
 

Delebilister 

Kun 0,3 % af den danske befolkning mellem 18 og 84 år er medlem af en delebilsklub. Det svarer til 0,4 % af dan-

skere med kørekort. Da det er en så lille andel af befolkningen, der er medlem af en delebilsklub, er antallet af 

observationer i Transportvaneundersøgelsen også tilsvarende få. Derfor er der en vis usikkerhed omkring resulta-

terne i dette faktaark, men da der ikke findes tilsvarende information andre steder, er det alligevel vurderet rele-

vant at samle Transportvaneundersøgelsens informationer om delebilisme i dette faktaark. 

 

Aldersfordeling 

Det er de 31-50 årige, der udgør den største andel af 

delebilisterne med hele 60 %. I aldersgrupperne un-

der 30 år og over 50 år er andelen af delebilister la-

vere end resten af befolkningen. 

 

Familietype 

Det er især par med børn der er medlem af en dele-

bilsklub. Denne gruppe udgør 47 % af delebilisterne, 

mens par uden børn udgør 23 %. I resten af befolk-

ningen er fordelingen væsentlig anderledes, da par 

med børn udgør 36 % og par uden børn 38 % af be-

folkningen.

 

 

Personindkomst 

Det er primært personer med en årsindkomst på over 

300.000 kr., der er delebilister. Denne gruppe udgør 

til sammen 54 % af delebilisterne. For de tre ind-

komstgrupper over 300.000 kr. er andelen meget 

ens, og ligger mellem 15 og 20 %. Der er 18 % af 

delebilisterne hvor indkomsten er ukendt. 

 

Uddannelse 

Når man ser på hvilken uddannelse delebilisterne har, 

er det især personer med en videregående uddannel-

se der er medlem af en delebilsklub. Denne gruppe 

udgør 70 % af delebilisterne, mens kun 31 % af dan-

skerne mellem 18 og 84 år har en videregående ud-

dannelse.  
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Fakta om Transportvaneundersøgelsen:  

Transportvaneundersøgelsen har til formål at kortlægge den 

danske befolknings trafikale adfærd. Siden 1992 er undersø-

gelsen blevet gennemført løbende, og er i dag den bedste 

samlede kilde til analyser af persontransportadfærden.  

Yderligere informationer om Transportvaneundersøgelsen kan 

findes på www.tudata.dk eller ved henvendelse til Data- og 

Modelcenter ved DTU Transport.  

 

 

Bopæl 

Delebilisterne bor primært i storbyen. 65 % bor i 

enten Odense, Aarhus eller Storkøbenhavn, hvor 

Storkøbenhavn alene udgør 53 % af delebilisterne. 

 

Afstand til beskæftigelsessted 

Over halvdelen af delebilisterne har under 5 kilometer 

til arbejde eller uddannelse. Hvis det sammenlignes 

med resten af befolkningen mellem 18 og 84 år, ses 

det, at det kun er 27 % af danskerne i beskæftigelse 

der bor inden for 5 kilometer af arbejde eller uddan-

nelse. 

 

Afstand til nærmeste station 

72 % af delebilisterne har under 2 kilometer fra bo-

pæl til nærmeste station, mens denne andel er på 55 

% for resten af befolkningen mellem 18 og 84 år.  

 

For delebilisterne er den gennemsnitlige afstand mel-

lem hjem og nærmeste station på 2,3 km, mens den 

for resten af befolkningen er på 3,2 km. De personer 

der ejer en bil har i gennemsnit 4,4 km til nærmeste 

station hvorimod personer uden bil, kun har 1,9 km 

til stationen. 

Transportmiddelvalg 

Delebilisterne kører mindre i personbil, men mere på 

cykel transport end resten af befolkningen. 

 

Hvem er den typiske delebilist? 

Transportvaneundersøgelsen viser altså, at delebili-

sterne primært er par med børn, der bor i storbyerne, 

og har en indkomst over 300.000 kr.,  samt en vide-

regående uddannelse. Desuden bor de tæt på en 

station og cykler mere end resten af befolkningen. 
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