemt at dele 
transportrelaterede 
aktiver og aktiviteter.

Hvad gør vi 
ved det?

NaboFragt
Nabo-til-nabo 
fragtservice til dem 
uden trailer.
(Marts 2019)

NaboBiler
Nabo-til-nabo 
deling af biler 
med samme 
fordele som 
storbyernes 
fleksible 
deleordninger.
(Sommer 2019)

NaboTrailer
Nabo-til-nabo 
deling af alle 
typer af trailere 
og 
campingvogne.
(Lanceret marts 
2018) 

NaboLift
Fleksibel 
pendlersamkørsel 
og fleksibel deling 
af ”engangsture”.
(Sommer 2019)

NaboFragt

Skriv afleveringsadresse eller klik på kort

Skriv afhentningsadresse eller klik på kort

Tilbyd 

fragtNaboTrailer

Vælg trailer på kortet

Udlej din 
trailer

NaboLift

Til: Klik på kortet eller skriv adressen

Fra: Klik på kortet eller skriv adressen

Tilbyd 
lift

Hvortil skal du bruge et lift?

Vælg trailer på kortetVælg bil på kortet

NaboBiler Udlej 

din bil



Forretningsmodel
- to forskellige forretningsmodeller

NaboLift & NaboBiler

– Kommunen betaler
(etablering og årl igt  fee)

NaboTrailer og NaboFragt 

– brugerne betaler
(per transaktion 10-20%)



Værdi ved samkørsel 

med NaboLift

Kommune:

• Nyt mobilitetstilbud til borgere og virksomheder

• Reducere trængsel og C02

• Spare penge på vejudvidelser og infrastruktur

• Spare penge på ineffektive busruter og flextrafik

• Mindsker borgernes indkøb af biler og sikrer 
større lokalt forbrug

• Faciliterer (sammen med NaboGO) mikro-
sponsorater til det lokale foreningsliv

Sparer tid

Sparer penge

Gør en aktiv 
klimaindsats

Lokalsporten og hjælp 
til naboen

Bruger:



NaboLift: Eksempel på målsætning og effekt i Kolding 

Kommune

Målsætning

Fra 1,08 -> 1,4 personer per 

pendlerbil i år 2022

Fald i antal biler i myldretiden 

= 23%

Fjerne 
forsinkelser

Dagligt 3.400 færre 
biler i Kolding by

Dagligt 3.400 
færre 

parkeringspladser 
i Kolding by

Udskydelse af 
vejinvesteringer

Myldretidskøer 
forsvinder

CO2 besparelse på 
2.950 tons per år

Bedre luftkvalitet

Forbedrer samlet 
mobilitetstilbud

-673

-438
-419

-191

-272

-549 -483

-125



Hvordan lykkes vi sammen?

NaboLift er nem at 
bruge i hverdagen

NaboLift støtter 
lokalsamfundet

NaboLift sparer 
dig penge

Alle taler om 
NaboLift

At benytte NaboLift
er godt for miljøet

NaboLift sparer dig 
tid på parkering

Mindre trængsel 
& bedre mobilitet

Borgere og medarbejdere skal ændre adfærd. Det 
kræver
- En teknisk løsning der er nem at bruge i hverdagen
- De bedste argumenter
- Vedholdende kommunikation
- Samarbejde mellem virksomheder og kommune
- Incitamenter for brugerne

NaboGO leverer både en teknisk løsning, kommunikationsplan, 
samarbejde med idrætsforeninger samt data, analyser og anbefalinger



NaboLift
- Ét af svarene på fremtidens udfordringer



Problemet = Vi køber flere biler og kører mere 

alene
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Antal personbiler Hvorfor et problem
• Vi kører mere og mest alene (1,05 per 

bil i myldretiden)
• Det giver mere og mere trafik i 

myldretiden
• Og færre benytter offentlig transport, 

hvilket får tilbuddet til at forsvinde

Konsekvens for kommuner
• Store vej- og anlægsinvesteringer
• Ineffektiv resursebrug til bus og 

flextrafik 

+ 800.000  
biler



Hvorfor Region Hovedstaden?
- Et godt udgangspunkt for at bryde barrierer for samkørsel og deling

Veldefinerede pendlerkorridorer til 
arbejdspladserne, hvoraf mange ligger 
uden for S-togsnettet (+1 km)

Tætbefolket område, men spredt på 
mange lokalsamfund, forstæder og 
bykvarterer

Geografi
Store arbejdspladser, der kan sikre 

kritisk masse

Borgere/medarbejdere som er optaget 
af klimaagendaen

Transportudfordringer der kun vokser 
de kommende år

Samfund
Fremsynet kommunal og regional 

mobilitetsplanlægning 

Region Hovedstaden kan blive en show 
case for grøn mobilitet

NaboLift har også et perspektiv om 
bedre mobilitet for patienter og 
besøgende

Organisation



NaboLift

NaboLift

Til: Klik på kortet eller skriv adressen

Fra: Klik på kortet eller skriv adressen

Tilbyd 
lift

Hvortil skal du bruge et lift?

• Fleksibel samkørsel for 

pendlere.

• Dedikeret til at ramme 

behovene for en travl 

pendler og ture i lokal 

områder.

• Udvikles i samarbejde 

med kommuner, 

arbejdspladser og 

brugere.

Konceptdetaljer

• Minimum af daglig 
organisering

• Brugere skal kunne 
arrangere dagens tur 
via ét klik i appen

• NaboStop 
(knudepunkter) gør 
rejsen nem at 
planlægge og skaber 
en ny 
mobilitetsinfrastruktur

• NaboStop koordineres 
med eksisterende og 
nye busruter/stop

Brugerfordele

• Fleksibel adgang til 
transport 

• Miljøvenlig pendling 

• Billigt alternativ til 
egen bil

• Networking og 
mulighed for at 
arbejde i bilen

• Brugerne gør en aktiv 
klimaindsats



NaboLift

Til: Klik på kortet eller skriv adressen

Fra: Klik på kortet eller skriv adressen

Tilbyd 
lift

Hvortil skal du bruge et lift?

NaboLift forside

• I  brugerprofilen definerer 

man sit typiske 

pendlermønster, som dog 

nemt kan afviges.

• Man kan bruge kort og 

NaboStop til at vælge 

til/fra.

• Når man klikker på et 

NaboStop får man liste 

med aktive lif ts inkl. 

destinationer samt 

busplan.



Klik på et 

NaboStop

Eksempel. Hvis turen går 

fra Bredballe til LEGO.

• Viser dig relevante ture 

ud fra dine 

profiloplysninger (fx til  

hvor du arbejder).

• Giver godt overblik over 

mulighederne.

• Giver nem mulighed for 

valg af tur.

• Også muligt at lade 

systemet vælge bedste 

match.

NaboLift

Afgang 

Kl: 8:00

Billund

Ankomsttidspunkt: 8:30

Ankomststed: 300 m 

<.

.

.

.

NaboStop: Kirkebakken

.
.

Vælg

Afgang 
Kl: 8:05

Billund

Ankomsttidspunkt: 8:35

Ankomststed: 200 m 

NaboStop: Slagteren

Vælg

Afgang 

Kl: 8:10

Billund

Ankomsttidspunkt: 8:40

Ankomststed: 200 m 

NaboStop: Slagteren

Vælg

Afgang 

Kl: 8:15

Billund

Ankomsttidspunkt: 8:45

Ankomststed: 200 m 

NaboStop: Slagteren

Vælg

Afgang 
Kl: 8:15

Billund

Ankomsttidspunkt: 8:55

Ankomststed: 800 m 

NaboStop: Kirkebakken

Vælg

.

.

.

.

.



Udbyd et lift

Eksempel. Hvis turen går 

fra Bredballe til LEGO.

• Udbyder bliver spurgt ca. 

1 time (eller tidligere) 

før sædvanlig afgang 

om, der skal tilbydes lif t.

• Hurtig ekspedition hvis 

sædvanlig tid og rute.

• Mulighed for nemt at 

ændre tid og rute.

Pushbesked: 

Tilbyder du et lift i dag? 
Sædvanlig tid og rute? Tryk 

her! Justér afgangstidspunkt

NaboLift

Afgang 
Kl: 8:00

Destination: Billund

Ankomstadresse: 
Billundvej 1, Billund 

<

Rute: Gennem Vejle

Vælg

Afgang - standard

Ankomsttid: kl 8.45  

Justér Rute

Justér Ankomsttidspunkt

Vælg justeret lifttilbud



Bestil et lift

Eksempel. Hvis turen går fra 

Bredballe til LEGO.

• Liftbruger spørges ca. 1 time 

(eller tidligere) før 

sædvanlig afgangstidspunkt, 

om bruger skal bruge et lif t.

• Hurtig ekspedition, hvis 

sædvanlig tid og rute 

vælges.

• Mulighed for nemt at ændre 

ønsker for tid og rute.

• NaboStop er en vigtig 

genvej til at finde 

afgang/ankomststed.

Pushbesked: 

Ønsker du et lift i dag? 
Sædvanlig tid og rute? Tryk 

her!
Justér afgangstidspunkt

NaboLift

Afgang 
Kl: 8:00

Destination: Billund

Ankomst:
NaboStop: LEGOhouse

<

Afgang: 
NaboStop:
Kirkebakkeskolen

Vælg

Afgang - standard

Ankomsttid: kl 8.45  

Justér NaboStop

Vælg justeret liftbehov



NaboLift og Super-

samkørselsveje

Fase 1: Partnerskab med RH ,  

virksomheder, Kommuner, 

og Letbanen.

• København- Hillerød 

Veldefineret 

pendlerkorridor med 

kritisk masse.

• Samkørselsspor etableres i 

Hillerød motorvejens 

nødspor, på ring 3 og 

Bispeengbuen.

• NaboStop, i kombination 

med delecykler og 

offentlig transport skaber 

ny mobiitet for borgerne. 



NaboLift og Super-

samkørselsveje

Fase 2: Flere virksomheder, 

kommuner og hospitaler 

kommer på.

• Mulighed for bedre 

generel patient mobilitet 

til f.eks. Herlev og 

Hvidovre hospital 

(missing link til Amager).

• Flere 

supersamkørselsveje i 

samarbejde med stærke 

partnere



RH målsætning og plan 

NaboLift
- Region Hovedstaden viser vejen



Målsætning: Øge samkørsel med 25% (fra 1,05 til 1,4 pers. per bil) for 

alle deltagende sites 

Samkørsel i Region Hovedstaden som virksomhed er første skridt i en fælles indsats, hvor 
kommuner og virksomheder gør samkørsel til et reelt nyt mobilitetstilbud, der også tænkes 
sammen med offentlig transport og cykling.  I kombination med andre planlagte tiltag bliver RH 
et fyrtårn for verdensklasse grøn mobilitet i storbyregioner.

Over en 3 årig periode er delmålene:

• 15 % reduktion i behov for medarbejderparkering på sites 

• 15 % CO2-reduktion fra bilpendlertrafik til sites

• København–Hillerød og Ring 3 korridoren bliver udviklet til Supersamkørselsveje

• Mindre trængsel og behov for udvidelse af vejnet udskydes eller undgås.

• Bedre social sammenhængskraft, tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft og øget netværk

Forudsætning: Det er forudsat, at 60 % af de nye samkørselsture overflyttes fra alenekørsel i bil. De øvrige overflyttes fra andre transportformer. 



Tidslinje for udvikling og udrulning

Teknisk udvikling 
• Input fra hver arbejdsopgave evalueres af NaboGO og 

styregruppe
• Endeligt koncept fremlægges for interessenter til sign-off
• Interessenter udpeger brugere til test før lancering

Udrulningsplan: NaboGOs opgaver
• Trafiktællinger
• Adfærdsanalyser
• Udvikling af kommunikationspakker inkl. konkurrencer
• Indgåelse af partnerskaber med Kommuner og virksomheder, 

samt andre centrale aktører (Gate21, Letbanen, Movia) 

Region Hovedstadens opgaver
• Kontinuerlig udsendelse af kommunikation til medarbejdere 
• Dedikerede parkeringspladser og forankring i ledelsen
• Politisk indstilling omkring samkørselsbaner på Ring 3 og 

Hillerødmotorvejen (supersamkørselsveje)

Maj Juni Juli August September Oktober

Adfærdsanalyse

Trafik-
tællinger

Udv. kommunikation

X Lancering

November December JanuarApril

Målgrupper & budskab

Partnerskaber med andre arbejdspladser

Regionsgården

Nordsjællands Hospital

Herlev

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober

Brugerinput

Koncept-
udvikling

Kodning og interne tests 

Brugertest

Fejlretning

X Koncept sign-off

X Lancering

Opdateringer og forbedringer



Rekruttering og fastholdelse af brugere (1/2)
- Vi gør det ved at være vedholdende, analytiske og gennem partnerskaber

Adfærdsanalyse og identifikation af 

målgrupper

NaboGO gennemfører en adfærdsanalyse af  

medarbejdere med det formål  at  identi f icere 

målgrupper og s i tespec i f ikke barr ierer  for  samkørsel .  

Arbejdspladserne forventes at  t i lbyde fordele som 

pr ior i teret parker ing og bakke op om konkurrencer .

Samarbejde med andre arbejdspladser, 

kommuner og idrætsforeninger

Baseret på valgte målgrupper og pendlerkorr idorer  

vælger NaboGO, hvi lke arbejdspladser ,  kommuner og 

idrætsforeninger ,  der  skal  opsøges for  indgåelse af  

samarbejder ,  der kan fremme kr i t isk masse.

Markedsførings-
samarbejder

Kommuner

RegionerStaten

Erhvervsorganisationer

Idrætsforeninger

NaboLift

Online 
marketing

Miljøorganisationer

Influencere

Arbejdspladser

Generelt Virksomhedsspecifikt



Rekruttering og fastholdelse af brugere (2/2)
- hvordan gør vi det?

Adfærdsanalyse og identifikation 

af målgrupper
NaboGO gennemfører en grundig adfærdsanalyse af 

borgere/medarbejdere med det formål at identificere 

målgrupper og barrierer for samkørsel 

Målgrupper, budskab og valg af 

kommunikationskanaler
Baseret på valg af målgrupper og indgåede samarbejder 

udvikler NaboGO markedsføringsbudskaber og de bedst 

egnede kommunikationskanaler udpeges

Kommunikationspakker og plan
NaboGO udvikler kommunikationspakker, der passer 

sikrer optimal kommunikation og markedsføring rettet 

mod de valgte målgrupper

Erfaringer og input til justeringer
NaboGO analyserer effekten af kommunikation og 

markedsføring bl.a. ved måling af aktivitet på platformen

Indgå samarbejde med 

arbejdspladser og 

idrætsforeninger
Baseret på valgte målgrupper vælger NaboGO hvilke 

idrætsforeninger der skal opsøges for indgåelse af 

samarbejde

Kommunikation til målgrupper med 

skræddersyet indhold
Region Hovedstaden,  øvrige involverede arbejdspladser og 

NaboGO gennemfører kommunikationsplanen og NaboGO 

analyserer effekt


