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Undersøgelsen er gennemført i juni måned 2021 på initiativ 

fra DAB. Der er tale om en ud af fire tematiske 

undersøgelser, hvor denne undersøgelse har til formål at 

etablere viden om beboernes adfærd, holdninger og ønsker 

til bæredygtighed i Værebro Park.

Alle voksne beboere i Værebro Park er blevet tilbudt at 

deltage i undersøgelsen ved at udfylde et spørgeskema på 

internettet. For at imødekomme Værebro Parks diverse 

beboersammensætning har det været muligt at besvare 

spørgeskemaet på både dansk og på engelsk. 11 pct. af 

beboerne i undersøgelsen har benyttet sidstnævnte 

mulighed.

I alt er der indkommet 260 besvarelser af spørgeskemaet. 

Det svarer til besvarelser fra ca. 19 pct. af Værebro Parks 

husstande.

63 pct. bor i høje blokke
37 pct. bor i lave blokke

47 pct. er mænd
53 pct. er kvinder

4 pct. er under 25 år
16 pct. er mellem 26-35 år
19 pct. er mellem 36-45 år
19 pct. er mellem 46-55 år
20 pct. er mellem 56-65 år
23 pct. er over 65 år
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TRANSPORT



TRANSPORT - BIL
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▪ 66 pct. af beboerne, der har deltaget i undersøgelsen, ejer 

en bil. Andelen af mænd (72 pct.), der svarer, at de ejer en 

bil, er større end andelen af kvinder (60 pct.).

▪ Ud af bilejerne angiver 8 pct., at deres bil er en elbil.

▪ Blandt bilejere, der ikke på nuværende tidspunkt har en 

elbil, svarer 35 pct. at de har planer om at købe en.

▪ Blandt bilejere, der planlægger at købe en elbil, er der 44 

pct. der ønsker, at de skal ske inden for ca. 1-2 år, og 40 

pct., der ønsker at det skal ske inden for ca. 3-5 år. I alt 17 

pct. vil gerne købe en elbil om 6 år eller senere.

▪ 51 pct, af beboerne i undersøgelsen svarer ‘nej’ til 

spørgsmålet om, hvorvidt de i højere grad ville lade bilen 

stå og benytte sig af bus eller tog, hvis der var nemmere 

adgang til offentlig transport i Værebro Park. 25 pct. 

svarer ‘ja’, mens 24 pct. svarer ‘ved ikke’. Beboere i alderen 

45 år og opefter er mest i tvivl om, hvad de ville gøre.
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TRANSPORT - ELSCOOTER
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▪ Kun 1 pct. af beboerne i undersøgelsen ejer en trehjulet 

elscooter.

▪ Blandt beboere, der ikke allerede har en trehjulet 

elscooter, har 2 pct. – svarende til 4 personer – planer om 

at købe en. 

▪ Af de 4 beboere, der har planer om at anskaffe sig en 

trehjulet elscooter, ønsker 2 at købe inden for ca. 1-2 år, 

mens 2 ønsker at købe senere end dette. 
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GENBRUG



GENBRUGSCENTER/BYTTEBØRS

7

▪ Godt en tredjedel (34 pct.) af beboerne i undersøgelsen 

ville være interesserede i at bruge et genbrugscenter/en 

byttebørs, hvis det fandtes i Værebro Park. 24 pct. kunne i 

nogen grad være interesseret, mens 28 pct. kun i mindre 

grad eller slet ikke kunne være interesseret heri.

▪ Kvinder og mænd udviser lige stor interesse for et 

genbrugscenter/en byttebørs, mens flere ældre beboere i 

alderen 45+ år (38 pct.) udviser interesse end yngre 

beboere under 45 år (27 pct.).
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DELEORDNINGER



BEBOERNES INTERESSE FOR DELEORDNINGER
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▪ 12 pct. af beboerne ville i høj/meget høj grad være 

interesseret i en delebilsordning. 10 pct. ville være 

interesseret i nogen grad, mens 62 pct. kun i 

mindre grad eller slet ikke ville være interesseret.

▪ Flere yngre beboere op til 45 år (16 pct.) end 

beboere i alderen 45+ år (8 pct.) udviser interesse 

for en delebilsordning.

▪ 18 pct. af beboerne ville være interesseret i andre 

typer af deleordninger. 18 pct. ville i nogen grad 

være interesseret i dette , mens 48 pct. kun i 

mindre grad eller slet ikke ville være interesseret.

▪ Flere yngre beboere op til 45 år (25 pct.) end 

beboere i alderen 45+ år (14 pct.) udviser interesse 

for andre typer af dele ordninger.

▪ Beboernes forslag til andre typer af deleordninger 

fremgår af fritekst appendiks tilhørende rapporten.
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MATERIALER VED RENOVERING



BEBOERNES HOLDNING TIL BÆREDYGTIGE MATERIALER
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▪ Mere end halvdelen af beboerne i undersøgelsen (57 pct.) 

finder det vigtigt, at der benyttes allergivenlige og 

bæredygtige materialer i renoveringen af Værebro Park. 

22 pct. finder det vigtigt i nogen grad, mens 11 pct. kun i 

mindre grad eller slet ikke finder det vigtigt.

▪ Flere kvinder (63 pct.) end mænd (51 pct.) finder det vigtigt 

med allergivenlige og bæredygtige materialer i 

renoveringen.
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BÆREDYGTIG NATUR
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