
Horsens Kommune deler elbiler
med byens borgere
Horsens Kommune viser vejen for bæredygtig transport ved at tilbyde el-delebiler til 
kommunens ansatte og borgere.  
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tivt for byens borgere at benytte bilerne. 

Når medarbejderne skal køre i arbejdstiden, 
opfordres de til at køre elbil i stedet for deres 
egen private bil. Det sparer kommunen for 
penge på kørselsgodtgørelseskontoen. Her-
udover er der ingen administrationsomkost-
ninger forbundet med at køre bil, da medar-
bejderne selv booker bilerne og låser dem op 
ved hjælp af TADAA!s app på telefonen. Der 
er derfor intet krav til et fysisk nøgleskab hos 
kommunen. 

Det er ikke kun administration, som kommu-
nen sparer. Bilerne fra TADAA! kører på el 
fra vindstrøm, og derfor sparer kommunen 
miljøet for CO2 udledning. 

Ved rådhuset i Horsens Kommune holder fire 
el-delebiler fra TADAA! reserveret til kom-
munens ansatte i den normale arbejdstid. 
Udenfor arbejdstid deles bilerne med byens 
borgere. 

Kommunen har knap 200 medarbejdere til-
meldt delebilsordningen, som styres gennem 
TADAA!s intelligente bookingsystem. Her 
kan ansatte på kommunen og borgere booke 
TADAA!s elbiler.

Fordele ved delebilsordningen:
Ved at dele bilerne med borgerne, bliver bi-
lerne benyttet døgnet rundt. Det giver smart 
udnyttelse af  ressourcerne. Bilernes centrale 
placering i midtbyen gør det desuden aktrak-

TA D A A ! - R E S E R V E R E T FA K TA B O K S
TADAA! har implementeret fire delebiler i Hor-
sens kommune, som reserveres til medarbejdere 
i arbejdstiden og er til rådighed for alle borgere 
resten af døgnet. Det giver fleksibel mobilitet, 
grøn transport og ingen administration - til en fast 
månedlig ydelse. 
Vi kalder det TADAA!-Reserveret.

• Opstart 1. kvartal 2018 med 2 biler
• Forøget med yderligere 2 biler 1. kvartal 2019
• Knap 200 medarbejdere fra Horsens Kommu-

ne tilmeldt delebilsordningen.
• Horsens borgere bruger bilerne flere gange 

dagligt - også i weekender og ferier.


