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SPØRGESKEMA – LADESTANDERE TIL ELBILER 
 

 

Kære Beboer 

 

Det er ønsket at undersøge afdelingens behov for opsætning af ladestandere til elbiler/plug-in 

hybridbiler, og vi håber derfor, at du vil bruge et par minutter på at udfylde spørgeskemaet, så vi 

kan få et overblik over afdelingens nuværende og fremtidige behov.  

 

På forhånd mange tak, 

 

Med venlig hilsen 

[Tilføj boligselskab her] 

 

 

1. I hvilken afdeling bor du?  ____________________________ 

 

2. Hvor gammel er du? 

☐18-35 

☐35-50 

☐50-65 

☐65+ 

 

3. Har du en elbil/plug-in hybridbil? 

☐Ja 

☐Nej 

☐Ved ikke 

 

4. Påtænker du at anskaffe dig en elbil/plug-in hybridbil inden for 5 år? 

☐Ja 

☐Nej 

☐Ved ikke 

 

5. Hvis ja til nr. 4: Oplever du udfordringer i forbindelse med at anskaffe dig en elbil? 

☐Ja – Hvilke: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

☐Nej 

☐Ved ikke 
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6. Vil en ladestander i afdelingen have betydning for hvorvidt du påtænker at anskaffe en elbil/plug-in 

hybridbil? 

☐Ja 

☐Nej 

☐Ved ikke 

 

7. Hvor mange km kører du om året? 

☐Under 5.000 km 

☐5-10.000 km 

☐10-15.000 km 

☐15.000-20.000 km 

☐Mere end 20.000 km 

 

8. Hvor ofte kører du længere ture til f.eks. Jylland eller Sjælland (for at besøge familie, i forbindelse 

med arbejde eller på sommerhusture f.eks.) 

☐Flere gange om ugen 

☐Flere gange om måneden 

☐Flere gange om året 

☐Aldrig 

 

9. Har du nogle gange gæster på besøg, som har brug for at lade deres elbil op under deres besøg? 

☐Ofte 

☐Indimellem 

☐Sjældent 

☐Aldrig 

 

10. Oplever du udfordringer med at finde en almindelig parkeringsplads i din afdeling? 

☐Ja 

☐Nej 

☐Ved ikke 

 

11. Hvis ja til nr. 10: Oplever du udfordringer på hverdage (sæt gerne flere krydser)? 

☐Ja, i morgentimerne 

☐Ja, i formiddagstimerne 

☐Ja, i eftermiddagstimerne 

☐Ja, i aftentimerne 

☐Nej 

☐Ved ikke 

 

12. Hvis ja til nr. 10: Oplever du udfordringer i weekenden (sæt gerne flere krydser)? 

☐Ja, i morgentimerne 

☐Ja, i formiddagstimerne 

☐Ja, i eftermiddagstimerne 

☐Ja, i aftentimerne 

☐Nej 

☐Ved ikke  
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13. Hvilke betalingsmetoder er du tryg ved? (Sæt gerne flere krydser) 

☐Kreditkort 

☐Ladebrik fra ladestanderudbyder 

☐App (f.eks. fra ladestanderudbyderen) 

☐Mobilbetaling (f.eks. Applepay eller Mobilepay) 

 


