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1. Indledning 
Persontransporten vokser kraftigt i Danmark, og den medfører en række ne-
gative konsekvenser, fx trængsel i myldretiden og CO2-forurening. Da tekni-
ske forbedringer af bilerne ikke kan løse alle problemerne, er det nødvendigt 
at finde måder, hvorpå transportadfærden kan ændres. Delebilklubber er en af 
mulighederne. De har eksisteret i et årti i de tysktalende lande, og erfaringer-
ne herfra viser, at klubberne giver muligheder for ændringer både med hensyn 
til transportadfærden med bil og bilparkens størrelse.  
 
Det forventes, at delebilkonceptet giver mindre bilkørsel, da de totale omkost-
ninger til den enkelte tur bliver tydeligere end ved privatbil/firmabil, fordi de 
faste omkostninger fordeles ud. Når de totale omkostninger bliver tydelige, 
forventes det, at nogle af turene - specielt de korte - flyttes over til mere miljø-
venlige transportmidler (gang/cykel/bus). Der er imidlertid også den mulighed, 
at delebilklubber øger brugen af bil, fordi de giver nogle mennesker en udvidet 
rådighed over bil. Delebilklubber forventes også at medføre en reduktion i bil-
parken, eftersom flere bilister deler om de samme biler. På den anden side 
kan de også medføre en stigning i bilparken; hvis medlemmerne hovedsage-
ligt rekrutteres blandt ikke-bilejere. Det er derfor usikkert, om delebilklubber i 
Danmark kan være med til at løse samfundsproblemerne ved persontrans-
port.  
 
Mange virksomheder har personbiler, som er meget lidt anvendt i løbet af da-
gen. Fx vil købmanden med den daglige tur til grønttorvet i sin varevogn, som 
ellers er ubenyttet resten af dagen, kunne anvende delebil i stedet. Delebilen 
– fx en Citroen Berlingo kunne reserveres fast hver morgen i det tidsrum, hvor 
købmanden henter varer. En større virksomhed har blandt sine edb-
konsulenter et stort forbrug af taxakørsel til kundebesøg. Det vil oftest være 
billigere at tage delebilen, hvis den er ledig. For kr. 625 pr. uge kan man fx 
have Herning AndelsBilklubs delebil til rådighed i almindelig kontortid. Der 
skal derefter afregnes efter forbrug. Ved et medlemsskab kan virksomhe-
den/foreningen bevare bilrådigheden, men reducere omkostningerne. Desu-
den opnås der en fleksibilitet vedrørende biltype (bybil/stationcar), samt at 
virksomheden undgår vedligeholdelse og administration af bilen. 
 
Dette paper rapporterer nogle resultater fra en panelundersøgelse blandt de 
første medlemmer af den første danske delebilklub, Odense Bilklub. Her ses 
blandt andet på, hvordan de, der (tidligt) melder sig ind i en delebilklub, adskil-
ler sig fra befolkningen som helhed i den by, hvor de bor, samt på hvordan 
Odense Bilklub har påvirket bilkørslen og størrelsen af bilparken i Odense. 

                                                 
1 Undersøgelsen er finaniseret af en bevilling fra Transportrådet til Center for Samfundsvidenskabelig 
Miljøforskning, CeSaM. Jeg er taknemmelig for kommentarer fra John Thøgersen, HHÅ og Hans 
Stokholm Kjer, Alternative Transportløsninger til et tidligere udkast. 



 

2. Delebilklubber 
Delebilkonceptet er et forholdsvis nyt koncept i Danmark. Den første delebi-
lordning startede i 1997. Med en delebilklub forstås normalt en ”organiseret 
gruppe af mennesker, der tilsammen anvender flere biler” (Petersen, 1995). 
Der skelnes mellem samkørsel (flere der kører sammen på samme tidspunkt 
og til samme destination) og delebil (flere der deler bil, men kører hver for sig 
til hver sin destination).  
 
Medlemmet booker bilen i forvejen enten telefonisk eller via Internettet. Prisen 
for anvendelsen er afhængig af, i hvor lang periode bilen bliver booket, og 
hvor langt der bliver kørt. Bilerne er placeret på P-pladser fordelt rundt om-
kring i byen. Enten er nøglerne til bilerne i en aflåst boks ved P-pladsen, eller 
også anvendes der en slags elektroniske nøgler. 
 
De første store delebilklubber startede i Schweiz og (Vest)Tyskland i hen-
holdsvis 1987 og 1988. Delebilkonceptet bredte sig først til andre lande sidst i 
90erne. På nuværende tidspunkt er der delebilklubber i Europa i følgende 
lande: Danmark, Frankrig, Holland, Italien, Norge, Schweiz, Sverige, Tyskland 
og Østrig. 
 
Odense Bilklub startede december 1997 og var dermed den første delebilklub 
i Danmark. Klubben var organiseret som et nonprofit anpartsselskab. Odense 
Bilklub startede med ca. 30 medlemmer og 5 biler.  
 
Knap et år efter Odense Bilklubs premiere startede 2 andre delebilklubber: 
Hertz Delebilen og Århus Delebilklub. Hertz Delebilen er et rent kommercielt 
selskab. I april 1999 købte Hertz Delebilen Odense Bilklub. Hertz Delebilen 
fungerer nu i København, Roskilde og Odense.  I juni 1999 er der ca. 400 
medlemmer og 34 biler incl. Odense. Hertz planlægger at udvide til andre by-
er. Århus Delebilklub startede  i november 1998 med 43 medlemmer og 5 bi-
ler. Det er en forening. Initiativet kommer fra borgere i Århus. Århus Delebil-
klub har ikke fået direkte økonomisk støtte. I juni 1999 er der 69 medlemmer 
og 8 biler. 
 
Vinteren 1998 startede Farum Delebilklub som en nonprofitforening, hvis ved-
tægter ligner Århus Delebilklubs. Den adskiller sig fra de andre delebilklubber 
ved at have en speciel prisstruktur, som gør langtidsbooking med kort distan-
ce ufavorabel. Avis Delebilklub Danmark startede i 1998 med en prisstruktur, 
som mere ligner almindelig biludlejning blandt andet med rabatter til storkun-
der. 
 
I juni 1999 starter der igen 2 nye delebilklubber, men de er meget små – kun 
én bil og 7-8 medlemmer hver. Silkeborg Delebilklub er en ”kopi” af Århus De-
lebilklub, og initiativet kom fra den lokale Agenda 21 gruppe og borgere. Sil-
keborg Delebilklub har kun modtaget kr. 3.000 i økonomisk støtte til opstarts-
fasen. HaBil Herning Andelsbilklub er den første rigtige andelsforening. Initia-
tivet kommer fra en gruppe borgere, og den eneste økonomiske støtte, de har 
modtaget, består i gratis rådgivning fra Alternative Transportløsninger (opret-
tet af 7 nordvestjyske kommuner).  



 
I sommeren 1999 startede der i Århus endnu en delebilklub, Århus City 
Carsharing, som er et kommercielt profitselskab, ejet og drevet af en enkelt 
mand.  
 
Efteråret 1999 starter Hertz Delebilen en afdeling i Esbjerg, og Holstebro får 
samtidig sin egen Andelsbilklub. 
 

3. Karakteristik af medlemmer 
I den empiriske undersøgelse er der blevet indsamlet data ca. en måned før opstart af 
Odense Bilklub (november 1997), ca. to måneder efter opstart (februar 1998) og igen 
ét år senere (februar 1999). Undersøgelsen fokuserer på den samlede anvendelse af bil 
og således ikke kun på anvendelsen af delebiler.  

Figur 1: Bilanvendelsen blandt medlemmer og ikke medlemmer i Odense 
(feb. 1998) 

Note: Det er private ture under 100 km, der er målt. 0= Aldrig, 1= Få gange om året, 2= En eller flere 
gange om måneden, 3= En eller flere gange om ugen, 4= daglig eller næsten daglig. 
 
Transportmiddelvalg 
Som det ses i figur 1, anvender medlemmerne generelt bil mindre end ikkemedlem-
mer. Til gengæld anvender medlemmer bus/tog  og gang/cykel mere end ikkemed-
lemmer. Medlemmer er altså generelt folk, som klarer sig uden daglig anvendelse af 
bil.  
 
Demografiske karakteristika 
Figur 2 viser, at delebilklubber især tiltrækker de mere veluddannede. Syvog-
fyrre procent har mindst en bacheloruddannelse eller lignende mod kun tredi-
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ve procent af ikke-medlemmerne. Desuden synes delebilklubber at være sær-
ligt attraktive for familier med børn, idet medlemmer i gennemsnit har 1 barn 
og ikkemedlemmer i gennemsnit har 0,5 barn.  

Figur 2: Andel men min. 3 års videregående uddannelse hos medlemmer 
og ikkemedlemmer 

 
Der er ikke forskel på indkomst eller alder for medlemmer og ikkemedlemmer i 
Odense Bilklub. Dette er i modsætning til de internationale erfaringer, hvor 
medlemmer ofte er yngre mennesker2. Medlemmerne af Århus Delebilklub har 
i gennemsnit en 100.000,- højere husstandsindkomst end ikke-medlemmer fra 
Århus. 
 
Miljøbevidsthed3 og  viden  
Delebilklubber er blandt andet blevet markedsført som en ordning til gavn for 
miljøet. Der er derfor grund til at forvente, at medlemmer er mere miljøbevid-
ste end ikkemedlemmer. Forventningen bliver dog ikke bekræftet i undersø-
gelsen. Medlemmer har heller ikke en højere viden om trafik og dens miljø-
konsekvenser. Medlemmerne kan derfor ikke karakteriseres som specielt mil-
jøbevidste eller specielt vidende om trafikkens miljøkonsekvenser4. 

4. Medlemmers ændringer af transportadfærd som følge af medlems-
skab af en delebilklub 

Når der skal diskuteres adfærdsændringer i biltransporten, kan det gøres ved 
at se på det samlede omfang af biltransport eller på sammensætningen af bil-
transporten fordelt efter turformål. 

                                                 
2 I Østrig er 85 % af medlemmerne i aldersgruppen 25-43 år (Steininger, Vogl, & Zettl, 1996).  
3 Miljøbevidsthed måles på en anerkendt skala udviklet af Dunlap og Van Liere (Dunlap & Van Liere, 
1978).  
4 Dette er ikke det samme som at sige, at de ikke har anvendt den miljøviden, som de nu har, som en af 
begrundelserne for medlemsskab. 
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Figur 3: Bilanvendelsen hos medlemmer før, lige efter opstart og 1 år ef-
ter opstart af Odense Bilklub. 

Note: 0= Aldrig, 1= Få gange om året, 2= en eller flere gange om måneden, 3= En eller flere gange om 
ugen. I de to sammenligninger er kun medtaget dem, der deltog i undersøgelsen både før og 2. Mdr. 
efter  (29 personer), henholdsvis både før og 1 år efter (14 personer). Derfor forskellen i de to ”før” 
registreringer. 
 
Medlemmernes omfang af biltransport forbliver lavt, også efter medlemsskab. 
De anvender bil mindre end én gang om ugen i gennemsnit. Medlemmerne 
bliver altså ikke til de store bilbrugere som følge af medlemsskab. Der er in-
gen markante ændringer i transportadfærden med bil, hvis indkøbs-, fritids- og 
arbejdsture anskues under ét5 (figur 3). Bag den næsten uændrede samlede 
transport med bil gemmer der sig ændringer i bilanvendelsens sammensæt-
ning efter turformål. Efter et år er der signifikant større bilforbrug til fritidsture 
og indkøbsture (figur 3). Derimod ses der et markant fald for bilanvendelsen til 

                                                 
5 Transportadfæren er målt for ture under 100 km. 
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arbejds- og uddannelsesture6. Forskellen i bilanvendelsen er størst ved ar-
bejdsturene. 
 
Samlet kan det derfor konkluderes, at medlemsskab af en delebilklub ikke sy-
nes at ændre omfanget af bilbenyttelsen til ture under 100 km, men ændrer 
sammensætningen, således at bil anvendes oftere til fritidsture og til dels og-
så indkøbsture, men mindre til arbejdsture. 

5. Delebilklubbers påvirkning af bilparkens størrelse 
Delebilklubbers påvirkning af bilparkens størrelse kan måles på flere måder, 
retrospektivt eller prospektivt. En retrospektiv metode tager udgangspunkt i 
bilejerskab før og efter. Miljøgevinsten ved delebilklubber er større, jo flere 
medlemmer har afhændet deres bil i forbindelse med medlemsskabet, og/eller 
som bliver medlem af en delebilklub i stedet for at anskaffe sig en bil. 
 
Figur 4: Medlemmers bilejerskab retrospektivt/prospektivt 

Ni procent af medlemmerne havde bil umiddelbart før medlemsskab af Oden-
se Bilklub. De 5 delebiler i Odense ved opstarten af delebilklubberne erstatte-
de således 3 biler. 
 
Anvendes en prospektiv metode, sammenholdes det faktiske antal biler fra før 
med antallet af biler, der ville have været, hvis delebilklubben ikke var et reelt 
tilbud. Figur 4 viser, at ca. 40% af medlemmerne alvorligt har overvejet at kø-
be bil før indmeldelse, og  ca. 29% af medlemmerne ville købe bil, hvis dele-
bilklubben ikke eksisterede. Vurderet på denne måde erstattede de 5 delebiler 
10-14 privatbiler.  
 
Yderligere analyser, som ikke vises her, viser, at i løbet af det første år Oden-
se Bilklub eksisterede, steg andelen, som:  
!"havde afskaffet egen bil umiddelbart før medlemsskab,  
!"alvorligt havde overvejet at anskaffe bil, 
!"ville købe bil, hvis delebilklubben ikke eksisterede. 

                                                 
6 Med arbejdsture forstås ture til/fra arbejde/uddannelsessted. Erhvervskørsel er ikke med. 
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Den prospektive metode viser, at ikke tidligere bilejere miljømæssigt kan være 
lige så gode medlemmer som tidligere bilejere, da mange af dem ville købe 
bil, hvis delebilklubben ikke eksisterede.  
 
Miljømæssigt er den udskiftning i bilparken, som delebilklubben gav anledning 
til, også en gevinst, idet 72 % af de afhændede biler blev skrottet. Delebilerne 
er alle nye biler med lavt brændstofforbrug og katalysator. I Holland viser en 
undersøgelse at hvis transporten målt i kilometer kun falder 5 %, vil der allige-
vel kunne opnås en energibesparelse på 15 %, og en reduktion i emissioner 
af CO2 og SO2 på 15-25 %, samt en reduktion i emissioner af NOx og  CO på 
70-88 %, som følge af fornyelse af bilparken (Meijkamp, Hendrickx, & Moll, 
1998). 
 

6. Medlemspotentialet hos privatpersoner 
For at finde delebilklubbernes medlemspotentiale er ikke-medlemmerne ble-
vet spurgt, om de kunne tænke sig medlemsskab af en delebilklub på de giv-
ne betingelser.  
 
Figur 5: Ville De være interesseret i at blive medlem af en delebilklub på 
de nævnte betingelser? (N = 205) 

 
Resultatet vises i figur 5. Hvis delebilklubberne kan få blot 6% af befolknin-
gen7 i byerne som medlemmer, ville de blive et markant element i transport-
mønstret. Der kan være mange grunde til, at personer, som her udtrykker in-
teresse, tilsyneladende tøver med at melde sig ind (såsom afstand til nærme-
ste P-plads med delebiler, usikkerhed om delebilklubbens effektivitet og ”af-
ventning” af at privatbil bliver ”skrotningsmoden”).  
 

7. Firmamedlemsskab af en delebilklub 
Delebilklubber er ikke kun for privatpersoner, men også for virksomhe-
der/foreninger. I Hertz Delebilen dækker hvert medlemsskab op til 10 brugere. 
Det betyder, at størrelsen af firmaets bilpark kan blive meget fleksibel. 

                                                 
7 Af dem, som har kørekort.  
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Tabel 1: Prisliste for medlemsskab af Hertz Delebilen, sep. 1999. 
Gebyr Pris 
Indmeldelsesgebyr for firmaets 1. bruger 3.000,- 
Indmeldelsesgebyr for 2. – 10. bruger, pr. bruger 700,- 
Depositum pr. medlem 2.000,- 
Månedligt medlemsgebyr med én faktura 300,- 
 
De fleste delebilklubber tilbyder flere biltyper, normalt en lille bybil samt en 
stationcar. Derfor giver et medlemsskab også firmaet fleksibilitet i bilparkens 
sammensætning. Priserne for anvendelsen af bilerne er afhængig af, hvilken 
biltype der anvendes. De forskellige delebilklubber har stort set samme prisni-
veau. 
 
Tabel 2: Priser inkl. benzin, forsikring, vedligeholdelse og moms, Hertz 
Delebilen, sep. 1999. 
Biltype Pr. time Pr. døgn Pr. uge Pr. kørt km 
Ford Ka 15,- 150,- 900,- 1,85 
Ford Escort 20,- 180,- 1080,- 2,20 
Ford Escort Stationcar 20,- 180,- 1080,- 2,40 
 
Som det ses i tabel 2, skal der både betales efter den tid, bilen er booket, og 
efter det antal kilometer, som bilen har kørt. Priserne er inklusiv benzin, forsik-
ring, vedligeholdelse og moms. 
   
En virksomhed kan opnå følgende fordele ved at blive medlem af en delebil-
klub. 
!"Slipper for drift og vedligeholdelse af bilen. 
!"Adgang til flere biltyper (bybil/stationcar) 
!"Adgang til flere biler  
!"Økonomisk besparelse 
!"Mere miljøvenlig transportadfærd  
!"Give virksomheden et ”grønnere” image 
 

8. Perspektivering 
Undersøgelsen af Odense Bilklub viser, at medlemmer af en delebilklub over-
ordnet set ikke ændrer deres bilanvendelse (hvad angår ture under 100 kilo-
meter). De forbliver folk, der typisk klarer dagligdagen uden bil. Rådigheden 
over delebil fører til stigende bilanvendelse til fritids- og i mindre grad indkøbs-
ture, men dette kompenseres af, at medlemmerne reducerer hyppigheden af 
bil som transportmiddel til arbejde/uddannelsessted. De sidstnævnte ture er 
dem, som oftest foregår i myldretiden i storbyen. Luftforureningen og drivmid-
delforbruget pr. km. er også større for disse ture. Derfor kan det være en for-
del at få disse ture omlagt til andre transportmidler, selv om bilbenyttelsen til 
fx fritidsture samtidig stiger.  
 
Hvorvidt den samlede bilpark reduceres af delebilklubber kan ikke siges med 
sikkerhed. For de første medlemmer erstattede hver delebil knap 2/3 bil. Men 
hver delebil erstatter flere biler (2 - 2,8), hvis der tages hensyn til, at nogle 
medlemmer ville købe bil, hvis delebilklubben ikke eksisterede. Desuden var 



de afhændede biler ældre, og 72 % blev direkte skrottet. Ældre biler forurener 
langt mere end de nye mere energieffektive biler (med katalysator). Alene det 
at få skiftet noget af bilparken ud med mere miljøvenlige biler er en miljøge-
vinst. 
 
Fremtidsudsigterne  for delebilklubberne er positive, da hele 6% af tilfældigt 
udvalgte odenseanere (med kørekort) angiver, at de kunne tænke sig at være 
medlem, og yderligere 23% udtrykker interesse. Der kan dog stadig være 
mange barrierer, der skal overvindes, før de faktisk bliver medlemmer. 
 
For delebilklubberne vil det være en fordel at få flere virksomheder/foreninger 
som medlemmer, da bilerne ofte står ubenyttede hen i dagtimerne. Det kan 
give klubben en bedre økonomi og hjælpe med til at udbrede delebilklubbens 
medlemsområde. Virksomheder/foreninger kan også opnå økonomiske forde-
le ved medlemsskab, samtidig med en øget fleksibilitet i både biltype og bil-
parkens størrelse. 
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