
Kvinde Mand

Mand (32%)

Kvinde (68%)

Under 18 år 18-25 år 26-35 år 36-45 år 46-55 år 56-65 år Over 65 år

Over 65 år (0%)

56-65 år (19%)

46-55 år (39%)

Under 18 år (0%)

18-25 år (3%)

26-35 år (16%)

36-45 år (23%)

Hvad er dit køn?
 

Hvor gammel er du?
 

Hvilken kategori beskriver dig bedst?
 



I beskæftigelse Under uddannelse Ledig, herunder sygedagpenge Pensioneret På barsel Andet

Andet (3%)

Ledig, herunder sygedagpenge 
(0%)

Pensioneret (0%)

På barsel (0%)

Under uddannelse (6%)

I beskæftigelse (90%)

Ingen 1 2 3 4 eller flere

4 eller flere (0%)

3 (10%)

2 (26%)

1 (19%)

Ingen (45%)

Hvor mange hjemmeboende børn under 18 år har du?
 

Hvordan kommer du normalt på arbejde  eller til andre daglige aktiviteter (når du
ikke har været del i forsøget)
 



Jeg kører normalt alene i min egen bil Jeg kører normalt sammen med andre - fx ægtefælle eller børn - i egen bil

Jeg kører i bil sammen med andre på arbejde, fx kollegaer Jeg cykler på en almindelig cykel (ikke elcykel)

Jeg kører på knallert/scooter Jeg tager bussen Jeg går Jeg kører på egen elcykel

Jeg går (0%)

Jeg kører på egen elcykel (0%)

Jeg tager bussen (3%)

Jeg kører på knallert/scooter (3%)

Jeg cykler på en almindelig cykel 
(ikke elcykel) (10%)

Jeg kører i bil sammen med andre 
på arbejde, fx kollegaer (0%)

Jeg kører normalt sammen med 
andre - fx ægtefælle eller børn - i 

egen bil (6%)

Jeg kører normalt alene i min egen 
bil (77%)

Under 2 km Ca 2-5 km Ca 5-8 km Ca 8-15 km Mere end 15 km

Mere end 15 km (19%)

Ca 8-15 km (52%)

Under 2 km (0%)

Ca 2-5 km (13%)

Ca 5-8 km (16%)

hvor langt har du på arbejde, til uddannelse eller andre daglige gøremål?
 

Hvordan er dine arbejdstider?
 



Overvejende arbejde i dagtimerne, fx 8-16 Overvejende aftenarbejde, fx 16-24 Overvejende natarbejde, fx 23-07

Skiftende arbejdstider

Skiftende arbejdstider (4%)

Overvejende aftenarbejde, fx 16-24 
(0%)

Overvejende natarbejde, fx 23-07 
(0%)

Overvejende arbejde i dagtimerne, 
fx 8-16 (96%)

Juni Juli August September Oktober

Oktober (13%)

September (10%)

August (23%)

Juni (32%)

Juli (23%)

I hvilken periode har du lånt cyklen?
 

Hvor ofte har du brugt elcyklen i perioden?
 

Krydset med: I hvilken periode har du lånt cyklen?



 

Alle dage Alle hverdage 3-5 dage om ugen

1-2 dage om ugen Jeg har slet ikke brugt elcyklen

Juni

Juli

August

September

Oktober

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

10 10 50 30

43 43 14

43 43 14

33 33 33

25 50 25

10 29 39 23

Respondenter

10

7

7

3

4

31

Alle dage Alle hverdage 3-5 dage om ugen 1-2 dage om ugen Jeg har slet ikke brugt elcyklen

Jeg har slet ikke brugt elcyklen 
(0%)

1-2 dage om ugen (23%)

3-5 dage om ugen (39%)

Alle dage (10%)

Alle hverdage (29%)

Hvor ofte har du brugt elcyklen i perioden?
 

I hvilke situationer har du taget elcyklen i stedet for bilen? (det er muligt at afkrydse
flere svarmuligheder)
 



Til arbejde/uddannelse Til indkøb Til sport og fritidsaktiviteter Til sociale arrangementer Ud i naturen

Ud i naturen (17%)

Til sociale arrangementer (12%)

Til sport og fritidsaktiviteter (7%)

Til indkøb (23%)

Til arbejde/uddannelse (41%)

Ja, den er blevet brugt meget mindre Ja, den er blevet brugt noget mindre

Den er blevet brugt omtrent lige så meget som før Ved ikke

Ved ikke (6%)

Den er blevet brugt omtrent lige så 
meget som før (10%)

Ja, den er blevet brugt noget 
mindre (42%)

Ja, den er blevet brugt meget 
mindre (42%)

Har du brugt din bil mindre i perioden?
 

Du har prøvet en elcykel i en periode. Har det fået dig til at ændre holdning til
elcykler som transportmiddel i dagligdagen?
 



Ja, jeg er blevet meget mere positivt indstillet end før Ja, jeg er blevet lidt mere positivt indstillet end før

Nej, det er omtrent det samme som før Nej, jeg er blevet lidt mere negativt indstillet end før

Nej, jeg er blevet meget mere negativt indstillet end før

Nej, jeg er blevet lidt mere negativt 
indstillet end før (0%)

Nej, jeg er blevet meget mere 
negativt indstillet end før (0%)

Nej, det er omtrent det samme 
som før (10%)

Ja, jeg er blevet lidt mere positivt 
indstillet end før (19%)

Ja, jeg er blevet meget mere 
positivt indstillet end før (71%)

Ja, jeg føler mig meget bedre tilpas end før jeg havde elcyklen

Ja, jeg føler mig lidt bedre tilpas end før jeg havde elcyklen Nej, det er omtrent det samme

Nej, jeg føler mig lidt dårligere tilpas end før jeg havde elcyklen

Nej, jeg føler mig meget dårligere tilpas end før jeg havde elcyklen

Nej, jeg føler mig lidt dårligere 
tilpas end før jeg havde elcyklen 

(0%)

Nej, jeg føler mig meget dårligere 
tilpas end før jeg havde elcyklen 

(0%)

Nej, det er omtrent det samme 
(32%)

Ja, jeg føler mig meget bedre tilpas 
end før jeg havde elcyklen (26%)

Ja, jeg føler mig lidt bedre tilpas 
end før jeg havde elcyklen (42%)

Med en elcykel kan man få lidt mere motion og frisk luft i hverdagen. Føler du, at din
kørsel med elcykel i forsøgsperioden har givet dig bedre trivsel?
 

Vil du efter forsøgsperioden købe din egen elcykel
 



Ja, det vil jeg helt sikkert Ja, det vil jeg måske Nej, det vil jeg næppe Nej, det vil jeg helt sikkert ikke

Nej, det vil jeg helt sikkert ikke 
(0%)

Nej, det vil jeg næppe (6%)

Ja, det vil jeg måske (68%)

Ja, det vil jeg helt sikkert (26%)

Op til 25 % Mellem 25 % og 50 % Mellem 50 % og 75 % Mere end 75 %

Mere end 75 % (12%)

Mellem 50 % og 75 % (38%)

Op til 25 % (25%)

Mellem 25 % og 50 % (25%)

Hvor stor andel af dine daglige bilture til arbejde, uddannelse mv. tror du, at en
elcykel vil erstatte fremover?
 

Hvad er de største barrierer for, at du tager cyklen/elcyklen i hverdagen?
(sæt maks 3 krydser)
 



Vind og vejr Afstand til arbejde/uddannelse Den øvrige trafik på ruten Bakkerne

Manglende cykelstier på ruten Manglende skiltning for cyklister Andet (tilføj evt i felt nedenfor)

Andet (tilføj evt i felt nedenfor) 
(7%)

Manglende skiltning for cyklister 
(0%)

Manglende cykelstier på ruten (6%)

Bakkerne (17%)

Den øvrige trafik på ruten (4%)

Afstand til arbejde/uddannelse 
(19%)

Vind og vejr (48%)

Ja, det vil jeg helt sikkert Ja, det vil jeg måske Nej, det vil jeg ikke

Nej, det vil jeg ikke (6%)

Ja, det vil jeg måske (35%)

Ja, det vil jeg helt sikkert (58%)

Vil du anbefale familie og venner at anskaffe sig en elcykel efter du selv har prøvet
den?
 

Samlet status
 



Ny Distribueret Nogen svar Gennemført Frafaldet

Frafaldet (0%)

Gennemført (72%)

Ny (0%)

Distribueret (28%)

Nogen svar (0%)
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