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INTRODUKTION



METODE

Undersøgelsen ”Sådan skaber vi mere bæredygtige byer” er den første danske 
undersøgelse, der på tværs af kommuner sammenligner borgernes ønsker til en 
bæredygtig udvikling i deres by. 

Undersøgelsen ser på borgernes opfattelse af: 

✓ Hvilken betydning forskellige lokale bæredygtighedstiltag har, og hvor godt byen 
lever op til dem. 

✓ Borgernes vilje til at betale mere for bæredygtige løsninger. 
✓ Borgernes vilje til at ændre adfærd.

Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet UserNeeds for Rambøll i december 
2018. Der er i alt gennemført 4.700 interviews baseret på et onlinespørgeskema med 
danskere over 18 år i de ti største byområder* i Danmark samt i tre områder, der hver 
udgøres af mindre kommuner. 

Data er en repræsentativ stikprøve for den danske befolkning baseret på målgruppen. 
Data er udtrukket efter nationalt repræsentative kvoter ifølge Danmarks Statistik på køn 
og aldersintervaller i hver kommune eller pulje. Der er foretaget vægtning på følgende 
baggrundsvariable: alder, køn og geografi på baggrund af befolkningsstatistik fra 
Danmarks Statistik. Resultaterne er således repræsentative for befolkningen i relation til 
målgruppen. Alle fremlagte analyseresultater, bortset fra betalingsvillighed, er baseret 
på vægtede data. 

* Definitionen af byområde følger Danmarks Statistiks definition, hvor et byområde er en sammenhængende 
bebyggelse med mindst 200 indbyggere, hvor afstanden mellem to huse ikke overstiger 200 meter. Der er ikke fuld 
overensstemmelse mellem de største kommuner og byområder i Danmark.  

Byer – antal respondenter:
København: 500 
Aarhus: 500 
Odense: 500 
Aalborg: 500 
Esbjerg: 300 
Randers: 300
Kolding: 300  
Horsens: 300

Vejle: 300 
Roskilde: 300 
Sjællandsområde: 
Slagelse, Holbæk og Næstved: 300
Sønderjyllandsområde: 
Haderslev, Sønderborg og Aabenraa: 300 
Midtjyllandsområde: 
Herning, Holstebro og Viborg: 300



METODOLOGI

01
Spørgeskemaundersøgelse i ti byer og 
tre områder med fokus på fire 
undersøgelsesområder: 

• Ansvar

• Bæredygtige tiltag

• Betalingsvillighed

• Adfærdsændringer

02
Analyse af fire undersøgelsesområder og 
kontrolvariable:

• Alder

• Køn

• Indkomst

• Geografi

03
Præsentation af: 

• Hvad er vigtigt for borgerne?

• Lever byerne op til det?

• Hvem har ansvaret?

• Er borgerne villige til at betale for 
bæredygtige løsninger? 

• Er borgerne villige til at ændre adfærd og 
leve mere bæredygtigt? 



INTRODUKTION TIL ANALYSENS OPBYGNING

Analysen er inddelt i fire afsnit, som repræsenterer 
de fire undersøgelsesområder (illustreret i 
ovenstående figur). 

Analysen af hvert undersøgelsesområde præsenteres 
i de følgende slides. 

For hvert område præsenteres en vejledning til 
aflæsning af graferne og analytiske observationer. 

Læsevejledningen efterfølges af en præsentation af 
hovedresultaterne inden for det specifikke 
undersøgelsesområde. 

Undersøgelsesområder

Ansvar Betalingsvillighed AdfærdsændringerBæredygtige tiltag



ANSVAR



FORSKELLIGE AKTØRERS ANSVAR FOR 
EN BÆREDYGTIG UDVIKLING

Ansvar Bæredygtige tiltag Betalingsvillighed Adfærdsændringer

Borgerne fik spørgsmålet: 
I hvilken grad har de 
følgende aktører et ansvar 
for at sikre en bæredygtig 
udvikling i din by?

Borgere Private 
virksomheder

Det offentlige

Andel borgere, der mener, 
at borgere har noget eller 

meget ansvar

41%

Andel borgere, der mener, 
at det offentlige har noget 

eller meget ansvar

Andel borgere, der mener, 
at private virksomheder 
har noget eller meget 

ansvar

88%71%



BÆREDYGTIGE TILTAG



LÆSEVEJLEDNING TIL BÆREDYGTIGE TILTAG

Vi har spurgt borgerne om at rangere 28 forskellige 
bæredygtige tiltag. Tiltagene hænger sammen med 
følgende elementer i byen:

• Egen bolig
• Offentlige bygninger
• Arbejdspladser
• Byrum
• Lokalsamfundet
• Daglig transport

For hvert initiativ har vi spurgt borgerne om:

• Hvor vigtigt tiltaget er på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er 
meget vigtigt? 

• I hvor høj grad lever byen op til tiltaget på en skala fra 
1 til 5, hvor 5 er i meget høj grad?

Formålet med dette afsnit, er at vise, hvordan borgerne på tværs af byer og områder opfatter de forskellige tiltag i forhold til
hvor vigtige de er (vigtighed), og hvor godt byerne lever op til dem (performance). 

Forskellen mellem vigtighed og performance opgøres i såkaldte gaps. Det såkaldte gap beregnes på baggrund af hvor stor en 
procentandel af borgerne, som finder tiltaget vigtigt eller meget vigtigt fratrukket, hvor stor en andel af borgerne, som mener,
at byen i høj eller meget høj grad lever op til dette. 
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HOVEDRESULTATER FOR BÆREDYGTIGE

• Lokale bæredygtige tiltag prioriteres højt af borgerne. 
50 pct. – eller mere – af borgerne opfatter alle (på nær 
to) initiativer som værende vigtige eller meget vigtige. 

• Borgerne i de undersøgte byer mener, at der er mange 
bæredygtighedstiltag, hvor byen ikke lever op til, hvor 
vigtige de er.

• De største forskelle findes i CO2-neutral energi og 
bygningers energieffektivitet. 

• Tiltag vedrørende det lokale fællesskab i byen tenderer 
til at have de mindste gaps.

• Kvinder vurderer generelt bæredygtige tiltag som 
værende vigtigere, end mænd gør.

• Borgere over 55 år har generelt større gaps end 
borgere under 55 år. 

• Borgergruppen med den laveste husstandsindkomst 
har langt større gaps med hensyn til billige boliger, der 
er til at betale, end gruppen med den højeste 
husstandsindkomst. 

• Gruppen af borgerne, som har en husstandsindkomst 
på mindre en 300.000 DKK om året, har derudover et 
gap, når det gælder muligheder for lokal medbestem-
melse, hvorimod borgere med en husstandsindkomst 
på over 300.000 DKK ikke har noget gap vedrørende 
dette tiltag.

• Flere borgere i de store byer (med over 100.000 
indbyggere) mener, at byerne ikke lever op til de tiltag, 
som omhandler de grønne områder, imens mindre 
byer (med under 100.000 indbyggere) har større gaps, 
når det handler om indeklimaet og gode forhold for et 
levende byliv.
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HVAD ER VIGTIGT FOR INDBYGGERE 
PÅ TVÆRS AF BYER OG OMRÅDER?

Vigtigheden er målt ved at se på, 

hvor stor en procentdel af 

borgerne opfatter tiltaget, som 

vigtigt eller meget vigtigt.
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HVORDAN LEVER DE TI BYER OG 
TRE OMRÅDER OP TIL DETTE? 

Hvor godt byerne lever op til 

løsningerne eller tiltagene, er målt 

ved at se på, hvor stor en 

procentdel af borgerne, som mener 

at tiltaget gælder for deres by i høj 

eller meget i høj grad.
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FORSKEL MELLEM TILTAGS VIGTIGHED 
OG OM BYEN LEVER OP TIL DET

Figuren viser de 

procentmæssige differencer (i 

grøn skrift) mellem borgernes 

holdning til, hvor vigtigt et 

tiltag er, og hvordan de 

vurderer, at byen lever op til 

dette. 

Byen klarer sig bedst i forhold 

til de emner, der ligger øverst, 

mens der er størst negativ 

difference i forhold til de 

emner, der ligger nederst.
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At offentlige bygninger benytter grøn energi (fx vedvarende energi fra vindmøller, sol og lign.)

At offentlige bygninger er energieffektive (fx er isolerede, har lavenergi belysning mv.)

At der er ren luft i gaden (fx ved partikelfiltre på busser, miljøzoner for biler, grønne områder)

At arbejdspladserne i din by er energieffektive (fx er isolerede, har lavenergi belysning mv.)

At arbejdspladserne i din by benytter grøn energi (fx vedvarende energi fra vindmøller, sol og lign.)

At bil- og bustrafikken i din by er CO2-neutral (dvs. kører på el- eller gas)

At der er en god sammenhæng i den kollektive trafik (fx omstigningsmuligheder mellem bus og tog og mulighed for at tage cykel med på bussen) i din by

At offentlige bygninger har et godt indeklima (fx har godt lys, luft og ingen støj)

At offentlige bygninger er bygget af byggematerialer, der er genbrugte eller har en lang levetid (fx beton, tegl og mursten)

At arbejdspladserne i din by, har et godt indeklima (fx har godt lys, luft og ingen støj)

At der er mulighed for at affaldssortere på arbejdspladserne i din by

At arbejdspladserne i din by, er bygget af genbrugte byggematerialer eller byggematerialer med lang levetid (fx beton, tegl og mursten)

At der er gode forhold for cyklister og fodgængere (fx tryghed i trafikken, supercykelstier, overdækkede stier) i din by

At der er boliger, der er til at betale for alle i din by

At du kan benytte grøn energi (fx vedvarende energi som vindmølle, sol og lign.) i din egen bolig

At der er levesteder for vilde dyr og planter i byen

At byrummene (pladser og parker) er klimasikrede mod oversvømmelse

At byrummene (pladser og parker) har lav støj (fx gennem støjreducerende asfalt, hastighedsnedsættelse og støjskærme)

At du har mulighed for at sikre din bolig mod oversvømmelse

At byrummene (pladser og parker) er trygge (fx god belysning, gennemkig og mange adgangsveje)

At historiske bygninger og steder bevares i din by

At der er mulighed for samkørsel (dvs. køre flere i en bil på arbejde) i din by

At du har mulighed for affaldssortering i din egen bolig

At byrummene (pladser og parker) giver mulighed for mange typer af aktiviteter (fx spisning, sport og leg) mellem forskellige mennesker

At der er et lokalt handelsmiljø i din by

At der er gode muligheder for lokal medbestemmelse i din by (fx deltagelse i skolebestyrelser m.v., engagement i den lokale debat)

At du har adgang til rent vand i din egen bolig

At der er et levende foreningsliv i din by (fx deltagelse i sportsklubber, lokale foreninger m.v.)

Andel af borgerne, som synes, at tiltaget passer i forhold til deres by i høj eller meget høj grad Andel af borgerne, som vurderer tiltaget som vigtigt eller meget vigtigt



DE FEM STØRSTE FORSKELLE PÅ TVÆRS 
AF BYER OG OMRÅDER

GAP-størrelse

58 pct. point

57 pct. point

57 pct. point

56 pct. point

55 pct. point

Ansvar Bæredygtige tiltag Betalingsvillighed Adfærdsændringer

13%

16%

22%

17%

16%

68%

72%

79%

74%

74%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

At arbejdspladserne i din by benytter grøn energi (fx

vedvarende energi fra vindmøller, sol og lign.)

At arbejdspladserne i din by er energieffektive (fx er

isolerede, har lavenergi belysning mv.)

At der er ren luft i gaden (fx ved partikelfiltre på

busser, miljøzoner for biler, grønne områder)

At offentlige bygninger er energieffektive (fx er

isolerede, har lavenergi belysning mv.)

At offentlige bygninger benytter grøn energi (fx
vedvarende energi fra vindmøller, sol og lign.)

Andel af borgerne, som vurderer tiltaget som vigtigt eller meget vigtigt

Andel af borgerne, som synes, at tiltaget passer i forhold til deres by i høj eller meget høj

grad



DE FEM MINDSTE FORSKELLE PÅ TVÆRS 
AF BYER OG OMRÅDER 

GAP-størrelse
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At der er et levende foreningsliv i din by (fx
deltagelse i sportsklubber, lokale foreninger

m.v.)

At du har adgang til rent vand i din egen
bolig

At der er gode muligheder for lokal

medbestemmelse i din by (fx deltagelse i
skolebestyrelser m.v., engagement i den…

At der er et lokalt handelsmiljø i din by

At byrummene (pladser og parker) giver

mulighed for mange typer af aktiviteter (fx

spisning, sport og leg) mellem forskellige…

Andel af borgerne, som vurderer tiltaget som vigtigt eller meget
vigtigt
Andel af borgerne, som synes, at tiltaget passer i forhold til deres by

i høj eller meget høj grad



KØN: DE VIGTIGSTE FORSKELLE 

Der er større forskel på, hvordan 
kvinderne vurderer tiltagenes 
vigtighed og byernes ydeevne 
end mænd, når det kommer til 
grøn energi. Dette gælder både 
for offentlige bygninger (14 pct. 
point i forskel mellem 
kønnene), på arbejdspladser 
(15 pct. point i forskel mellem 
kønnene) og i borgernes egne 
hjem (9 pct. point i forskel 
mellem kønnene).

Kvinder vurderer i mindre grad 
end mænd, at byen lever op til 
kvindernes prioriteter, når det 
kommer til bæredygtig sortering 
af affald.

De tre tiltag, hvor mænd har 
større gaps end kvinder, 
omhandler byrum med mulighed 
for mange aktiviteter, mulighed-
erne for at være en del af lokale 
foreninger og mulighederne for 
lokal medbestemmelse.

Grøn energi Affaldshåndtering Sammenhængende 
kollektiv transport

Sociale faktorer
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Flere kvinder end mænd oplever, 
at byen ikke lever op til at skabe 
god sammenhæng i den 
kollektive transport (kvinders 
forskel er 7 pct. point større end 
mændenes).

Der forekommer også et større 
gap for kvinder end mænd i 
forhold til CO²-neutral bil- og 
bustrafik (10 pct. point i 
forskel). 



ALDER: DE VIGTIGSTE FORSKELLE 

• I 24 ud af 28 tiltag er borgerne mellem 18 
og 34 år den aldersgruppe, som synes, at 
byerne bedst lever op til, hvor vigtige 
tiltagene er. 

• De yngste borgere ser en meget lille 
udfordring (2 pct. point) vedr. trygge 
byrum, mens midtergruppen (15 pct. 
point) og flest af de ældste borgere (24 
pct. point) opfatter området som kritisk.

• Denne gruppe ligger i langt de fleste 
tilfælde mellem den yngre gruppe og 
borgerne over 55 år.

• Der er ikke én løsning eller tiltag, hvor 
denne gruppe ser en større udfordring end 
de andre aldersgruppe. 

• Denne aldersgruppe opfatter generelt, at der 
forekommer flere udfordringer i byerne mht. 
bæredygtighed end borgerne under 55 år. 

• Særligt når det gælder billige boliger, 
bevarelse af historiske bygninger og 
sammenhængende kollektiv transport, er 
forskellene bemærkelsesværdigt anderledes 
end for borgerne under 55 år. 

• Borgerne over 55 år ser derudover en 
udfordring (47 pct. point), som er langt 
større, end hvad borgerne under 34 år 
opfatter (25 pct. point), når det kommer til 
energieffektive offentlige bygninger. 

Borgere fra 18-34 år Borgere fra 35-54 år Borgere over 55 år
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HUSSTANDSINDKOMST: DE VIGTIGSTE FORSKELLE
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• Gruppen med den laveste 
husstandsindkomst har den største forskel 
på 30 pct. point i forhold til boliger, der er 
til at betale for alle. Dette er en langt 
større forskel sammenlignet med 15 pct. 
point for gruppen med den højeste 
indkomst.

• Gruppen ser derudover en udfordring i 
muligheden for lokal medbestemmelse 
(10 pct. point), hvor de to grupper med 
højere husstandsindkomster nærmest ikke 
markerer dette tiltag som kritisk. 

Laveste indkomst
(<300.000 DKK årligt)

• Denne indkomstgruppe mener i højere 
grad end de to andre indkomstgrupper at 
byen har et stykke endnu, når det 
kommer til lav støj i byrummet (23 pct. 
point).

• Byerne lever derudover heller ikke helt op 
til at udbyde boliger, der er til at betale for 
alle (27 pct. point). 

Middel indkomst
(300.000 – 700.000 DKK årligt)

• Denne gruppe ser en mindre udfordring 
end de to andre indkomstgrupper i 
forbindelse med bevaring af historiske 
bygninger og områder. 

• Yderligere øjner gruppen meget små 
problemer vedrørende muligheden for 
medbestemmelse og hvorvidt byrummene 
føles trygge.

• Dog markerer gruppen en noget større 
udfordring vedrørende følgende tiltag: 

• CO2-neutral energi i offentlige bygninger

• Ren luft 

• CO2-neutral bil- og bustrafik. 

Højeste indkomst
(>700.000 DKK årligt)



BYSTØRRELSE: DE VIGTIGSTE FORSKELLE

• De mindre byers borgeres holdning er 
mere kritisk (27 pct. point) end de større 
byer (22 pct. point) mht. gode forhold for 
cyklister og fodgængere. 

• Borgerne i disse byer ser også en større 
udfordring, når det kommer til et godt 
indeklima i både offentlige bygninger og på 
arbejdspladser.

• Borgerne i de mindre byer ser nærmest 
ikke noget problem mht. levesteder for 
vilde dyr og planter i byerne (2 pct. 
point). Dette er meget forskelligt fra 
borgerne i storbyerne (26 pct. point)

• Større byer adskiller sig fra mindre byer 
særligt ved at have udfordringer på en 
række grønne områder, såsom 
biodiversitet, affaldshåndtering og grøn 
energi i borgernes egne hjem.  

• Udfordringen i store byer mht. CO²-neutral 
bil- og bustrafik er også større (39 pct. 
point) end i de mindre byer (32 pct. 
point). 

• De større byer viser også en større forskel 
vedr. boliger, der er til at betale for alle (7 
pct. point større end de mindre byer). 

Byer med mindre end 
100.000 indbyggere

Byer med mere end 
100.000 indbyggere
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BETALINGSVILLIGHED



LÆSEVEJLEDNING TIL BETALINGSVILLIGHED

• Vi har spurgt respondenterne om deres betalings-
villighed. Det har vi gjort ved at spørge dem om fem 
cases vedrørende: bygninger, transport, energi, vand 
og affaldshåndtering.

• Borgerne blev spurgt om, hvorvidt hvert bæredygtige 
tiltag må koste mere.

• På spørgsmålet om, hvorvidt borgerne er villige til at 
betale mere for det bæredygtige tiltag, blev de også 
præsenteret for en af fem prisstigninger. Det er 
tilfældigt, hvilken prisstigning respondenten blev 
præsenteret for. 

• Borgernes nuværende situation kendes ikke og 
svarene udtrykker derfor ikke en samlet 
betalingsvillighed, men alene hvad den enkelte borger 
forestiller sig, at han eller hun er villig til at betale 
mere. Resultaterne giver en indikation af, hvor store 
grupper i samfundet, der er villig til at betale mere på 
forskellige bæredygtighedsområder.

• Alle cases for betalingsvillighed nuanceres med 
baggrundsvariable. Vi fremhæver signifikante forskelle 
for alder, køn og bystørrelse.

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

5 10 15 20 25

Graferne for betalingsvillighed kan 
aflæses på følgende måde: 
Prisstigningerne (enten i DKK eller 
i procent) fremgår på X-aksen, 
mens andelen af borgere, der er 
villige til at betale, fremgår på Y-
aksen. Dermed kan man aflæse, 
hvor stor en andel af borgerne der 
er villige til at betale den enkelte 
prisstigning. 
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HOVEDRESULTATER FOR BETALINGSVILLIGHED

• Mere end halvdelen af borgerne er villige til selv at 
betale mere for bæredygtige tiltag. 

• En stor gruppe borgere (mellem 20 og 40 pct.) er 
villige til at betale en højere pris for bæredygtige tiltag. 

• Boligejere er signifikant mere villige end lejere til at 
betale for både sikring af boligen mod ekstreme 
vejrforhold og for at gøre boligen mere energieffektiv.   

• Kvinder er signifikant mere villige end mænd til at betale 
for CO2-neutral elektricitet. 

• Cirka 12 pct. af respondenterne på tværs af byer og 
områder er villige til at betale mere for alle de 
bæredygtige tiltag. De prioriterer derudover 
bæredygtige tiltag højere, og de rangerer deres bys 
performance i forhold til bæredygtighed bedre end 
resten af respondenterne.  

• Cirka 7,5 pct. af respondenterne på tværs af byer og 
områder er usikre på, hvorvidt de fleste af tiltagene må 
koste mere. Disse respondenter prioriterer typisk 
tiltagene lavere end resten af respondenterne, men de 
rangerer også byens performance dårligere. 

• Cirka 5 pct. af respondenterne er ikke villige til selv at 
betale mere for nogen af de bæredygtige tiltag. Kun 
cirka 1,5 pct. af respondenterne svarer, at ingen af 
tiltagene burde koste mere for nogen. 

Ansvar Bæredygtige tiltag Betalingsvillighed Adfærdsændringer



Andel borgere, der er villige til at betale mere for CO2-neutral 
kollektiv transport.

CASE 1: 
ER DU VILLIG TIL AT BETALE MERE FOR DINE REJSER MED KOLLEKTIV 
TRANSPORT, HVIS DET ER CO2-NEUTRAL KOLLEKTIV TRANSPORT?

• 52 pct. af indbyggerne er villige til at betale 5 pct. 
mere for kollektiv transport, hvis den er CO2-neutral. 
27 pct. er villige til at acceptere en prisstigning på 25 
pct.

• Borgere, der cykler ofte, er mere villige til at betale 
sammenlignet med dem, der oftere kører bil. 
Forskellen er specielt tydelig ved en prisstigning på 15 
pct. og derover.

• Sammenlignet med andre borgere, svarer flere 
borgere i Aalborg ja på tværs af alle prisstigninger (45 
pct.). 

• 42 pct. flere borgere over 55 år siger ja på tværs af 
alle prisstigninger sammenlignet med dem i alderen 35 
og 54 år, hvoraf 32 pct. svarer ja til alle prisstigninger.

Observationer
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CASE 2: 
ER DU VILLIG TIL AT ØGE DINE MÅNEDLIGE BOLIGUDGIFTER TIL NÆSTE 
ÅR FOR AT SIKRE DIN BOLIG MOD SKYBRUD, STORMFLODER OG ANDRE 
EKSTREME VEJRFORHOLD?

• 59 pct. af indbyggerne er villige til at betale 
en prisstigning på 200 kr. 

• Cirka 20 pct. accepterer en prisstigning på 1000 kr. 

• Boligejere er mere villige til at betale for at sikre 
deres hjem imod ekstrem vejrforhold end lejere er. 
Forskellen ved hver prisstigning ligger mellem 13 og 21 
pct. point.

• 47 pct. af indbyggerne i Randers svarer ja på tværs af 
alle prisstigninger, hvilket er en større andel end i andre 
byer og områder. 

• Der er ingen signifikant forskel på køn, alder 
og bystørrelse.
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Andel  borgere, der er villige til at betale mere for at sikre deres hjem imod 
ekstreme vejrforhold

Observationer
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CASE 3: 
HVIS DU VED, AT STRØMMEN KOMMER FRA CO2-NEUTRALE KILDER 
VIL DU SÅ ACCEPTERE, AT DEN KOSTER MERE PÅ ÅRSBASIS? 

• 73 pct. er villige til at betale en prisstigning på 200 kr. 

• 41 pct. af indbyggerne er villige til at betale 1000 kr. 
mere om året for elektricitet der kommer fra en CO2-
netrual kilde. 

• Kvinder er mere villige til at betale for CO2-netrual 
elektricitet end mænd er. Forskellen ved hver 
prisstigning er mellem 5 og 17 pct. point. 

• Der er ingen signifikant forskel på alder og bystørrelse. 
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Andel indbyggere, der er villige til at betale mere for CO2-neutral 
elektricitet

Observationer
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CASE 4: 
ER DU VILLIG TIL AT BETALE MERE OM MÅNEDEN I BOLIGUDGIFTER 
FOR AT MINDSKE ENERGIFORBRUGET I DIN BOLIG?

• Over 75 pct. af indbyggerne er villige til at betale en
prisstigning på 100 kr.

• En femtedel accepterer en prisstigning på 1400 kr.

• Boligejere er mere villige til at betale for have et mere
energieffektivt hjem end lejere. Forskellen er mellem 9
og 13 pct. point.

• Der er ingen signifikant forskel mellem køn, alder og
bystørrelse.
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CASE 5: 
ER DU VILLIG TIL AT BETALE MERE I ÅRLIG RENOVATIONSAFGIFT FOR AT
DU KAN SORTERE DIT PLASTAFFALD NÆR DIN BOLIG, SÅ PLASTIKKEN 
GENANVENDES?

• 66 pct. vil betale 100 kr. mere, hvis plastik 
genanvendes.

• 37 pct. er villige til at betale 800 kr. mere.

• Flere kvinder er villige til at betale mere i gebyrer for at 
sortere affald på en mere bæredygtig måde, bortset 
fra den største prisstigning på 800 DKK. Forskellen 
mellem kønnene ligger mellem 5 og 15 pct. point.

• 56 pct. af borgerne over 55 år er villige til at betale 
mere på tværs af alle prisstigninger. Dette er en større 
andel end for de andre aldersgrupper.

• 44 pct. af Horsens’ indbyggere er villige til at betale 
mere på tværs af alle prisstigninger, hvilket er en 
mindre andel end for alle andre byer og områder. 

• Lejere er mindre villige til at betale for affaldssortering 
end ejere. 
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Andel borgere, der er villige til at betale mere for affaldshåndtering Observationer
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HVORDAN VILLE DU PRIORITERE 500 DKK 
PÅ FØLGENDE INITIATIVER?

Gennemsnitlige mængde i DKK prioriteret på de forskellige initiativer

13 pct. af borgerne er ikke 
villige til at bruge penge på 
nogen af initiativerne.

Ansvar Bæredygtige tiltag Betalingsvillighed Adfærdsændringer
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ADFÆRDSÆNDRINGER



LÆSEGUIDE TIL 
ADFÆRDSÆNDRINGER

• Vi har undersøgt 11 potentielle adfærdsændringer relateret til bæredygtige 
løsninger. Ændringerne dækker blandt andet over transport, vand og 
bygninger. 

• Formålet med dette afsnit er at vise, hvorvidt borgerne er villige til at 
ændre adfærd for at bidrage til en bæredygtig udvikling.

De 11 potentielle adfærdsændringer er angivet 
i det nedenstående:

• Synes du, at det er okay, at din kommune forbyder 
dieselbiler at køre i centrum af de store byer om 3-5 år?

• Er du villig til at betale ekstra (roadpricing) for at køre ind i 
de større danske byer for at mindske trængslen?

• Hvis en vej har to kørespor i hver retning. Er det så okay at 
nedlægge det ene kørespor for at give bedre plads til cykler 
eller busser?

• Vil du deltage i en samkørselsordning, hvor du samler en 
eller flere personer op og kører sammen med dem på 
daglig basis?

• Er du villig til at cykle eller gå dobbelt så langt til 
indkøbsmuligheder i midtbyen for at skabe et bedre bymiljø?

• Hvis el-biler skal være almindelige i gadebilledet i fremtiden, 
vil det kræve en langt større produktion af grøn energi. Vil 
du være villig til at acceptere dette, hvis vindmøller kan ses 
fra din by?

• Ville du drikke andre typer af vand (fx overfladevand, 
spildevand eller havvand), hvis det er blevet renset og er 
helt rent?

• Er du villig til at betale 5 pct. mere i husleje eller 
boligudgifter, såfremt din bolig er bygget af genanvendelige 
materialer, hvis boligen har et moderne udtryk og en 
moderne kvalitet?

• Er du villig til at bo på 10 pct. færre kvadratmeter, hvis det 
er mere bæredygtigt end din nuværende bolig?

• Er du villig til at droppe dit lokale handelsmiljø (lokale 
butikker, storcentre) til fordel for primært at handle 
på nettet? 

• Er det ok med dig, hvis man i fremtiden bruger andre typer 
af vand som brugsvand, fx regnvand eller renset spildevand, 
hvis det er rent, men ikke rent nok til at drikke?

• Hvert dilemma nuanceres med baggrundsvariable, der illustrerer, hvordan 
grupperne varierer i forhold til, hvem der er villig til at ændre adfærd til 
gavn for et bæredygtigt samfund. Vi fremhæver signifikante forskelle 
relateret til alder, køn, bystørrelse og husstandsindkomst. På de spørgsmål, 
som omhandler transport sammenligner vi også borgere, der cykler eller 
kører bil til hverdag. Til dilemmaer omkring bygninger sammenligner vi 
lejere og boligejere. 

Ansvar Bæredygtige tiltag Betalingsvillighed Adfærdsændringer

Borgerne svarer ”Ja”, ”Nej” eller ”Ved ikke” til disse 
ændringer. Svarene præsenteres i cirkeldiagrammer som 
vist til venstre. 



HOVEDRESULTATER

• 62 pct. af borgerne accepterer et forbud mod 
dieselbiler i de store byer om 3-5 år. 

• 48 pct. af borgerne vil ikke acceptere roadpricing med 
henblik på at mindske trængslen. 

• 46 pct. af borgerne vil acceptere, at et kørespor 
lukkes for at gøre mere plads til cykler og busser. 

• 46 pct. af borgerne er villige til at bruge deres bil til en 
samkørselsordning. 

• 55 pct. af borgerne er villige til at gå eller cykle 
dobbelt så langt til indkøbsmuligheder.

• 74 pct. svarer ja angående, hvorvidt de vil acceptere 
at se vindmøller fra deres by. 

• 58 pct. af borgerne svarer ja til, at de vil drikke andre 
typer af vand end grundvand. 

• 72 pct. af borgerne er villige til at bruge andre typer af 
vand end grundvand som brugsvand. 

• 44 pct. svarer ja til at betale 5 pct. mere i husleje eller 
boligudgifter, hvis deres bolig er bygget af 
genanvendelige materialer.

• 49 pct. af borgerne svarer ja til at bo på 10 pct. færre 
kvadratmeter, hvis det er mere bæredygtigt. 

• 72 pct. af borgerne svarer nej adspurgt om, hvorvidt 
de er villige til at erstatte deres lokale handelsmiljø 
med primært nethandel. 
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62%

25%

13%

Ja Nej Ved ikke

SYNES DU, AT DET ER OKAY, AT DIN KOMMUNE FORBYDER DIESELBILER 
AT KØRE I CENTRUM AF DE STORE BYER OM 3-5 ÅR?

Observationer

• 62 pct. af borgerne accepterer, at dieselbiler forbydes at køre i de store byer 
om 3-5 år.

• 71 pct. af borgerne, som cykler til hverdag, svarer ja, hvilket er mere end de 
56 pct. blandt dem, der kører bil hver dag. 

• 73 pct. i alderen 55-95 år svarer ja til at forbyde dieselbiler, mens 55 pct. af 
dem mellem 18 og 34 år svarer ja. 

• 67 pct. af kvinderne svarer ja. Det samme svarer 61 pct. af mændene.

• 18 pct. af kvinderne svarer nej, mens 30 pct. af mændene svarer nej. 

• Et flertal af borgerne i alle de fire største byer svarer ja. Flest københavnere 
(68 pct.) svarer ja, mens andelen er mindre i Aalborg (59 pct.).
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36%

48%

16%

Ja Nej Ved ikke

ER DU VILLIG TIL AT BETALE EKSTRA (ROADPRICING) FOR AT KØRE IND I 
DE STØRRE DANSKE BYER FOR AT MINDSKE TRÆNGSLEN?

Observationer

Ansvar Bæredygtige tiltag Betalingsvillighed Adfærdsændringer

• 48 pct. af borgerne vil ikke acceptere roadpricing med henblik på at mindske 
trængslen.

• 50 pct. af borgerne, som cykler til hverdag, svarer ja, hvilket er mere end de 
31 pct. blandt dem, der kører bil hver dag. 

• 44 pct. af borgerne med en indkomst på over 700.000 DKK om året svarer ja, 
mens 33 pct. af borgerne, der tjener under 300.000 DKK, svarer ja. 

• 51 pct. af mændene svarer nej. Det samme svarer 44 pct. af kvinderne.

• 41 pct. af borgerne i de større byer svarer ja, mens 34 pct. vil acceptere 
roadpricing i de mindre byer. 

• Ingen af de fire største byer har et flertal af borgere, der er villige til at betale 
ekstra for at køre i byerne. København er dog tæt på med 48 pct. af borgerne, 
der svarer ja. 



46%

36%

18%

Ja Nej Ved ikke

HVIS EN VEJ HAR TO KØRESPOR I HVER RETNING, ER DET SÅ OKAY AT 
NEDLÆGGE DET ENE KØRESPOR FOR AT GIVE BEDRE PLADS TIL CYKLER 
ELLER BUSSER?

Observationer
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• 46 pct. af borgerne vil acceptere, at et kørespor lukkes for at gøre mere plads 
til cykler og busser.

• 65 pct. af borgerne, som cykler til hverdag, svarer ja, hvilket er mere end de 
36 pct. blandt dem, der kører bil hver dag. 

• 53 pct. af borgerne med en indkomst under 300.000 DKK om året vil 
acceptere, at et kørespor lukkes, mens 45 pct. af borgerne, der tjener over 
300.000 DKK om året, svarer ja. 

• 52 pct. af kvinderne svarer ja, mens det samme gør sig gældende for 42 pct. 
af mændene.

• 44 pct. af mændene siger nej, hvilket er mere end kvinder, hvor 28 pct.
svarer nej. 

• 53 pct. af borgerne i større byer svarer ja. Det same svarer 42 pct. af 
borgerne i mindre byer.



45%

34%

21%

Ja Nej Ved ikke

VIL DU DELTAGE I EN SAMKØRSELSORDNING, HVOR DU SAMLER EN ELLER 
FLERE PERSONER OP OG KØRER SAMMEN MED DEM PÅ DAGLIG BASIS?

Observationer
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• 46 pct. af borgerne er villige til at bruge deres bil til en samkørselsordning.

• 52 pct. af borgerne, der cykler til hverdag, svarer ja, mens 40 pct. af dem, 
der kører hver dag, vil deltage i samkørsel.

• 39 pct. af borgerne over 55 år svarer ja, mens 51 pct. af borgerne mellem 18 
og 34 år er enige.

• 40 pct. af borgerne med en indkomst på over 700.000 DKK om året svarer 
nej, mens 25 pct. af borgerne, der tjener under 300.000 DKK om året, svarer 
nej.

• 48 pct. af kvinderne svarer ja sammenlignet med 41 pct. af mændene.

• 39 pct. af mændene svarer nej sammenlignet med 29 pct. af kvinderne.



55%
30%

15%

Ja Nej Ved ikke

ER DU VILLIG TIL AT CYKLE ELLER GÅ DOBBELT SÅ LANGT TIL 
INDKØBSMULIGHEDER I MIDTBYEN FOR AT SKABE ET BEDRE BYMILJØ?

Observationer
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• 55 pct. af borgerne er villige til at gå eller cykle dobbelt så langt til 
forretninger.

• 78 pct. af borgerne, der cykler til hverdag, er villige til at cykle eller gå 
længere, sammenlignet med 46 pct. af dem der kører bil hver dag.

• 32 pct. af mændene svarer nej, mens det samme gør sig gældende for 28 
pct. af kvinderne.

• 58 pct. af borgerne i større byer svarer ja, hvilket er mere end de 54 pct. i de 
mindre byer.



74%

14%

12%

Ja Nej Ved ikke

HVIS EL-BILER SKAL VÆRE ALMINDELIGE I GADEBILLEDET I FREMTIDEN, VIL 
DET KRÆVE EN LANGT STØRRE PRODUKTION AF GRØN ENERGI. VIL DU VÆRE
VILLIG TIL AT ACCEPTERE DETTE, HVIS VINDMØLLER KAN SES FRA DIN BY?

Observationer
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• 74 pct. svarer ja, når de bliver spurgt om, hvorvidt de vil acceptere at se 
vindmøller fra deres by. 

• 77 pct. af borgerne, der cykler til hverdag, svarer ja, mens 72 pct. af dem, 
der kører hver dag, svarer ja.

• 18 pct. af mændene svarer nej. Det samme gør 11 pct. af kvinderne.



58%

20%

22%

Ja Nej Ved ikke

VIL DU DRIKKE ANDRE TYPER AF VAND (FX OVERFLADEVAND, SPILDEVAND 
ELLER HAVVAND), HVIS DET ER BLEVET RENSET OG ER HELT RENT?

Observationer
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• 58 pct. af borgerne svarer ja til, at de vil drikke andre typer af vand end 
grundvand.

• 62 pct. af borgerne mellem 18 og 34 år svarer ja, mens det samme gør sig 
gældende for 52 pct. af dem over 55 år.

• 59 pct. af mændene svarer ja. Det samme gør 53 pct. af kvinderne.

• 23 pct. af mændene svarer nej, mens 19 pct. af kvinderne svarer nej.



72%

16%

12%

Ja Nej Ved ikke

ER DET OK MED DIG, HVIS MAN I FREMTIDEN BRUGER ANDRE TYPER AF VAND 
SOM BRUGSVAND, FX REGNVAND ELLER RENSET SPILDEVAND, HVIS DET ER 
RENT, MEN IKKE RENT NOK TIL AT DRIKKE?

Observationer
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• 72 pct. af borgerne er villige til at bruge andre typer af vand end grundvand 
som brugsvand.

• Blandt borgere mellem 55 og 95 år svarer 78 pct. ja, mens 62 pct. af dem 
mellem 18 og 34 år svarer ja. 

• 81 pct. af borgerne, som tjener mere end 700.000 DKK, er villige til at bruge 
andre typer af vand som brugsvand

• Det er 71 pct. af borgerne, som tjener under 300.000 DKK om året, også 
villige til. 



44%

34%

22%

Ja Nej Ved ikke

ER DU VILLIG TIL AT BETALE 5 PCT. MERE I HUSLEJE ELLER BOLIGUDGIFTER, 
SÅFREMT DIN BOLIG ER BYGGET AF GENANVENDELIGE MATERIALER, HVIS 
BOLIGEN HAR ET MODERNE UDTRYK OG EN MODERNE KVALITET? 

Observationer
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• 44 pct. svarer ja til at betale 5 pct. mere i husleje eller boligudgifter, hvis 
deres bolig er bygget af genanvendelige materialer.

• 35 pct. i alderen 55-95 år svarer nej, mens 29 pct. af borgerne mellem 18 og 
34 år svarer nej. 

• 52 pct. af borgerne med en husstandsindkomst på over 700.000 DKK om året 
er villige til at acceptere højere omkostninger, mens 42 pct. af borgerne, der 
tjener under 300.000 DKK om året, vil gøre det samme. 

• 47 pct. af kvinderne svarer ja. Det samme svarer 40 pct. af mændene.

• 42 pct. af mændene svarer nej, hvilket også 26 pct. af kvinderne gør.



50%

36%

14%

Ja Nej Ved ikke

ER DU VILLIG TIL AT BO PÅ 10 PCT. FÆRRE KVADRATMETER, HVIS DET 
ER MERE BÆREDYGTIGT END DIN NUVÆRENDE BOLIG?

Observationer

Ansvar Bæredygtige tiltag Betalingsvillighed Adfærdsændringer

• 49 pct. af borgerne svarer ja til at bo på 10 pct. færre kvadratmeter, hvis det 
er mere bæredygtigt. 

• 55 pct. af boligejerne svarer ja, og det samme gør 45 pct. af lejerne. 

• 58 pct. af borgerne mellem 55-95 år er villige til at acceptere færre 
kvadratmeter, mens 42 pct. mellem 18 og 34 år vil acceptere det samme. 

• 54 pct. af borgerne, der tjener mere end 700.000 DKK, svarer ja, mens det er 
48 pct. af dem, der tjener under 300.000 DKK. 

• 54 pct. af kvinderne og 48 pct. af mændene svarer ja. 

• 40 pct. af mændene er ikke villige til at bo på 10 pct. færre kvadratmeter, og 
31 pct. af kvinderne er enige. 

• 54 pct. af borgerne i mindre byer svarer ja sammenlignet med 48 pct. af 
borgerne i større byer.  



18%

71%

11%

Ja Nej Ved ikke

ER DU VILLIG TIL AT DROPPE DIT LOKALE HANDELSMILJØ (LOKALE BUTIK-
KER, STORCENTRE) TIL FORDEL FOR PRIMÆRT AT HANDLE PÅ NETTET?

Observationer
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• 72 pct. af borgerne svarer nej adspurgt om, hvorvidt de er villige til at erstatte 
deres lokale handelsmiljø med primært nethandel. 

• 19 pct. af borgerne i større byer svarer ja sammenlignet med 12 pct. af 
borgerne i mindre byer. 

• 29 pct. af borgere ml. 18 og 34 år er villige til at droppe lokal handel, mens 6 
pct. af borgere mellem 55 og 95 år vil gøre det samme. 



BILAG



DETALJERET ANALYSE



SAMMENLIGNING AF BYER

* Sjælland er en klynge af Slagelse, Holbæk og Næstved
** Sønderjylland er en klynge af Haderslev, Sønderborg og Aabenraa
*** Jylland er en klynge af Herning, Holstebro og Viborg

Forklaring på farvekoderne:
Grøn markerer det mindste gap, gul markerer 50 pct., og rød markerer det største gap (relativt set). Jo mørkere en grøn, 
jo mindre forskel er der mellem borgernes vurdering af tiltagets vigtighed og byens performance. Jo mørkere rød, jo større 
forskel er der mellem borgernes vurdering af tiltagets vigtighed og byernes performance. 

B æredygtige t iltag Sønderjylland** Aalborg Aarhus Esbjerg Jylland*** Sjælland* Horsens København Kolding Odense Randers Roskilde Vejle T o tal

Offentlige bygninger benytter grøn energi 45% 58% 57% 50% 60% 66% 53% 57% 57% 63% 67% 65% 58% 58%

Offentlige bygninger er energieffektive 48% 54% 59% 56% 55% 63% 61% 57% 58% 58% 66% 56% 57% 57%

Der er ren luft i gaden 48% 53% 59% 47% 49% 64% 58% 63% 55% 56% 69% 63% 53% 57%

Arbejdspladserne i din by er energieffektive 52% 54% 56% 55% 50% 62% 58% 51% 55% 55% 64% 56% 56% 55%

Arbejdspladserne i din by benytter grøn energi 48% 52% 57% 54% 51% 61% 51% 59% 56% 56% 62% 58% 47% 55%

Bil- og bustrafikken i din by er CO2-neutral 36% 37% 53% 45% 37% 50% 44% 59% 51% 54% 57% 50% 46% 48%

Der er en god sammenhæng i den ko llektive trafik i din by 49% 39% 52% 51% 46% 62% 46% 37% 57% 50% 62% 45% 37% 48%

Offentlige bygninger har et godt indeklima 41% 42% 42% 45% 46% 55% 57% 39% 45% 46% 50% 42% 51% 46%

Offentlige bygninger er bygget af byggematerialer, der er genbrugte eller har en lang levetid 38% 40% 47% 38% 43% 48% 42% 46% 48% 51% 51% 50% 46% 45%

Arbejdspladserne i din by har et godt indeklima 41% 41% 39% 38% 43% 53% 44% 35% 39% 48% 44% 38% 45% 42%

Der er mulighed for at affaldssortere på arbejdspladserne i din by 38% 37% 41% 41% 40% 39% 34% 46% 49% 50% 50% 36% 25% 41%

Arbejdspladserne i din by er bygget af genbrugte byggematerialer eller byggematerialer med lang levetid 29% 31% 37% 34% 30% 42% 36% 48% 37% 38% 35% 38% 28% 36%

Der er gode forhold for cyklister og fodgængere i din by 31% 32% 38% 17% 36% 53% 48% 24% 50% 27% 50% 40% 23% 35%

Der er bo liger, der er til at betale for alle i din by 23% 30% 45% 31% 31% 47% 27% 45% 42% 40% 16% 40% 26% 35%

Du kan benytte grøn energi i din egen bolig 28% 27% 37% 27% 31% 28% 33% 33% 32% 40% 38% 33% 33% 32%

Der er levesteder for vilde dyr og planter i byen 21% 33% 42% 26% 27% 32% 33% 43% 28% 32% 39% 27% 22% 32%

Byrummene (pladser og parker) er klimasikrede mod oversvømmelse 23% 29% 30% 30% 22% 43% 34% 37% 33% 25% 41% 31% 20% 31%

Byrummene (pladser og parker) har lav støj 27% 29% 27% 22% 28% 36% 34% 30% 34% 31% 36% 32% 25% 30%

Du har mulighed for at sikre din bolig mod oversvømmelse 17% 16% 18% 16% 17% 27% 22% 26% 27% 24% 19% 19% 25% 21%

Byrummene (pladser og parker) er trygge 14% 20% 13% 20% 28% 37% 29% 14% 23% 25% 27% 15% 15% 21%

Historiske bygninger og steder bevares i din by 15% 15% 19% 15% 20% 37% 23% 25% 6% 20% 18% 15% 25% 19%

Der er mulighed for samkørsel i din by 6% 15% 21% 20% 5% 25% 20% 17% 21% 24% 26% 23% 11% 18%

Du har mulighed for affaldssortering i din egen bolig 11% 9% 10% 11% 16% -3% -6% -5% 37% 40% 4% 1% -4% 10%

Byrummene (pladser og parker) giver mulighed for mange typer af aktiviteter mellem forskellige mennesker 10% 4% 7% 11% 16% 23% 18% 6% 1% 6% 19% 4% 11% 10%

Der er et lokalt handelsmiljø i din by 19% 4% -2% 7% 8% 28% 5% 6% 19% 10% 17% 2% -9% 8%

Der er gode muligheder for lokal medbestemmelse i din by 9% -2% -3% 5% -1% 23% 5% 4% 4% 6% 10% -2% 0% 4%

Du har adgang til rent vand i din egen bolig 1% -1% -2% 4% -1% 1% -2% -4% 3% 1% -4% -6% 0% -1%

Der er et levende foreningsliv i din by 0% -21% -14% -11% -6% 8% -7% -14% -10% -11% -8% -15% -10% -10%

Gennemsnit 27% 28% 32% 29% 29% 40% 32% 32% 34% 34% 37% 31% 27%



SAMMENLIGNING AF GRUPPER

*Sjælland er en klynge af Slagelse, Holbæk og Næstved
**Sønderjylland er en klynge af Haderslev, Sønderborg og Aabenraa
***Jylland er en klynge af Herning, Holstebro og Viborg

Forklaring på farvekoderne:
Grøn markerer det mindste gap, gul markerer 50 pct., og rød markerer det største gap (relativt set). Jo mørkere en grøn, 
jo mindre forskel er der mellem borgernes vurdering af tiltagets vigtighed og byens performance. Jo mørkere rød, jo større 
forskel er der mellem borgernes vurdering af tiltagets vigtighed og byernes performance. 

Bæredygtige tiltag 18-34 år 35-54 år a+ 55 år Mænd Kvinder

Laveste 

indkomst

Mellem 

indkomst

Højeste 

indkomst

Byer med 

mindre end 

100.000 

indbyggere

Byer med 

mere end 

100.000 

indbyggere Gennemsnit

Offentlige bygninger benytter grøn energi 32,43 41,86 43,58 33,18 47,02 38 41,72 42,23 40,25 40,93 40,12

Offentlige bygninger er energieffektive 25,9 41,8 47,15 36,23 44,39 35,43 42,84 42,54 40,46 40,66 39,74

Der er ren luft i gaden 31,5 39,35 43,62 34,71 43,71 36,13 40,32 41,3 38,96 40,46 39,01

Arbejdspladserne i din by er energieffektive 27,39 36,64 46,38 32,33 44,56 36,42 39,73 40,45 39,59 37 38,05

Arbejdspladserne i din by benytter grøn energi 30,94 38,07 41,11 29,99 44,8 36,13 39,13 37,85 37,59 38,2 37,38

Bil- og bustrafikken i din by er CO2-neutral 27,3 31,91 37,11 28,81 38,94 33,07 34,3 36,8 31,9 38,93 33,91

Der er en god sammenhæng i den kollektive trafik i din by 23,39 31,98 39,67 30,75 37,68 31,29 35 37,33 34,62 33,93 33,56

Offentlige bygninger har et godt indeklima 16,3 31,57 41,89 30,13 34,89 26,65 36,07 32,11 33,78 30,2 31,36

Offentlige bygninger er bygget af byggematerialer, der er genbrugte eller har 

en lang levetid 23,39 32,73 34,74 27,34 35,22 28,13 32,63 33,57 30,59 33,4 31,17

Arbejdspladserne i din by har et godt indeklima 18,54 25,27 39,76 25,41 34,37 29,02 30,26 28,88 31 28,26 29,08

Der er mulighed for at affaldssortere på arbejdspladserne i din by 22,55 26,3 33,2 20,88 35,34 30,2 27,41 27,84 27,31 31 28,20

Arbejdspladserne i din by er bygget af genbrugte byggematerialer eller 

byggematerialer med lang levetid 21,06 24,3 27,6 19,12 30,32 25,56 25,96 22,62 23,59 28,06 24,82

Der er gode forhold for cyklister og fodgængere i din by 16,4 24,5 29,68 21,01 28,46 22,5 25,53 27 26,53 21,53 24,31

Der er boliger, der er til at betale for alle i din by 15,84 19,67 33,71 21,46 28,18 30,2 27,25 15,22 22,71 29,86 24,41

Du kan benytte grøn energi i din egen bolig 22,83 21,92 21,52 17,01 26,4 21,81 22,74 22,21 20,71 24,6 22,18

Der er levesteder for vilde dyr og planter i byen 20,78 22,57 22,15 17,78 25,75 23,69 22,41 20,64 2 26,2 20,40

Byrummene (pladser og parker) er klimasikrede mod oversvømmelse 13,69 21,86 26,11 17,33 25,96 20,53 21,5 22,31 21,96 21,66 21,29

Byrummene (pladser og parker) har lav støj 10,81 19,48 28,28 20,74 21,95 17,47 23,11 19,7 21,71 20,66 20,39

Du har mulighed for at sikre din bolig mod oversvømmelse 11,09 14,79 17,03 10,73 18,72 14,31 16,02 11,26 14,65 15,5 14,41

Byrummene (pladser og parker) er trygge 2,51 14,91 23,55 15,58 16,17 15,1 15,32 13,66 16,9 14,73 14,84

Historiske bygninger og steder bevares i din by 4,75 11,18 22,29 12,75 16,29 14,01 16,55 10,32 14,03 15,86 13,80

Der er mulighed for samkørsel i din by 9,04 13,18 14,43 8,71 16,45 13,03 13,17 12,93 11,96 14,53 12,74

Du har mulighed for affaldssortering i din egen bolig 8,38 5,65 7,14 3,68 9,86 9,27 6,98 5,42 5,4 10,2 7,20

Byrummene (pladser og parker) giver mulighed for mange typer af aktiviteter 

mellem forskellige mennesker -1,95 4,82 15,78 9,56 6,79 7,89 8,6 5,73 9,25 5,66 7,21

Der er et lokalt handelsmiljø i din by -0,93 3,6 11,77 7,27 5,17 6,02 6,18 5,1 7,25 3,86 5,53

Der er gode muligheder for lokal medbestemmelse i din by 1,67 -2,25 6,85 4,13 1,33 9,67 2,9 -2,5 3 1,9 2,67

Du har adgang til rent vand i din egen bolig -1,67 -1,47 1,3 -0,4 -0,2 0,6 0,2 -2,6 0,006 -1,06 -0,53

Der er et levende foreningsliv i din by -8,38 -9,96 -3,71 -0,87 -10,43 -5,33 -6,77 -8,44 -6 -8,66 -6,86

Gennemsnit 15,20 20,94 26,92 19,12 25,29 21,67 23,11 21,48 21,49 22,79



SURVEY-SPØRGSMÅL



BAGGRUNDSVARIABLE

• Hvad er dit køn?

• Angiv venligst din alder

• Hvilken kommune bor du i?

• Angiv venligst dit postnummer

• I hvilken grad har de følgende ansvar for, at sikre en 
bæredygtig udvikling i din by (på en skala fra 1-5, hvor 
1 = slet ingen ansvar og 5 = meget stort ansvar)?

• Dig selv

• Det offentlige (kommune, region og stat)

• Private virksomheder

• Har du hjemmeboende børn?



BAGGRUNDSVARIABLE

Angiv venligst den beskæftigelse, der passer bedst 
på dig. 

• Direktør/topleder

• Leder

• Funktionær uden lederansvar

• Faglært arbejder

• Specialarbejder/ufaglært arbejder

• Ledig/jobsøgende

• Selvstændig

• Pensionist/efterlønsmodtager

• Studerende/lærling

• Andet

• Ved ikke

Angiv venligst din senest afsluttede uddannelse

• Grundskole 8.-10. klasse (inkl. realskole)

• Almengymnasial uddannelse (inkl. HF)

• Erhvervsgymnasial uddannelse (inkl. HHX og HTX)

• Erhvervsfaglig uddannelse (fx EUD, 
håndværksuddannelse, kontoruddannelse, 
butiksuddannelse)

• Videregående uddannelse (op til 2 år – kræver 
forudgående gymnasial eller erhvervsgymnasial 
uddannelse)

• Videregående uddannelse (2-4½ år)

• Videregående uddannelse (5 år eller længere)

• Forskeruddannelse (fx ph.d.)

• Andet/Ved ikke



BAGGRUNDSVARIABLE

Hvilken boligform bor du i?

• Kollegium

• Lejlighed

• Parcelhus/Villa

• Rækkehus

• Værelse

• Andet

Hvilken boligtype bor du i?

• Ejerbolig

• Andelsbolig

• Lejebolig

• Andet

Hvor ofte benytter du dig af følgende måder at 
transportere dig?

• Gåben

• Cykel

• Scooter/knallert/motorcykel

• Bil

• Offentlig transport



VIGTIGHED

Tiltag

I hvilken grad har følgende forhold betydning for, om din by er bæredygtig?

1. At arbejdspladserne i din by har et godt indeklima (fx har godt lys, luft og ingen støj)

2. At arbejdspladserne i din by er energieffektive (fx er isolerede, har lavenergi belysning mv.)

3. At arbejdspladserne i din by benytter grøn energi (fx vedvarende energi fra vindmøller, sol 
og lign.)

4. At der er mulighed for at affaldssortere på arbejdspladserne i din by

5. At arbejdspladserne i din by er bygget af genbrugte byggematerialer eller byggematerialer 
med lang levetid (fx beton, tegl og mursten)

6. At der er et levende foreningsliv i din by (fx deltagelse i sportsklubber, lokale foreninger 
mv.)

7. At der er gode muligheder for lokal medbestemmelse i din by (fx deltagelse i skole-
bestyrelser mv., engagement i den lokale debat)

8. At der er et lokalt handelsmiljø i din by

9. At der er boliger, der er til at betale for alle i din by

10. At historiske bygninger og steder bevares i din by

11. At der er mulighed for samkørsel (dvs. køre flere i en bil på arbejde) i din by

12. At der er gode forhold for cyklister og fodgængere (fx tryghed i trafikken, supercykelstier, 
overdækkede stier) i din by

13. At der er en god sammenhæng i den kollektive trafik (fx omstigningsmuligheder mellem 
bus og tog og mulighed for at tage cykel med på bussen) i din by

14. At bil- og bustrafikken i din by er CO2-neutral (dvs. kører på el- eller gas)

Tiltag 

1. At offentlige bygninger er energieffektive (fx er isolerede, har lavenergi belysning mv.)

2. At offentlige bygninger har et godt indeklima (fx har godt lys, luft og ingen støj)

3. At offentlige bygninger benytter grøn energi (fx vedvarende energi fra vindmøller, sol og 
lign.)

4. At offentlige bygninger er bygget af byggematerialer, der er genbrugte eller har en lang 
levetid (fx beton, tegl og mursten)

5. At byrummene (pladser og parker) er trygge (fx god belysning, gennemkig og mange 
adgangsveje)

6. At byrummene (pladser og parker) er klimasikrede mod oversvømmelse

7. At byrummene (pladser og parker) har lav støj (fx gennem støjreducerende asfalt, 
hastighedsnedsættelse og støjskærme)

8. At der er ren luft i gaden (fx ved partikelfiltre på busser, miljøzoner for biler, grønne 
områder)

9. At der er levesteder for vilde dyr og planter i byen

10. At byrummene (pladser og parker) giver mulighed for mange typer af aktiviteter (fx 
spisning, sport og leg) mellem forskellige mennesker

11. At du har mulighed for affaldssortering i din egen bolig

12. At du kan benytte grøn energi (fx vedvarende energi som vindmølle, sol og lign.) i din 
egen bolig

13. At du har mulighed for at sikre din bolig mod oversvømmelse

14. At du har adgang til rent vand i din egen bolig

Faktorernes betydning for at borgernes by er bæredygtig vurderes på en skala fra 1-5, hvor 1= slet ingen 
betydning og 5 = afgørende betydning. Det er muligt af svare ”ved ikke”. 



PERFORMANCE

Tiltag

I hvilken grad synes du, at følgende passer på den by, du bor i?

• At arbejdspladserne i din by har et godt indeklima (fx har godt lys, luft og ingen støj)

• At arbejdspladserne i din by er energieffektive (fx er isolerede, har lavenergi belysning mv.)

• At arbejdspladserne i din by benytter grøn energi (fx vedvarende energi fra vindmøller, sol og 
lign.)

• At der er mulighed for at affaldssortere på arbejdspladserne i din by

• At arbejdspladserne i din by er bygget af genbrugte byggematerialer eller byggematerialer 
med lang levetid (fx beton, tegl og mursten)

• At der er et levende foreningsliv i din by (fx deltagelse i sportsklubber, lokale foreninger m.v.)

• At der er gode muligheder for lokal medbestemmelse i din by (fx deltagelse i skolebestyrelser 
m.v., engagement i den lokale debat)

• At der er et lokalt handelsmiljø i din by

• At der er boliger, der er til at betale for alle i din by

• At historiske bygninger og steder bevares i din by

• At der er mulighed for samkørsel (dvs. køre flere i en bil på arbejde) i din by

• At der er gode forhold for cyklister og fodgængere (fx tryghed i trafikken, supercykelstier, 
overdækkede stier) i din by

• At der er en god sammenhæng i den kollektive trafik (fx omstigningsmuligheder mellem bus 
og tog og mulighed for at tage cykel med på bussen) i din by

• At bil- og bustrafikken i din by er CO2-neutral (dvs. kører på el- eller gas)

Tiltag 

• At offentlige bygninger er energieffektive (fx er isolerede, har lavenergi belysning mv.)

• At offentlige bygninger har et godt indeklima (fx har godt lys, luft og ingen støj)

• At offentlige bygninger benytter grøn energi (fx vedvarende energi fra vindmøller, sol og 
lign.)

• At offentlige bygninger er bygget af byggematerialer, der er genbrugte eller har en lang 
levetid (fx beton, tegl og mursten)

• At byrummene (pladser og parker) er trygge (fx god belysning, gennemkig og mange 
adgangsveje)

• At byrummene (pladser og parker) er klimasikrede mod oversvømmelse

• At byrummene (pladser og parker) har lav støj (fx gennem støjreducerende asfalt, 
hastighedsnedsættelse og støjskærme)

• At der er ren luft i gaden (fx ved partikelfiltre på busser, miljøzoner for biler, grønne områder)

• At der er levesteder for vilde dyr og planter i byen

• At byrummene (pladser og parker) giver mulighed for mange typer af aktiviteter (fx spisning, 
sport og leg) mellem forskellige mennesker

• At du har mulighed for affaldssortering i din egen bolig

• At du kan benytte grøn energi (fx vedvarende energi som vindmølle, sol og lign.) i din egen 
bolig

• At du har mulighed for at sikre din bolig mod oversvømmelse

• At du har adgang til rent vand i din egen bolig

I hvor høj gradborgernes by er bæredygtig, vurderes på en skala fra 1-5, hvor 1= slet ingen betydning og 
5 = afgørende betydning. Det er muligt af svare ”ved ikke”. 



BETALINGSVILLIGHED

Køretøjer, som kører på grønne energikilder (fx el) begrænser CO2-udledningen og 
bidrager til renere luft end dem, som kører på diesel og benzin.

Synes du, at dine rejser med kollektiv transport må koste flere penge over de næste 
5 år, hvis det er CO2 neutral kollektiv transport og hvem synes du, i så fald, skal 
betale?

(Vælg alle som passer)

• Ja, mig selv

• Ja, andre borgere

• Ja, private virksomheder

• Ja, kommunen

• Ja, andre offentlige virksomheder (fx trafikselskaber og forsyningsselskaber)

• Ja, staten

• Nej

• Ved ikke

Hvis nej, hvad skyldes dette?

• Det skal ikke prioriteres

• Der er andre ting, der er vigtigere

• Det må kunne lade sig gøre, uden at det koster mere

• Andet

• Ved ikke

Hvordan mener du, at den CO2-neutrale kollektive transport skal betales?

• Gennem billetprisen

• Gennem højere skat

• Gennem omprioritering af offentlige opgaver (dvs. at noget andet prioriteres ned til gengæld 
for en grønnere transport)

• Ved at private transportvirksomheder og offentlige trafikselskaber har et mindre overskud

• Ved ikke

Er du villig til at betale X pct. mere for dine rejser med kollektiv transport, hvis der er 
CO2-neutral kollektiv transport?

• Ja

• Nej



BETALINGSVILLIGHED

Videnskabelige undersøgelser peger på, at der vil komme klimaforandringer i 
fremtiden, som vil give større mængder af vand i form af skybrud mv. 

Synes du, at det må koste flere penge inden for de næste fem år at sikre din bolig 
mod skybrud, stormfloder og andre ekstreme vejrforhold, og hvem synes du, i så 
fald, skal betale?

(Vælg alle som passer)

• Ja, mig selv

• Ja, andre borgere

• Ja, private virksomheder

• Ja, kommunen

• Ja, andre offentlige virksomheder (fx trafikselskaber og forsyningsselskaber)

• Ja, staten

• Nej

• Ved ikke

Hvis nej, hvad skyldes dette?

• Det skal ikke prioriteres

• Der er andre ting, der er vigtigere

• Det må kunne lade sig gøre, uden at det koster mere

• Andet

• Ved ikke

Er du villig til at øge dine boligudgifter til næste år med X kr. om måneden for at sikre 
din bolig mod skybrud, stormfloder og andre ekstreme vejrforhold?

Første svar

• Ja

• Nej



BETALINGSVILLIGHED

En stor del af CO2-udledningen i Danmark kommer fra energiproduktion via kul og gas.

Synes du, at det må koste mere over de næste fem år for hele samfundet at omstille fra 
strøm produceret med kul og gas til strøm fra grønne energikilder (fx vind, sol og 
andre CO2-neutrale kilder), og hvem synes du, i så fald, skal betale?

(Vælg alle som passer)

• Ja, mig selv

• Ja, andre borgere

• Ja, private virksomheder

• Ja, kommunen

• Ja, andre offentlige virksomheder (fx trafikselskaber og forsyningsselskaber)

• Ja, staten

• Nej

• Ved ikke

Hvis nej, hvad skyldes dette?

• Det skal ikke prioriteres

• Der er andre ting, der er vigtigere

• Det må kunne lade sig gøre, uden at det koster mere

• Andet

• Ved ikke

• Ved ikke

Hvis du ved, at strømmen kommer fra CO2-neutrale kilder vil du så acceptere at den 
koster X kr. mere på årsbasis?

Første svar

• Ja

• Nej



BETALINGSVILLIGHED

Energiforbruget i bygninger er en kilde til CO2-udledningen i Danmark. Man kan spare 
på energien gennem isolering, udskiftning af vinduer eller installation af lavenergi 
belysning. Det koster penge på kort sigt, men kan spare penge på langt sigt.

Synes du, at det må koste flere penge over de næste fem år at sørge for, at din bolig er 
energieffektiv, og hvem synes du, i så fald, skal betale?

(Vælg alle som passer)

• Ja, mig selv

• Ja, andre borgere

• Ja, private virksomheder

• Ja, kommunen

• Ja, andre offentlige virksomheder (fx trafikselskaber og forsyningsselskaber)

• Ja, staten

• Nej

• Ved ikke

Hvis nej, hvad skyldes dette?

• Det skal ikke prioriteres

• Der er andre ting, der er vigtigere

• Det må kunne lade sig gøre, uden at det koster mere

• Andet

• Ved ikke

Er du villig til at betale X kr. mere om måneden i boligudgifter for at mindske 
energiforbruget i din bolig?

• Ja

• Nej



BETALINGSVILLIGHED

For at sikre fremtidens ressourcer skal vi øge genanvendelsen af affald markant i løbet 
af de kommende år. Hvis man sorterer affald lokalt er det muligt at genanvende en 
større del af affald (fx plastik), men det koster flere penge.

Synes du, at håndteringen af dit husholdningsaffald må koste flere penge, hvis mere at 
dit affald bliver genanvendt, og hvem synes du, i så fald, skal betale?

(Vælg alle som passer)

• Ja, mig selv

• Ja, andre borgere

• Ja, private virksomheder

• Ja, kommunen

• Ja, andre offentlige virksomheder (fx trafikselskaber og forsyningsselskaber)

• Ja, staten

• Nej

• Ved ikke

Hvis nej, hvad skyldes dette?

• Det skal ikke prioriteres

• Der er andre ting, der er vigtigere

• Det må kunne lade sig gøre, uden at det koster mere

• Andet

• Ved ikke

Er du villig til at betale X kr. mere i renovationsafgift om året for at du kan sortere dit 
plastikaffald nær din bolig, så plastikken genanvendes?

• Ja

• Nej



BETALINGSVILLIGHED

Forestil dig, at du har 500 kr. om måneden, som du gerne vil anvende på nedenstående 
ting. Hvordan vil du prioritere at bruge pengene?

• Sikre din bolig mod skybrud, stormfloder og andre ekstreme vejrforhold

• Sørge for strøm fra grønne energikilder (fx vind, sol og andre CO2-neutrale kilder)

• Sikre at din at bolig er energieffektiv

• Sørge for CO2-neutral offentlig transport

• Sikre affaldshåndtering nær din bolig

• Jeg vil ikke anvende penge på ovenstående

• Ved ikke

Er du villig til at betale X kr. mere i renovationsafgift om året for, at du kan sortere dit 
plastikaffald nær din bolig, så plastikken genanvendes?

• Ja

• Nej



DILEMMAER

Respondenterne blev bedt om at forholde sig til en række dilemmaer opstillet nedenfor:

• I flere danske byer er grænseværdier for luft- og støjforurening overskredet, dvs. at den er 
sundhedsskadelig. Synes du, at det er okay, at din kommune forbyder dieselbiler at køre i 
centrum af de store byer om 3-5 år?

• Er du villig til at betale ekstra (roadpricing) for at køre ind i de større danske byer for at mindske 
trængslen?

• Hvis en vej har to kørespor i hver retning. Er det så okay at nedlægge det ene kørespor for at 
give bedre plads til cykler eller busser?

• Vil du deltage i en samkørselsordning, hvor du samler en eller flere personer op og kører sammen 
med dem på daglig basis?

• Er du villig til at cykle eller gå dobbelt så langt til indkøbsmuligheder i midtbyen for at skabe et 
bedre bymiljø?

• Hvis el-biler skal være almindelige i gadebilledet i fremtiden, vil det kræve en langt større 
produktion af grøn energi. Det kan bl.a. ske gennem etablering af nye vindmølleparker. Vil du 
være villig til at acceptere dette, hvis vindmøller kan ses fra din by?

• I Danmark bruger vi grundvand som drikkevand. Grundvand er rent. Ville du drikke andre typer 
af vand (fx overfladevand, spildevand eller havvand), hvis det er blevet renset og er helt rent?

• I Danmark bruger vi grundvand som brugsvand (dvs. til bad, tøjvask mv.). Grundvand er rent. Er 
det ok med dig, hvis man i fremtiden bruger andre typer af vand som brugsvand fx regnvand 
eller renset spildevand, hvis det er rent, men ikke rent nok til at drikke?

• Er du villig til at betale 5 pct. mere i husleje eller boligudgifter, såfremt din bolig er bygget af 
genanvendelige materialer, hvis boligen har et moderne udtryk og en moderne kvalitet?

• Er du villig til at bo på 10 pct. færre kvadratmeter, hvis det er mere bæredygtigt end din 
nuværende bolig?

• Er du villig til at droppe dit lokale handelsmiljø (lokale butikker, storcentre) til fordel for primært at 
handle på nettet?

Mulige svar

• Ja

• Nej

• Ved ikke


