PENDLER
PENDLERGRUPPEN
GRUPPEN

– Vi er en fast gruppe der kører sammen
– Vi kender hinanden
– Det er for bøvlet at køre med forskellige

ORGANISERING
AF SAMKØRSEL

CHAUFFØRENS
HANDLINGER

PASSAGERERNES
HANDLINGER

PRAKTISKE
INCITAMENTER

Det er rart, at man kender folk. Jeg ville synes, at det var
ærgerligt, hvis man skulle køre med nye hver gang, så skal man
gennem de samme ting igen og igen. Det ville være mindre
hyggeligt for mig.
Der plejer at være en god forståelse for, at turen skal være
god for alle. At det for eksempel er træls for chaufføren, hvis alle
sover, for så kan man ikke engang høre radio. Og så bliver det jo
endnu mere træls end at køre alene.                 

Fra hjemmet
til arbejdsplads

Fra arbejdsplads
til hjemmet

Orienterer sig inden afgang, om
nogen fra gruppen har skrevet
besked om, at de ikke skal med.

Orienterer sig inden afgang, om
nogen fra gruppen har skrevet
besked om, at de ikke skal med.

Kører afsted fra hjemmet.

Mødes med passagerer på
arbejdspladen eller ved bilen.

Samler passagerer op på vejen fra
aftalt(e) opsamlingssted(er).

Kører afsted fra arbejdspladsen.

Går til opsamlingssted
til aftalt tidspunkt.

Mødes med chauffør og andre
passagerer på arbejdspladen
eller ved bilen.

Står på.

Passagerer afsættes.

Sættes af ved aftalt afsætningssted og går resten af vejen hjem.

For chaufføren: Tilskud til udgifter til kørsel.
For passagererne: Den hurtigste og billigste transport til og fra arbejde.

Fast tidspunkt og opsamlingssted.
UNDERSTØTTENDE
AFTALER

Chauffør varsles hurtigst muligt, hvis man ikke skal med.
Chaufføren kører til tiden, medmindre andet er aftalt.
Fast takst pr. tur.

DEVICE(S)

Smartphone

APPS &
SERVICES

Messenger (Facebook) og SMS til koordinering.
MobilePay til betaling.

MAKKERPARRET
MAKKER
PARRET

– Det fungerer, når vi kun er os to. Vi hygger os.

ORGANISERING
AF SAMKØRSEL

Fra hjemmet
til arbejdsplads

Fra arbejdsplads
til hjemmet

Kører afsted fra hjemmet.
CHAUFFØRENS
HANDLINGER

PASSAGERENS
HANDLINGER

PRAKTISKE
INCITAMENTER

Det jeg er allermest glad for, det er det med ikke at skulle
sidde i morgentrafikken alene. Det er hyggeligt med kabinesnak,
som vi kalder det, at vende stort og småt. Så det er primært selskabet, der er guleroden for mig.
Jeg synes, det er utrolig kedeligt at køre alene.
Altså, man får jo lige vendt nogle ting, når man kører både
frem og tilbage.               

UNDERSTØTTENDE
AFTALER

Pendlermakkeren samles op.
Enten ved aftalt opsamlingssted
eller ved pendlermakkerens hjem.

Går til opsamlingssted.
Står på.

Mødes med pendlermakkeren på
arbejdspladsen og følges til bilen.
Kører fra arbejdspladsen.

Mødes med pendlermakkeren på
arbejdspladsen og følges til bilen.
Sættes af hjemme eller ved
afsætningssted og går resten af
vejen hjem.

For chaufføren: Tilskud til udgifter til kørsel.
For passageren: Den hurtigste og billigste transport til og fra arbejde.

Fast køretidspunkt og opsamlingssted. Passer det begge, kan køretidspunkt skubbes. Aftales mundtligt ifm. køreturen eller på arbejdspladsen.
Fast takst pr. tur, hvis betaling.
Antal ture tælles sammen og afregnes på månedsbasis.

DEVICE(S)

Smartphone

APPS &
SERVICES

SMS til koordinering.
MobilePay til betaling.

PENDLERPASSAGEREN

– Jeg får et lift, når en kollega kan have mig med.
– Jeg har ikke bil, så hvis ikke jeg kan køre med nogen,
bliver det offentligt transport, og det er meget mere bøvlet

ORGANISERING
AF SAMKØRSEL

Inden
turen

Fra hjemmet
til arbejdsplads

Undersøger
mulighed for lift
blandt kolleger.
PENDLERPASSAGERENS
HANDLINGER

I udgangspunktet synes jeg kun, at verden bliver et sjovere sted af at køre med. Men man er også nødt til selv at være lidt
på. Som passager tænker man lidt over, hvad chaufføren nu er til
og retter lidt ind efter det.

Hvis det ikke er muligt, søges der evt.
efter lift på GoMore
og/eller på Facebook.

Ved opnået lift med
kollega: Går til aftalt
opsamlingssted.
Står på og kører med
til arbejdspladsen.

Fra arbejdsplads
til hjemmet

Hvis det er muligt
at køre med retur:
Mødes med kollega
til aftalt tid
og kører med.
Står af på aftalt
afsætningssted
og benytter anden
transport/går resten
af vejen hjem.

PRAKTISKE
INCITAMENTER

Den hurtigste og billigste transport til og fra arbejde.

DEVICE(S)

Smartphone og computer.

SMS og mail til koordinering.

Hende jeg kører mest med er meget imødekommende og
vil rigtig gerne tale. Det går nemt. Og med de andre, jeg kører
med, er det også meget hyggeligt.                  

APPS &
SERVICES

GoMore til at finde lift, koordinere og betale.
Facebook til at finde lift.
MobilePay til betaling.

LIFT
LIFTUDBYDEREN
UDBYDEREN

– Du kan køre med mig, hvis jeg har lyst til at tage dig med.

ORGANISERING
AF SAMKØRSEL

Inden
turen

Fra hjemmet
til arbejdsplads

Kører hjemmefra.

LIFTUDBYDERENS
HANDLINGER

Opretter og udbyder
pendlerture som lift
via GoMore.

Samler passagerer
på aftalt
opsamlingsste.d

Koordinerer og
aftaler kørsel med
passagerer der
melder sig ind på lift.

Sætter passager
af på aftalt
afsætningssted.
Kører til
arbejdspladsen.

Fra arbejdsplads
til hjemmet

Mødes med
passagerer tæt på
aftalt opsamlingssted tæt på egen
arbejdsplads.
Kører afsted.
Sætter passager
af på aftalt
afsætningssted.
Kører hjem.

Som chauffør vil man gerne bare hjem. Man gider ikke
bruge et par minutter. Hvis de er klar og står på vejen, så er det
intet problem lige at tage dem med. For mig er det en bevidst
handling, at jeg pendler, men det er ikke en bevidst handling,
at jeg bliver forsinket.
Jeg synes for det meste, at det er rigtig hyggeligt at
have nogen med. Man hører mange gode historier. Det er rigtig
spændende, når man er sådan en, der er nysgerrig og udadvendt
som mig. Jeg havde fx et par piger med, der skulle til X-Factor
audition for et par uger siden. De var ret spændte.               

PRAKTISKE
INCITAMENTER

Tilskud til udgifter til kørsel.

DEVICE(S)

Smartphone og computer.

APPS &
SERVICES

GoMore til udbud og koordinering af lift.

BØRNEEKSPRESSEN
BØRNE
EKSPRESSEN

– Det er dejligt at slippe for at køre hver gang.

ORGANISERING
AF SAMKØRSEL

Fra hjemmet
til fritidsaktivitet

Afhente børn ved
aftalt opsamlingssted.

CHAUFFØRENS
HANDLINGER

Evt. afhentning af børn,
der ikke selv kan komme
til opsamlingsstedet.
Afgang mod fritids-/sportsklub.
Afsætning af børn ved
fritids-/sportsklubben.

PRAKTISKE
INCITAMENTER

Ordningen har givet friheder i forhold til, at man ikke
skal køre så ofte. Det har sparet rigtig mange ture.

Det sociale børnene imellem synes jeg også er meget
vigtigt. Det kommer ligesom oveni, at jeg sparer noget tid, for det
ryster børnene i klubben rigtig godt sammen – også på tværs af
aldre. Det giver dem virkelig noget, når de er afsted sammen.           

Fra fritidsaktivitet
til hjemmet

Hvis anden forælder skal hente,
køres der retur med det samme.
Ellers overværes træning,
og børnene tages med retur.
Når børnene er med, sættes
de af ved aftalt afsætningssted
eller køres hjem.

Den enkelte forælder skal køre færre ture.

Forældre skiftes til at køre.

UNDERSTØTTENDE
AFTALER

Aftales for en afgrænset periode af gangen.

DEVICE(S)

Smartphone og computer.

APPS &
SERVICES

Messenger og lukket facebookgruppe til koordinering.

