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Evaluering af de adfærds– og sikkerhedsmæssige aspekter

Forord
Den 1. juli 2018 trådte en ny forsøgsordning omkring brugen af speed pedelecs i kraft, og den 17.
januar 2019 trådte to andre forsøgsordninger i kraft for brug af elektriske løbehjul samt elektriske
skateboards og selvbalancerende køretøjer som segboards og uniwheels.
De tre forsøgsordninger skal årligt evalueres af Færdselsstyrelsen i samarbejde med og med bistand
fra andre relevante myndigheder og fagmiljøer. Færdselsstyrelsen har i den forbindelse bedt Via
Trafik om at bidrage til den del af evalueringen, som omhandler adfærd, sikkerhed og holdninger.
Denne undersøgelse er således finansieret af Færdselsstyrelsen.
Formålet med denne del af evalueringen har overordnet været at undersøge: Brugernes
selvrapporterede uheld og nærved-uheld, brugernes adfærd på strækninger og i kryds, kendetegn
ved brugerne og køretøjerne samt holdninger blandt både brugere og ikke-brugere. Dette er
undersøgt i fire del-undersøgelser: Manuelle registreringer af adfærd og kendetegn i kryds og på
strækninger, videoobservation af adfærd i kryds, stopinterview og webbaserede spørgeundersøgelse.
Resultatet af dette arbejde er dokumenteret i nærværende baggrundsrapport.
Projektleder ved Via Trafik har været markedschef Michael W. J. Sørensen, som har lavet
undersøgelserne og skrevet rapporten sammen med Morten Lind Jensen, Annette Dammark
Pedersen og Mathias H. Feldens. I tillæg har Martin Kallesen, Troels Olsen, Niels Hejnfelt, Daniel
Lundberg Pedersen, Mia Vajhøj, Marc Thye, Christian Schultz-Nielsen, Casper Krogh, Allan
Christensen og Tobias Kempf bidraget med enten faglige indspil og/eller til den omfattende
dataindsamling. Vi vil afslutningsvis rette en stor tak til alle de respondenter, som velvilligt har
besvaret vores spørgeundersøgelser.

Via Trafik, januar 2020
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Sammenfatning
I juli 2018 og januar 2019 begyndte tre forsøgsordninger for 1) speed pedelecs, 2) elektriske løbehjul
og 3) elektriske skateboards og selvbalancerende køretøjer, hvor disse køretøjer er blevet lovlige at
bruge i offentlig trafik. De tre forsøgsordninger skal løbende evalueres. Nærværende rapport
dokumenterer den første evaluering af de adfærds-, sikkerheds- og holdningsmæssige aspekter.
Evalueringen er baseret på fire delundersøgelser gennemført i primært København og Aarhus:
1. Registrering af adfærd og kendetegn ved 2.335 elektriske løbehjul og små elektriske køretøjer.
2. Videoobservation af adfærd i fire kryds af 321-369 elektriske løbehjul og små elektriske køretøjer.
3. Vejkantsundersøgelse blandt 211 brugere af elektriske løbehjul og små elektriske køretøjer.
4. Webbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt 1.465 brugere og ikke-brugere.
Nogle udvalgte nøglefund fra de fire del-undersøgelser er listet op i det følgende. Det skal bemærkes,
at nogle af resultaterne er baseret på små tal og derfor skal tages med forbehold:
• Omfang: Ca. 1,5 % af køretøjerne på cykelstierne i udvalgte kryds i København og Aarhus er
elektriske løbehjul og andre elektriske køretøjer, mens ca. 1 % af cyklerne en på udvalgt
storkøbenhavnsk cykelrute er speed pedelecs.
• Andel: Forholdet mellem de forskellige køretøjer i forsøgsordningerne påbegyndt januar 2019 er; 9097 % elektriske løbehjul, 2-9 % elektriske skateboards og ca. 1 % selvbalancerende køretøjer.
• Leje vs. eje: Fordelingen mellem leje og eje el-løbehjul er 69 %-31 %. I Aahus er fordelingen ca. 56
%-44 %, mens den i København er ca. 81 %-19 %.
• Køn: Ca. 3/4 af brugerne af elektriske løbehjul og andre elektriske køretøjer er mænd og 1/4 er kvinder.
• Alder: Ca. 3 % af brugerne af elektriske løbehjul og andre elektriske køretøjer er under 15 år
gamle. Ca. 70 % er 18-30 år, og bare ca. 1 % er 55 år eller ældre.
• Infrastruktur: Ca. 5 % af elektriske løbehjulene og de andre elektriske køretøjer kører ulovligt på
gangarealer, mens ca. 2 % kører ulovligt i forkert side af vejen, eller på kørebanen.
• Rødkørsel: I udvalgte københavnske kryds er det 3 % og 2,7 % af de elektriske løbehjul og de andre
elektriske køretøjer, som kører overfor rødt ved hhv. højresving og når de kører lige ud i krydset.
• Tegngivning: Ca. 5 % af brugere af elektriske løbehjul giver tegn før de svinger i kryds.
• Passager: Ca. 2,8 % af de elektriske løbehjul har en passager. Andelen er højest for leje el-løbehjul
og lavest for eje el-løbehjul. Andelen med en passager er 0,8 % for de elektriske skateboards.
• Lysbrug: For leje el-løbehjul er lysbrugen ca. 97 %, mens den er ca. 46 % for eje el-løbehjul. For de
elektriske skateboards er lysbrugen kun 6 %.
• Mobiltelefon: Ca. 0,6 % bruger mobiltelefon, mens de kører på elektriske løbehjul, mens 0,8 %
bruger mobiltelefon mens de kører på elektriske skateboards.
• Hjelmbrug: Hjelmbrugen er højest for selvbalancerende køretøjer (78 %), herefter følger elektriske
skateboards (47 %), eje el-løbehjul i Aarhus (33 %) og eje el-løbehjul i København (16 %). Leje elløbehjul har en meget lav hjelmbrug på ca. 2 %.
• Uheldsrisiko: Uheldsrisikoen for elektriske løbehjul, andre små elektriske køretøjer og speed
pedelecs ser ud til at være hhv. ca. 0,5-1 uheld/10.000 km, ca. 1-2 uheld/10.000 km og ca. 0,3-0,7
uheld/10.000 km.
• Rejseformål: Elektriske løbehjul og små elektriske køretøjer benyttes mest i fritiden / til sightseeing
(47-53 %), og i mindre grad til f.eks. pendling (12-27 %), mens speed pedelecs i større grad bruges til
pendling til/fra arbejde/uddannelse (36 %) og i mindre grad i fritid / til sightseeing (28 %).
• Rejselængde og hyppighed: Ture på elektriske løbehjul, andre små elektriske køretøjer og speed
pedelecs er hhv. 3-4 km, 7-8 km og 17-18 km. Ca. 30-50% har bare prøvet køretøjet én gang.
• Erstatning: Ture på speed pedelecs erstatter som det eneste køretøj primært ture i bil (33 %),
mens elektriske løbehjul og små elektriske køretøjer bare erstatter hhv. ca. 9-11 % og 15 % bilture.
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1 Indledning
Baggrund
Den 1. juli 2018 trådte en ny forsøgsordning omkring brugen af speed pedelecs i kraft, og den 17.
januar 2019 trådte to andre forsøgsordninger i kraft for brug af hhv. elektriske løbehjul samt
elektriske skateboards og selvbalancerende køretøjer som segboards og uniwheels.
Varigheden af de tre forsøgsordninger er ikke fastsat, men afhænger af brug og udbredelse. De tre
forsøgsordninger skal imidlertid årligt evalueres af Færdselsstyrelsen i samarbejde med og med
bistand fra andre relevante myndigheder og fagmiljøer.
Den første del-evaluering skal gennemføres i slutningen af 2019 med henblik på at kunne rapportere
evalueringsresultaterne i januar 2020. Færdselsstyrelse har i den forbindelse bedt Via Trafik om at
bidrage til den del af den første del-evaluering, som omhandler adfærd, sikkerhed og holdninger.

Overordnet formål
Formålet med denne del af evalueringen har overordnet været at undersøge følgende:
• Brugernes selvrapporterede uheld og nærved-uheld
• Brugernes adfærd på strækninger og i kryds
• Kendetegn ved brugerne og køretøjerne
• Holdninger blandt både brugere og ikke-brugere

Fire delundersøgelser
For at undersøge de adfærds- og holdningsmæssige aspekter har Via Trafik kombineret fire
forskellige metoder, der undersøger forskellige delelementer ved forsøgsordningerne, og hvor
kombinationen giver de bedst mulige data til på evalueringen.
Vi har gennemført følgende fire del-undersøgelser:
1. Adfærds– og observationsstudie
2. Trafiktælling og videoobservation af adfærd i kryds
3. Vejkantsundersøgelse (stopinterview)
4. Spørgeskemaundersøgelse (webbaseret)
Formål og undersøgelsesdesign vil blive konkretiseret under gennemgangen af hver af de fire delundersøgelser.

Fokus og afgrænsning
Litteraturstudie: Der er i dette projekt ikke foretaget et separat og decideret litteraturstudie, men
resultaterne er om muligt blevet sammenholdt med resultater fra tilsvarende undersøgelser i
Danmark og andre lande.
Trafiksikkerhed: De trafiksikkerhedsmæssige aspekter er i denne rapport udelukkende vurderet med
udgangspunkt i selvrapporterede uheld og nærved-uheld samt registrerede nærved-uheld i
videoobservation og -analyse, og ikke via politi- og/eller skadestueregistrerede uheld.
Elektriske løbehjul: Evalueringen omhandler alle tre forsøgsordninger, men vil uundgåeligt komme til
at fokusere på elektriske løbehjul, idet brugen af disse nærmest er eksploderet, mens brugen af speed
pedelecs og andre små elektriske køretøjer stadig er meget begrænset. Samtidig fylder elektriske
løbehjul meget i den offentlige debat.
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København og Aarhus: Forsøgsordningerne gælder hele landet, men i København, Aarhus, Odense,
Aalborg, Vejle og Herning er der, som følge af allerede etablerede lejeordninger for elektriske
løbehjul, særligt mange løbehjul. Evalueringen fokuserer på København og Aarhus. Hermed er både
Københavnsområdet og Jylland/Fyn repræsenteret. Samtidig er ”Københavner-modellen” og de
”jysk/fynske modeller” for lejeordninger ganske forskellige.

Ordforklaringer
Nedenfor forklares nogle centrale ord og begreber i rapporten i alfabetisk rækkefølge.
Elektrisk løbehjul (el-løbehjul): Elektrisk drevet to-akslet køretøj med styr, som ikke er udstyret med
hverken sæde eller pedaler.
Lille/små elektrisk(e) køretøj(er): Elektriske skateboards og selvbalancerede køretøjer.
Elektrisk skateboard (motoriseret skateboard): Elektrisk drevet to-akslet køretøj uden styr, sæde
eller pedaler.
Nærved-uheld (konflikt) (selvrapporteret eller observeret): Nærved-uheld er defineret som
situationer, hvor brugeren af speed pedelec, elektrisk løbehjul, elektrisk skateboard eller
selvbalancerende køretøjer eller en anden part måtte bremse hårdt eller svinge kraftigt for at undgå
uheld, eller hvor brugeren eller en anden part kom med udbrud, dyttede eller viste fagter, eller hvor
brugeren var tæt på at vælte.
Selvbalancerede køretøj: Elektrisk drevet en-akslet køretøj uden sæde, styr, pedaler eller lignende.
Kan være segboard/ hoverboard (to små hjul) eller uniwheel/airwheel (ét stort hjul).
Speed pedelec: Tohjulet køretøj med pedaler og el-hjælpemotor. Kan køre 20 km/t uden at
pedalerne betjenes, mens motoren kan afgive effekt op til 45 km/t, når pedalerne betjenes. Speed
pedelecs forkortes i nogle sammenhænge ”SP”.
Uheld (selvrapporteret): Uheld er defineret som kollision med en anden trafikant, eller at brugeren af
speed pedelec, elektrisk løbehjul, elektrisk skateboard eller selvbalancerende køretøjer vælter el.lign.
og at der er sket enten materielskade eller personskade.
Speed Pedelec

Elektrisk skateboard

Elektrisk løbehjul (el-løbehjul)

Selvbalancerede køretøj

Figur 1. Eksempler på en speed pedelec, et elektrisk løbehjul, et elektrisk skateboard og selvbalancerende køretøjer
som er omfattet af de tre forsøgsordninger.
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2 Adfærds– og observationsstudie
Formål
Formålet med denne del-undersøgelse er at registrere både adfærd og kendetegn for brugerne, for at
kunne svare på hvem brugerne er, hvilke køretøjer der bruges og hvordan de generelt opfører sig i
trafikken. Formålet er konkret at registrere følgende:
Adfærd:
• Om der køres lovligt/ulovligt på cykelsti, cykelbane, fortov eller vej
• Om der er passagerer eller ej
• Om der bruges mobiltelefon/musik i ørerne
Kendetegn ved bruger og køretøj:
• Kendetegn ved brugerne som alder og køn
• Brug af hjelm
• Køretøjstype
• Om det er et lejet eller ejet køretøj
• Brug af lys

Metode
Tid og sted: Der er foretaget registreringer primært i København og Aahus, men også lidt i Aalborg.
Registreringerne i Aarhus er foretaget i perioden 2. juni – 26. november 2019. I København er
registreringerne foretaget i perioden 26. juni – 13. november 2019, dog er de fleste (ca. 95 %) af
registreringerne i København foretaget i perioden 14. oktober – 13. november 2019.
Med København og Aarhus menes hhv. Storkøbenhavn og Aarhusområdet, dvs. byerne inklusive
forstæderne omkring byerne.
Manuel registrering: Registrering fortages ved, at registrator ude i trafikken manuelt noterer
forskellige informationer om det observerede køretøj og brugerne på papirskema, som efterfølgende
indskrives i Excel regneark.
I Aarhusområdet har tre rådgivere foretaget registrering til/fra arbejde, og på andre ture i byen i
forbindelse med andre projekter og privat. Der er også gennemført målrettede registreringsture midt
på dagen, om aftenen og i weekenden. Dette har giver stor repræsentativitet i dataene mht. både tid
og sted. Der er således registreringer fra alle ugedage, fra kl. 6.00-23.00 og for over 150 forskellige
lokaliteter.
I Københavnsområdet er registreringerne primært foretaget af t0 assistenter fra og med uge 42, som
blev introduceret til at lave disse registreringer på en sådan måde, at dataene vil blive repræsentative.
Her har vi data fra alle ugedage, fra kl. 4.00-22.00, og for ca. 90 forskellige lokaliteter. I tillæg er der
også indsamlet tilsvarende data for de små elektriske køretøjer, som er filmet i tre analysekryds i
København i forbindelse med videoobservationerne (se kapitel 3).
Registrering: Registreringsskemaet omfatter følgende data:
Adfærd:
1. Placering: Om der køres på cykelsti/cykelbane, fortov/fodgængerfelt/gågade, vej (lovligt/
ulovligt), andet (torv, parkeringsplads, shared space) samt mod/med køreretningen
2. Passager: Om der er en eller flere passagerer
3. Distraktion: Om der bruges mobiltelefon (tale i eller se på)
4. Distraktion: Om der bruges musik i ørerne
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Kendetegn ved hhv. bruger og køretøj:
1. Alder: Alder på fører (skønnet)
2. Køn: Mand eller kvinde
3. Personligt sikkerhedsudstyr: Om der bruges hjelm
4. Type køretøj: Elektrisk løbehjul, elektrisk skateboard, segboard/hoverboard og
uniwheels/airwheel
5. Ejerforhold: Er køretøjet lejet eller eget
6. Lys: Er det tændt hhv. for- og baglys
7. Andet: Andre forhold beskrives, hvis relevant. Det kan være information om passager, om
køretøj virker tunet, om køretøj bruges som legetøj osv.
Tid og sted:
1. Lokalitet: Bynavn og vejnavn
2. Tidspunkt: Dato, ugedag og time
3. Registrant: Navn på registrant

Resultater
2.3.1

Registreringer

Lokalitet: Der er i alt foretaget registreringer af 2.335 elektriske løbehjul og andre små elektriske
køretøjer. Fordelingen på byområder er følgende:
• København: 1183 (51 %)
• Aarhus: 1134 (48 %)
• Aalborg: 18 (1 %)
Tidspunkt: Registreringerne er gennemført i perioden 2. juni – 26. november 2019. Tabel 1 angiver
fordelingen af registreringerne på måned og by. Der er foretaget ca. 200-300 registreringer pr. måned
med undtagelse af oktober, hvor der blev gennemført en intensiv registrering i København, og hvor
der således er over 1.100 registreringer.
Måned
København
Aarhus
Aalborg
I alt

Juni
21
200
221

Juli
29
176
1
206

August
13
277
16
306

September
218
218

Oktober November
900
220
218
45
1
1.119
265

I alt
1.183
1134
18
2.335

Tabel 1. Fordeling af registreringer på måned og by i 2019.

Tabel 2 angiver fordelingen på ugedag. Der er foretaget flest registreringer mandag (31 %) og onsdag
(19 %) og færrest søndag (2 %) og lørdag (6 %).
Ugedag
Mandag Tirsdag
København
97
572
Aarhus
135
160
Aalborg
6
3
I alt
238
735

Onsdag Torsdag
287
103
143
202
7
437
305

Fredag
78
341
419

Lørdag
44
101
2
147

Søndag
2
52
54

I alt
1.183
1.134
18
2.335

Tabel 2. Fordeling af registreringer på ugedag og by.

Figur 2 viser fordelingen på time. I København er der en relativ jævn fordeling af registreringer på 50150 pr. time fra kl. 7.00 til kl. 18.00. I Aarhus er der derimod mange registreringer i myldretidstrafikken
om morgenen og eftermiddagen. Forskellen mellem København og Aarhus kan forklares med de to
forskellige måder, dataindsamlingen er gennemført på, og viser således ikke nødvendigvis noget om,
hvordan køretøjerne bruges.
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Figur 2. Fordeling af registreringer på time og by.

Køretøjstype: Tabel 3 sammenfatter registreringerne fordelt på køretøjstype. I runde tal er der
registeret 94 % elektrisk løbehjul, 5 % elektrisk skateboards og 1 % selvbalancerende køretøjer (som
hoverboard, segboard og uniwheel). Dette giver et godt billede af fordelingen af de tre køretøjstyper.
Der er således ikke ret mange elektrisk skateboards og meget få selvbalancerende køretøjer i
trafikken.
Tabellen viser også, at der er forskelle mellem København og Aarhus. I København er der 97 %
elektriske løbehjul, 2 % elektriske skateboards og 1 % selvbalancerende køretøjer. I Aarhus er andelen
af elektriske skateboards markant højere. Her er der ”kun” 90 % elektrisk løbehjul, hele 9 % elektriske
skateboards og 1 % selvbalancerende køretøjer. Forskellen kan primært forklares med de markant
flere elektriske løbehjulsudlejningsordninger i København og måske, at Aarhus har flere ”skatere” end
København.
Køretøj
København
Aarhus
Aalborg
I alt

El-løbehjul
1.150 (97 %)
1.020 (90 %)
15 (83 %)
2.185 (94 %)

El-skateboard Hover-/segboard
23 (2 %)
1 (0 %)
102 (9 %)
6 (1 %)
2 (11 %)
0 (0 %)
127 (5 %)
7 (0 %)

Uniwheel
9 (1 %)
6 (1 %)
1 (6 %)
16 (1 %)

I alt
1.183 (100 %)
1.134 (100 %)
18 (100 %)
2.335 (100 %)

Tabel 3. Fordeling af registreringer på køretøjstype og by.

Eje og leje: Alle skateboards og selvbalancerede køretøjer er registreret som eje-køretøjer, da der for
disse ikke findes udlejningsordninger. Tabel 4 viser fordeling af registreringer på ejerforhold for
elektriske løbehjul.
Ejerforhold
København
Aarhus
Aalborg
I alt

Eje
221 (19 %)
447 (44 %)
15 (100 %)
683 (31 %)

Leje
929 (81 %)
573 (56 %)
1502 (69 %)

I alt
1.150 (100 %)
1.020 (100 %)
15 (100 %)
2.185 (100 %)

Tabel 4. Fordeling af registreringer på ejerforhold for elektrisk løbehjul.

I runde tal er det registeret ca. 1/3 (31 %) eje el-løbehjul og 2/3 leje el-løbehjul. Her er der også stor
forskel mellem byerne. I Aalborg er der kun registreret eje el-løbehjul, da registreringerne blev
gennemført før, udlejningsordningen blev etableret. I Aarhus er det næsten fifty-fifty (44 % mod 56
%), mens der i København er registeret lidt over 80 % leje el-løbehjul. Forklaringen på den store
forskel kan være de mange leje el-løbehjul og el-løbehjulsudlejningsordninger i København, mens der
kun er ét selskab, som udlejer i Aarhus. Der er måske også en forskel i kultur mellem København og
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Aarhus, hvor man i større grad har en leje/deleøkonomi-kultur i København end i Aarhus. De høje
lejepriser virker måske også mere afskrækkende for aarhusianere end for københavnere. Endelig er
der sandsynligvis flere turister i København end Aarhus, og derfor også større brug af leje el-løbehjul.
Køn: Tabel 5 angiver fordelingen på køn. 1/4 er kvinder og 3/4 er mænd. Der er kun lille variation
mellem København og Aarhus (27 % mod 24 % kvinder).
For elektriske løbehjul isoleret set er fordelingen 27 % kvinder og 73 % mænd. For elektriske
skateboards er der kun 1 % kvinder (1) mod hele 99 % mænd (126), og ved de selvbalancerende
køretøjer er der 4 % kvinder (1) mod 96 % mænd (22).
Køn
København
Aarhus
Aalborg
I alt

Kvinde
316 (27 %)
268 (24 %)
1 (6 %)
585 (25 %)

Mand
867 (73 %)
866 (76 %)
17 (94 %)
1.750 (75 %)

I alt
1.183 (100 %)
1.134 (100 %)
18 (100 %)
2.335 (100 %)

Tabel 5. Fordeling af registreringer på køn og by.

Alder: Der er registeret brugere i aldersintervallet 10-70 år. Man skal være 15 år for at bruge disse
elektriske køretøjer, og som det ses af tabel 6, er der registeret 77 brugere, som var under denne
alder, dvs. i alt godt 3 %. Det skal her påpeges, at dette er en skønnet alder, så værdien skal tages
med et vist forbehold. Men i nogen tilfælde vil vi anslå alderen for lavt og i andre tilfælde for højt, så
at andelen er omkring 3 % er med stor sandsynlighed et godt bud. Og når det gælder børn, især de
mindste, er det relativt let at se, at det ikke er en person på 15 år eller ældre. Det skal samtidig
påpeges, at ikke alle disse kørte ulovligt. Det er i størrelsesordenen 5-10 af de registrerede 77 børn,
som var ifølge med voksen og derfor kørte lovligt. Dette ændrer ikke på, at andelen af ulovlige kørsler
er ca. 3 %. Omkring 0,5 % af børnene er helt små børn på under 11 år. Der er registeret lidt flere børn
som bruger elektriske køretøjer i Aarhus end i København.
Alder
Under 11
KBH
4 (0 %)
Aarhus
8 (0 %)
Aalborg 0 (0 %)
I alt
12 (1 %)

11-14
15-17
18-24
25-54
55-64
19 (2 %) 98 (8 %) 420 (36 %) 629 (53 %) 9 (1 %)
45 (4 %) 141 (12 %) 583 (51 %) 343 (30 %) 9 (1 %)
1 (6 %)
0 (0 %)
15 (83 %)
2 (11 %)
0 (0 %)
65 (3 %) 239 (10 %) 1.018 (44 %) 974 (42 %) 18 (1 %)

65+
4 (0 %)
5 (0 %)
0 (0 %)
9 (0 %)

I alt
1.183
1.134
18
2.335

Tabel 6. Fordeling af registreringer på alder og by.

Den største brugergruppe er de unge voksne på 18-24-år, som udgør 44 % af brugerne. Der er også
mange voksne (25-54 år), som udgør 42 %. Dette er imidlertid et meget større aldersinterval (30 år).
Ca. 2/3 af disse er 25-30 år, og der er således kun ca. 1/3, som er 31-54 år. I København er der flest
brugere på 25-30 år, mens der i Aarhus er flest brugere på 18-24 år. En del af forklaringen på denne
forskel kan være, at det er forskellige personer, der har registreret i København og Aarhus, og som
måske vurderer alder forskelligt, men dette kan ikke være hele forklaringen.
De 15-17-årige udgør ca. 10 %, mens personer på 55 år eller mere kun udgør ca. 1 %, hvor vi i alt har
registeret færre end 10 personer, som sandsynligvis er 65 år eller ældre. Der er lidt flere unge brugere i
Aarhus end i København, men tallene for de ældre brugere ligner hinanden i de to byer.
Tabel 7 sammenfatter aldersfordelingen for de forskellige køretøjstyper. For elektriske løbehjul er der
registreret 3,1 % for unge brugere. Denne andel er lidt højere for eje (3,6 %) end for leje el-løbehjul
(2,9 %). Leje el-løbehjulene ser derimod ud til at have en højere andel unge brugere (15-17 år), selvom
de fleste udlejningsselvskaber angiver, at man skal være 18 år for at kunne leje. Brugerne af eje elløbehjul er generelt lidt ældre end brugerne af leje el-løbehjul.
Brugerne af elektriske skateboards er generelt 18-30 år (95 %), og der er således kun registeret to over
30 år (som begge var yngre end 40 år), tre som var 15-17 år og én som var under 15 år.
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Selvbalancerende køretøjer bruges tilsyneladende i lidt større grad som legetøj, og her er der derfor
en relativ stor andel brugere under 15 år (8 af 23, dvs. 35 %). Omkring halvdelen er 20-30 år, og resten
(tre personer) er 30-45 år.
Alder
Under 11 11-14
El-løbehjul,
0,4 %
2,7 %
alle
El-løbehjul,
0,3 %
2,6 %
leje
El-løbehjul,
0,7 %
2,9 %
eje
El0,0 %
0,8 %
skateboard
Hover42,9 % 42,9 %
/segboard
Uniwheel
0,0 %
12,5 %
I alt
0,5 %
2,8 %

15-17

18-24

25-54

55-64

65+

I alt

10,8 %

42,2 %

42,7 %

0,8 %

0,4 %

2.185

14,1 %

42,9 %

39,1 %

0,7 %

0,3 %

1.502

3,5 %

40,4 %

50,5 %

1,2 %

0,7 %

683

2,4 %

70,9 %

26,0 %

0,0 %

0,0 %

127

0,0 %

14,3 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

7

0,0 %
10,2 %

37,5 %
43,6 %

50,0 %
41,7 %

0,0 %
0,8 %

0,0 %
0,4 %

16
2.335

Tabel 7. Fordeling af registreringer på alder og køretøjstype.

2.3.2 Adfærd og lovbrud
Brug af infrastruktur: Tabel 8 sammenfatter, hvor køretøjerne kører. Vi har registreret, at 5 % (127)
kører ulovligt på fortov, gågade eller fodgængerfelt, at 1 % (28) kører ulovligt på cykelstien i den
forkerte side af vejen og at under o,5 % kører ulovligt på kørebanen, hvor der er cykelsti som skal
benyttes. Der er med andre ord kun 7 %, som kører ulovligt ift. infrastruktur. Her er der kun små
forskelle mellem København og Aarhus.
I Aarhus er der registreret mange, som kører på anden infrastruktur. Dette omfatter især
havnepladsen foran Navitas, som er defineret som torv/shared space. Her har Via Trafik kontor og vi
har derfor foretaget mange registreringer her. Et mere retvisende billede af hvor de elektriske
løbehjul og andre små elektriske køretøjer kører, fås ved at se på dataene fra København. Her er der
55 %, som kører på cykelsti, og 39 % som lovligt kører på vejen (dvs. der er ingen cykelsti eller -bane).
Infrastruktur Cykelsti
København
Aarhus
Aalborg
I alt

55 %
33 %
28 %
44 %

Cykelsti
forkert side
0%
2%
0%
1%

Vej uden
cykelsti
39 %
15 %
0%
27 %

Vej med
cykelsti
0%
1%
0%
0%

Fortov o.
lign.
5%
6%
6%
5%

Andet

I alt

1%
43 %
67 %
22 %

1.183
1.134
18
2.335

Tabel 8. Fordeling af registreringer på infrastruktur og by.

Zoomes der ind på elektriske løbehjul fås ca. samme fordeling, dvs. i alt 7 % som kører ulovligt, hvor
de fleste af disse kører på fortovet (5,4 %). Opdeles de elektriske løbehjul i eje og leje, ses det at leje
el-løbehjul i lidt større grad (5,9 %) end eje el-løbehjul (4,4 %) kører på fortovet, mens eje el-løbehjul i
lidt større grad (2,3 %) kører i forkert siden af vejen end leje el-løbehjul (0,5 %).
Det er også ca. 7 % af de registrerede elektriske skateboards, som kører ulovligt, og her er det også de
fleste, som kører på fortovet (5 %). Blandt de selvbalancerende køretøjer er det registeret, at tre af 23
kører enten på fortovet (2) eller i den forkerte side af vejen (1). Dette svarer til 13 %, men er baseret på
meget få registreringer.
Passager: Der er i alt 2,7 % af de registrerede køretøjer, som har en eller flere passagerer med.
Andelen i København og Aarhus er hhv. 2,4 % og 3,0 %. Passagernes kan opdeles i to grupper; 1)
ven/kæreste (voksen) og 2) børn. Det er ikke systematisk registreret, men registreringerne tyder på,
at ca. 55-60 % er ven/kæreste og 40-45 % er børn.
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For elektriske løbehjul isoleret set er andelen 2,8 %. Den er højest for leje el-løbehjul, hvor andelen er
3,5 %, mens den kun er 1,3 % for eje el-løbehjul. Den højere andel for leje el-løbehjul kan bl.a.
forklares med, at man kan spare penge ved at køre to på et elektrisk løbehjul fremfor at skulle leje to
elektriske løbehjul. Samtidig er der flere, som har et barn med (på f.eks. sightseeing) som ikke selv
kan leje et el-løbehjul. Den lavere andel for eje el-løbehjul kan bl.a. forklares med brugsmønsteret,
hvor det typisk bruges alene til pendling til/fra arbejde/uddannelse.
Andelen med passagerer er 0,8 % for skateboards, og 0 % for selvbalancerende køretøjer, hvor det
ikke er fysisk muligt at have en passager med.
Mobiltelefon: Der er kun registreret 14 personer, som bruger mobiltelefon, mens de kører. Det svarer
til 0,6 %. Andelen er o,5 % i København og 0,7 % i Aarhus. Blandt de 14 personer er der to, som taler i
mobiltelefon, og 12 som ser på mobiltelefonen. Andelen blandt brugere af elektriske løbehjul er ca.
0,55 %, fordelt på 0,44 % for eje el-løbehjul og 0,60 % for leje el-løbehjul. Der er en lidt højere andel
mobilbrugere for elektriske skateboards (0,8 %). For de selvbalancerende køretøjer er der for lidt data
til at lave et meningsfuldt estimat.
De 0,6 % er en lav andel og kan forklares med, at det er meget vanskeligt køre på disse køretøjer
samtidig med, at man ser på eller taler i mobiltelefonen. Vi har flere gange registreret, at brugerne
stopper, når de skal se på eller tale i mobiltelefonen.
Til sammenligning finder Vejdirektoratet (2019), at ca. 0,5 % af de observerede cyklister i 4-benede
signalregulerede kryds benytter håndholdt mobiltelefon under kørslen, mens Via Trafik (Jensen og
Sørensen, 2019) finder, at 78 af 5.126 registrerede cyklister på bystrækninger i Aarhus benyttede
håndholdt mobiltelefon under kørslen svarende til 1,5 % af cyklisterne. Registreringerne for de
elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer er primært foretaget for strækninger og er
således mest sammenlignelige med den sidste undersøgelse. Det tyder således på, at mobilbrugen er
noget lavere på de elektriske løbehjul og små elektriske køretøjer end for cyklende på bystrækninger.
Musik i ørerne: Musik i ørerne er ikke ulovligt, men kan virke distraherende. Dette kan være
udfordrende at registrere, så resultaterne skal tages med forbehold. Det tyder på, at ca. 9 % har
musik i ørerne, når de kører. Her er der relativ stor forskel på København og Aarhus, hvor andelene er
hhv. 14 % og 5 %. Bemærk, at disse forskelle måske delvis kan forklares med forskellige oplæg for
registrering i København og Aarhus. I København blev registreringerne typisk foretaget af gående tæt
på køretøjerne, mens de i Aarhus typisk blev foretaget fra bil eller cykel længere væk fra køretøjerne,
hvorfor det kunne være vanskeligere at se, om de havde høretelefoner i ørerne.
For elektriske løbehjul er andelen af brugere, som hører musik ca. 10 %. Her er den højest for eje elløbehjul (13 %), og lavest for leje el-løbehjul (8 %). Dette kan hænge sammen med, at eje el-løbehjul
bruges til pendling over længere afstande. Andelen med musik i ørerne er ca. 3 % for elektriske
skateboards.

2.3.3

Kendetegn ved bruger og køretøj

Hjelmbrug: Det er ikke et lovkrav at bruge hjelm, når de elektriske løbehjul og små elektriske
køretøjer benyttes, men brugerne opfordres generelt til at bruge hjelm, bl.a. af Rådet for Sikker
Trafik. Tabel 9 sammenfatter hjelmbrugen for de forskellige køretøjstyper. For alle brugere ligger
hjelmbrugen på ca. 12 %, men det dækker over store forskelle. Hjelmbrugen er højest for
selvbalancerende køretøjer, hvor den samlet set er 78 %. Herefter følger elektriske skateboards med
47 % og eje el-løbehjul med 27 %. For leje el-løbehjul er den som forventet meget lav, men der er
alligevel registreret 23 af 1.502, som bruger hjelm (ca. 1,5 %). Der er med andre ord en relativ høj
andel af brugerne af de ejede køretøjer, som bruger hjelm.
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Hjelm
Ja
Nej
I alt

El-løbehjul, El-løbehjul, El-løbehjul,
ElHover- Uniwheel I alt
alle
leje
eje
skateboard /segboard
9,5 %
1,5 %
27,1 %
46,5 %
85,7 %
75,0 %
12,2 %
90,5 %
98,5 %
72,9 %
53,5 %
14,3 %
25,0 %
87,8 %
2.185
1.502
683
127
7
16
2.335

Tabel 9. Andel som bruger hjelm på forskellige køretøjstyper.

Tabel 10 viser hjelmbrug for elektriske løbehjul i analysebyerne. Her ses det, at der er relativ stor
forskel på hjelmbrugen. For eje el-løbehjul er den således over dobbelt så høj i Aarhus (ca. 33 %) som i
København (ca. 16 %). I Aalborg er den også noget højere end i København. Også for lejede elløbehjul er den højere i Aarhus end i København.
Hjelm

Ja
Nej
I alt

København
El-løbehjul, El-løbehjul,
leje
eje
1,3 %
15,8 %
98,7 %
84,2 %
929
221

Aarhus
El-løbehjul, El-løbehjul,
leje
eje
1,9 %
32,7 %
98,1 %
67,3 %
573
447

Aalborg
El-løbehjul, El-løbehjul,
leje
eje
26,7 %
73,3 %
15

Tabel 10. Andel som bruger hjelm på elektrisk løbehjul i tre byer.

Ifølge Rådet for Sikker Trafik (2019) var der i 2018 42 %, som bruger cykelhjelm på cykel i bytrafik i
Danmark. Vi ser således, at hjelmbrugen på eje el-løbehjul i Aarhus er næsten lige så høj (9 %-point
lavere), og at den er højere for både elektriske skateboards og selvbalancerende køretøjer.
Lysbrug: Det er et lovkrav, at elektriske løbehjul og små elektriske køretøjer har tændt kørelys døgnet
rundt, dvs. både i mørke og dagslys, og både foran og bagpå.
Tabel 11 viser andel køretøjer, som har tændt kørelys både bagpå og foran. For leje el-løbehjulene er
der registeret en meget høj andel lysbrug på ca. 97 %. At denne er tilnærmelsesvis 100 %, er som
forventet, da lyset her tændes automatisk ved brug/leje, men i nogle få tilfælde (42 af 1.502) har lyset
foran og/eller bagpå ikke fungeret. For eje el-løbehjulene er lysbrugen bare ca. 46 %. Dette kan både
forklares med, at disse elektriske løbehjul ikke altid har fastmonteret lys og at brugeren her typisk
manuelt skal tænde lyset (og derfor let kan glemme dette i dagslys).
For elektriske skateboards er der en meget lav lysbrug på bare 6 %. Dataene for selvbalancerende
køretøjer er meget små, men samlet set er det her 10 af 23, som har haft lys både foran og bagpå (43
%). For både elektriske skateboards og selvbalancerende køretøjer var vi både observeret lys
monteret på køretøj og på føreren, hvilket for disse køretøjer er lovligt.
Lys
Ja
Nej
I alt

El-løbehjul, El-løbehjul, El-løbehjul,
ElHover- Uniwheel I alt
alle
leje
eje
skateboard /segboard
81,1 %
97,2 %
45,7 %
6,3 %
0,0 %
62,5 %
76,7 %
18,9 %
2,8 %
54,3 %
93,7 %
100,0 %
37,5 %
23,3 %
2.185
1.502
683
127
7
16
2.335

Tabel 11. Andel med tændt kørelys både foran og bagpå på forskellige køretøjstyper.

Det skal påpeges, at det i nogle tilfælde kan være vanskeligt at registrere lysbrugen, især i stærkt
sollys, og når køretøjet registreres fra siden, og registreringerne skal derfor tages med et vist
forbehold. I registreringerne er lyset kun registreret som tændt, når der faktisk ses en tændt lygte,
mens lysbrug ellers er registerets som ”ikke lys”. Dvs. at lysbrugen kan være lidt undervurderet.
Det skal samtidig påpeges, at lysbrugen så vidt muligt er registeret både foran og bagpå, men dette
er kun muligt, når man ser køretøjet både forfra og bagfra, hvilket ikke altid er tilfældet. Hvis
køretøjet kun er set enten forfra eller bagfra er det antaget, at lysbrugen er den samme foran og
bagpå.

Forsøgsordningerne med elektriske løbehjul, andre små elektriske køretøjer og speed pedelecs

Side 14

Ses der udelukkende på elektriske løbehjul, er andelen af lysbrug højere for forlys end for baglys, se
tabel 12, hvilket skyldes store forskelle for de ejede el-løbehjul. Her er lysbrugen 60 % for forlys, men
bare ca. 48 % for baglys. Dette kan forklares med, at flere af de elektriske løbehjul, som først kom i
handlen, ikke havde fastmonteret baglys.
Tændt lys
Både og
Forlys
Baglys
I alt

El-løbehjul, alle
81,1 %
85,8 %
81,8 %
2.185

El-løbehjul, leje
97,2 %
97,5 %
97,4 %
1.502

El-løbehjul, eje
45,7 %
60,0 %
47,6 %
683

Tabel 12. Andel med tændt kørelys foran og/eller bagpå på elektriske løbehjul.

I tabel 13 ses andelen, som har lys på både foran og bagpå på elektriske løbehjul i København, Aarhus
og Aalborg. For leje el-løbehjul er der ikke den store forskel, men for eje el-løbehjul er der en stor
forskel. Her er lysbrugen noget mindre i København (37 %) end i Aarhus (50 %). Noget af forskellen
kan være lidt forskellig registreringsmetode, men her er det især i Aarhus, at lysbrugen kan være
undervurderet.
Lys

Ja
Nej
I alt

København
El-løbehjul, El-løbehjul,
leje
eje
97,1 %
36,7 %
2,9 %
63,3 %
929
221

Aarhus
El-løbehjul, El-løbehjul,
leje
eje
97,4 %
50,1 %
2,6 %
49,9 %
573
447

Aalborg
El-løbehjul, El-løbehjul,
leje
eje
46,7 %
53,3 %
15

Tabel 13. Andel som har lys både foran og bagpå på elektriske løbehjul i tre byer.

Det påpeges, at det ved registreringerne ikke er noteret, om det er dagslys, tusmørke eller mørke.
Idet dato og tidspunkt på dagen kendes, er det muligt at regne ud om andelen lysbrugere er højere i
mørke end i dagslys og/eller om lysbrugen er højere om efteråret/vinteren end om sommeren.
Sådanne beregninger er ikke foretaget i dette projekt.
Man kan også tænke sig, at lysbrugen stiger over tid efterhånden, som der sælges færre og færre
elektriske løbehjul uden fastmonteret lys, og at der har været mere information om, at det er
lovpligtigt med kørelys hele døgnet.

Sammenfatning
Køretøjer: Der er i alt foretaget registreringer af 2.335 elektriske løbehjul og små elektriske køretøjer
fordelt på 51 % i København og 48 % i Aarhus. Speed pedelecs er ikke registreret. Tabel 14 angiver
udvalgte nøgletal. De elektriske løbehjul udgør 94 %, mens de selvbalancerende køretøjer kun udgør
ca. 1 %. I Aarhus er andelen af elektriske skateboards højere end i København (9 % vs. 2 %), hvorfor
andelen af elektriske løbehjul også er lavere i Aarhus end København (90 % vs. 97 %). Ca. 70 % af de
elektriske løbehjul er leje el-løbehjul, mens 30 % er eje. I Aahus er fordelingen mellem leje og eje
næsten 50 %-50 %, mens den i København er ca. 80 %-20 %.
Køn og alder: 1/4 er kvinder og 3/4 er mænd. Der er registeret ca. 3 %, som er under 15 år gamle. Ca.
5-10 % af disse var ifølge med voksen og kørte derfor lovligt. Ca. 70 % er 18-30 år. Der er kun ca. 1 %,
som er 55 år eller ældre. Der er en relativ høj andel 18-24-årige, som bruger elektrisk skateboard, og
en relativ høj andel børn, som bruger selvbalancerende køretøjer.
Infrastruktur: Der er ca. 7 %, som kører ulovligt på gangarealer, i forkert side af vejen eller på vejen,
hvor der er cykelinfrastruktur. Her er der kun små forskelle mellem København og Aarhus. I Aarhus er
der registreret mange, som kører på anden infrastruktur. Et mere retvisende billede af hvor de
elektriske løbehjul og de små elektriske køretøjer kører fås ved at se på dataene fra København. Her
er det 55 % som kører på cykelsti, og 39 % som lovligt kører på vejen (dvs. der er ingen cykelsti/bane).

Forsøgsordningerne med elektriske løbehjul, andre små elektriske køretøjer og speed pedelecs

Side 15

Kendetegn
Andelen køretøjer
Leje og eje el-løbehjul
Køn

Alder

Infrastruktur
Passager
Mobiltelefon og musik

Hjelmbrug

Lysbrug

Andel
Elektrisk løbehjul: 94 %
Elektriske skateboard: 5 %
Selvbalancerende køretøjer: 1 %
Leje: 69 %; Eje: 31 %
Mand: 75 %; Kvinde: 25 %
Under 15 år: 3 %
15-17 år: 10 %
18-24 år: 44 %
25-54 år: 42 %
Over 54 år: 1 %
Cykelsti/bane: 44 %
Vej: 27 %
Andet: 22 %
Ulovligt: 7 %
Passager på køretøj: 2,7 %
Brug af mobiltelefon: 0,6 %
Musik i ørerne: 9 %
El-løbehjul, leje: 2 %
El-løbehjul, eje: 27 %
Elektriske skateboard: 47 %
Selvbalancerende køretøjer: 78 %
El-løbehjul, leje: 97 %
El-løbehjul, eje: 46 %
Elektriske skateboard: 6 %
Selvbalancerende køretøjer: 43 %

Tabel 14. Kendetegn ved bruger, køretøj og adfærd. Udvalgte nøgletal.

Passager: Der er i alt 2,7 % af de registrerede køretøjer, som har en eller flere passagerer. For
elektriske løbehjul isoleret set er andelen 2,8 %. Den er højest for leje el-løbehjul, hvor andelen er 3,5
%, mens den kun er 1,3 % for eje el-løbehjulene. Andelen med passager er 0,8 % for skateboards, og 0
% for selvbalancerende køretøjer, hvor det er fysisk umuligt at have en passager med.
Mobil og musik: Der er kun registreret 14 personer, som bruger mobiltelefon, mens de kører. Det
svarer til 0,6 %. Andelen for brugerne af elektriske løbehjul er ca. 0,55 %, fordelt på 0,44 % for eje elløbehjul og 0,60 % for leje el-løbehjul. Der er en lidt højere andel mobilbrugere for elektriske
skateboards (0,8 %). For de selvbalancerende køretøjer er der for lidt data til at lave et meningsfuldt
estimat.
Det tyder på, at ca. 9 % har musik i ørerne, når de kører. Her er der relativ stor forskel på København
og Aarhus, hvor andelene er hhv. 14 % og 5 %. For elektriske løbehjul er andelen af brugere, som
hører musik ca. 10 %. Her er den højest for eje el-løbehjul (13 %), og lavest for leje (8 %). Andelen med
musik i ørerne er ca. 3 % for elektriske skateboards.
Hjelm- og lysbrug: For alle brugere ligger hjelmbrugen på ca. 12 %, men det dækker over store
forskelle. Den er højest for selvbalancerende køretøjer, hvor den samlet set er 78 %. Herefter følger
elektriske skateboards med 47 %, og eje el-løbehjul med 27 %. For leje el-løbehjul er den som
forventet meget lav (ca. 2 %). For eje el-løbehjul er hjelmbrugen over dobbelt så høj i Aarhus (ca. 33
%) som i København (ca. 16 %).
For leje el-løbehjulene er der registeret en meget høj andel lysbrug på ca. 97 %, mens den er ca. 46 %
for eje el-løbehjulene. For elektriske skateboards er der en meget lav lysbrug på bare 6 %, mens den
er ca. 43 % for selvbalancerende køretøjer, men dette er dog usikkert, som følge af få registreringer.
Ses der udelukkende på elektriske løbehjul, er andelen af lysbrug højere for forlys end for baglys.
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3 Videoobservation af adfærd i kryds
Formål
Der er foretaget videoobservation og -analyse af adfærden blandt elektriske løbehjul og små
elektriske køretøjer i kryds for især at klarlægge, om brugerne giver tegn, når de standser og svinger i
kryds, men også for at vurdere samspil og evt. nærved-uheld (konflikter) i krydsene. Observationerne
omfatter også cyklister for at have et sammenligningsgrundlag. Formålet har været at få overblik
over omfanget af (manglende) tegngivning på elektriske løbehjul og små elektriske køretøjer.
Derudover er der også registreret ulovlig adfærd i form af kørsel overfor rødt lys samt kørsel på fortov
og i fodgængerfelt. Ud fra videomaterialet er der desuden foretaget trafiktællinger, hvormed det har
været muligt at sammenholde antallet af brugere af elektriske løbehjul og små elektriske køretøjer
med antallet af cyklister.
Det har i den forbindelse ikke være muligt at skelne speed pedelecs fra almindelige elcykler. Der er
således ikke foretaget separate analyser for speed pedelecs, og de indgår i stedet i den samlede
opgørelse for cyklister.
Tegngivning ifølge Færdselsloven: Jf. Færdselslovens §32 skal trafikanter give tegn før svingning. For
cyklister og brugere af elektriske løbehjul og små elektriske køretøjer gælder, at der skal gives tegn
med en oprakt hånd (før standsning) og en udstrakt arm (før højre- og venstresving).
Færdselsloven, §32 stk. 2, 4 og 5:
”Kørende skal give tegn før [..] svingning. […] Tegnet skal gives ved […] at en arm rækkes vandret ud til siden.”
”Kørende, der standser eller hurtigt nedsætter hastigheden, skal give tegn, når det er påkrævet til vejledning
for andre. Tegnet skal gives […] ved, at en arm rækkes i vejret.”
”De tegn, der nævnes i stk. 2 og 4, skal gives i god tid før den påtænkte manøvre og på en tydeligt synlig og
utvetydig måde. Tegngivningen skal senest være ophørt, når den pågældende manøvre er afsluttet.”

Metode
Tid og sted: Den 15. oktober 2019 er der gennemført adfærdsregistrering i fire udvalgte kryds á 10
timer (kl. 7.00-17.00). Tre kryds er beliggende i den centrale del af København og ét kryds i det
centrale Aarhus:
• København: Dronning Louises Bro / Søtorvet
• København: H.C. Andersens Boulevard / Jarmers Plads
• København: Stormgade / Vindebrogade (v/Stormbroen)
• Aarhus: Europaplads
Registreringer af tegngivning og nærved-uheld: Adfærdsobservationerne omfatter trafiktælling,
registrering og beregning af:
1) Antal elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
2) Antal cyklende
3) Sammenligning af 1) og 2)
4) Antal svingende/bremsende elektriske løbehjul og små elektriske køretøjer
5) Andel af disse, hvor der gives tegn
6) Antal svingende/bremsende cykler
7) Andel af disse, hvor der gives tegn
8) Sammenligning af 5) og 7)
9) Antal nærved-uheld med elektriske løbehjul og små elektriske køretøjer
10) Antal nærved-uheld med cyklende
11) Sammenligning af 9) og 10).
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Registrering af lovbrud: Ydermere er der foretaget en detaljeret registrering af adfærd og
lovovertrædelser blandt brugere af elektriske løbehjul og små elektriske køretøjer, f.eks. hvor mange
der kører over for rødt lys (ligeudkørsel eller højresving), foretager lille venstresving, kører på fortov,
kører i fodgængerfelt el.lign. Til at sammenligne adfærden blandt brugere af elektriske løbehjul og
små elektriske køretøjer og cyklister er der gjort brug af resultaterne fra rapporten ”Cyklisters adfærd
i signalregulerede kryds” (Vejdirektoratet, 2019).
Definition af nærved-uheld: Til denne undersøgelse er et nærved-uheld (konflikt) defineret ud fra det
observerede samspil (interaktion) mellem to eller flere trafikanter. Hvorvidt samspillet fungerer godt
eller dårligt er vurderet ud fra, om den enkelte trafikant ændrer adfærd pga. den eller de andre
trafikanter, samt om adfærdsændringen sker pludseligt eller foregår kontrolleret.
Hvis en trafikant viser en tydelig adfærdsændring, f.eks. ved at bremse eller skifte retning, er det tegn
på, at trafikanten er agtpågivende. Et godt samspil sker ved en god og sikker afvikling af situationen,
hvor trafikantens reaktion foregår kontrolleret. Et dårligt samspil er et tegn på sammenbrud i
interaktionen mellem trafikanterne ledende til en konflikt og i sidste ende en kollision.
Afværgemanøvren vil her foregå pludseligt og kan virke ukontrolleret.

Resultater
3.3.1

Registreringer

Trafiktælling: På udvalgte krydsben og retninger i de fire kryds er der registreret i alt 20.775
køretøjer, som fordeler sig på 20.454 cyklister og 321 brugere af elektriske løbehjul og små elektriske
køretøjer, der alle er kørende på cykelsti. Dvs. at elektriske løbehjul og små elektriske køretøjer udgør
i størrelsesordenen 1,5 % af køretøjerne på cykelstierne i centrum af København og Aarhus. I denne
opgørelse indgår ikke andelen af små knallerter, der ligeledes er kørende på cykelsti.
Elektriske løbehjul og små elektriske køretøjer: De observerede elektriske løbehjul og små elektriske
køretøjer, der er kørende på cykelsti, fordeler sig på:
• 310 elektriske løbehjul (97 %)
• 10 elektriske skateboards (3 %)
• 1 uniwheel (0,3%)

3.3.2

Tegngivning før svingning

For de 20.454 observerede cyklister er der observeret 2.752 cyklister, der har foretaget en
svingmanøvre (enten højre- eller venstresving). Blandt de 321 elektriske løbehjul og små elektriske
køretøjer er der observeret 62 brugere, der har foretaget en svingmanøvre.
Registreringerne viser, at 1.071 af de 2.752 cyklister har givet tegn før enten højre- og venstresving.
Det svarer til ca. 39 % af de svingende cyklister. For brugerne af elektriske løbehjul og små elektriske
køretøjer har kun tre af 62 givet tegn før svingning, hvilket svarer til ca. 5 % af brugerne.
Der er altså markant flere cyklister end brugere af elektriske løbehjul og små elektriske køretøjer, der
giver tegn før svingning. Forskellen er statistisk signifikant.
Det bemærkes i øvrigt, at kun én af brugerne af elektriske løbehjul og små elektriske køretøjer giver
tegn, mens køretøjet er i bevægelse. De to andre giver tegn umiddelbart før igangsætning ved
trafiksignalets skift til grønt lys i deres kørselsretning.

3.3.3

Adfærd og lovbrud

En ny registrering: Med udgangspunkt i de gennemførte videooptagelser er der foretaget en ny
registrering, som omfatter alle krydsben og alle færdselsarealer, ikke bare cykelstien. Denne
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registrering er imidlertid foretaget for en kortere periode. Der er med andre ord tale om et andet
datamateriale, end det som analyseret i det forrige.
Elektriske løbehjul og små elektriske køretøjer: Der er i alt foretaget registrering af adfærd og
lovbrud blandt i alt 369 brugere af elektriske løbehjul og små elektriske køretøjer, der færdes i eller
omkring signalkrydsene. De observerede elektrisk løbehjul og små elektriske køretøjer fordeler sig på:
• 361 elektriske løbehjul (98 %)
• 7 elektriske skateboards (2 %)
• 1 uniwheel (0,3 %)
Observationerne omfatter en række situationer, som kan indeholde en overtrædelse af
Færdselsloven. Det bemærkes, at det ikke er alle overtrædelser af Færdselsloven, der er omfattet af
denne registrering. Ydermere skal nævnes, at der er tale om relativt få observationer, hvorfor der er
forholdsvis stor usikkerhed på andelen af registrerede lovbrud blandt brugerne. Alligevel kan
registreringerne indikere en tendens for brugernes adfærd i signalregulerede kryds. Endelig kan der
forekomme at være variation mellem forskellige kryds afhængigt af geografi, geometri,
krydsstørrelse, trafikmængder osv., som også kan påvirke resultaterne.
Lovbrud: Det er registreret, hvorvidt brugere af elektriske løbehjul og små elektriske køretøjer:
•
•
•
•
•
•

Svinger til højre for rødt lys
Kører lige over / frem for rødt lys
Foretager ”lille” venstresving (bil-venstresving)
Kører på fortov
Kører i fodgængerfelt
Kører imod færdselsretningen

Registreringen har samlet set vist 68 overtrædelser af Færdselsloven. Disse fordeler sig på 59 af de
observerede brugere af elektriske løbehjul og små elektriske køretøjer, dvs. at 16,0 % af brugerne
overtræder Færdselsloven på den ene eller anden måde. Ni brugere har begået flere lovbrud, dvs. ca.
2,4 % af brugerne.
De fleste lovbrud sker på elektrisk løbehjul, hvor løbehjulet føres på tværs af fodgængerfelt eller på
fortov. Ca. 10 % af de observerede brugere kører på fortovet og/eller i et fodgængerfelt.
En samlet oversigt for andelen af lovbrud, der er observeret blandt de 369 brugere af elektriske
løbehjul og små elektriske køretøjer, kan ses i tabel 15.
Adfærd / lovbrud
Højresving for rødt lys
Lige over / frem for rødt lys
”Lille” venstresving
På fortov
I fodgængerfelt
Imod færdselsretningen

Antal lovbrud
11
10
2
22
22
1

Andel af total
3,0 %
2,7 %
0,5 %
6,0 %
6,0 %
0,3 %

Tabel 15. Adfærd og lovbrud, der er registreret blandt 369 brugere af elektriske løbehjul og små elektriske køretøjer.

Højresving for rødt lys: Der er observeret 11 brugere, der svinger til højre for rødt lys, hvilket svarer til
3,0 % af det samlede antal observerede brugere. Til sammenligning finder Vejdirektoratet (2019), at
2,2 % af cyklisterne i signalregulerede kryds svinger til højre for rødt lys.
Ses der udelukkende på antal højresving for rødt lys ift. det samlede antal højresvingende på enten
elektrisk løbehjul eller elektrisk skateboard, så svinger 33,3 % af brugerne til højre for rødt lys.
Vejdirektoratet (2019) finder, at 25,5 % af de højresvingende cyklister kører over for rødt lys.

Forsøgsordningerne med elektriske løbehjul, andre små elektriske køretøjer og speed pedelecs

Side 19

Opgørelsen for brugere, der kommer kørende frem til krydset, idet signalet skifter / er skiftet til rødt
(altså reelt har mulighed for at svinge til højre for rødt lys) viser, at 40,7 % af brugerne vælger at
svinge til højre for rødt lys. Tilsvarende opgørelse for cyklister er ikke foretaget i Vejdirektoratets
undersøgelse.
Lige over / frem for rødt lys: Der er observeret 10 brugere, som kører lige over / frem i et
signalreguleret kryds, selvom signalet er skiftet til rødt lys. Det svarer til 2,7 % af de observerede
brugere af elektriske løbehjul og små elektriske køretøjer. Til sammenligning finder Vejdirektoratet
(2019), at mindre end 0,5 % af cyklisterne kører lige over / frem for rødt lys.
Ses der udelukkende på de brugere, der kommer kørende frem til krydset, idet signalet skifter / er
skiftet til rødt (altså reelt har mulighed for at køre over for rødt lys), så kører 5,7 % af de elektriske
løbehjul og små elektriske køretøjer lige over / frem for rødt lys. Tilsvarende opgørelse for cyklister er
ikke foretaget i Vejdirektoratets undersøgelse.
”Lille” venstresving: Der er kun observeret to brugere af elektriske løbehjul, der foretager ”lille”
venstresving, hvor løbehjulet følger bilernes venstresvingskurve i krydset i stedet for at foretage
”stort” venstresving jf. Færdselslovens §49. Det svarer til, at 0,5 % af brugerne har denne adfærd.
Til sammenligning finder Vejdirektoratet (2019), at der tilsvarende er meget få cyklister, der foretager
”lille” venstresving, svarende til knap 0,2 % af cyklisterne i signalregulerede kryds.
På fortov: Der er observeret 22 brugere, der kører på elektrisk løbehjul på fortovet, hvilket svarer til
6,0 % af brugerne. Til sammenligning viser Vejdirektoratets undersøgelse, at ca. 1,0 % af de
observerede cyklister cykler på fortovet.
Hvis der udelukkende ses på de brugere, der færdes på fortovet med et løbehjul el.lign., så vælger
81,5 % at køre på elektrisk løbehjulet i stedet for at trække. Tilsvarende opgørelse for cyklister er ikke
foretaget i Vejdirektoratets undersøgelse.
I fodgængerfelt: Der er observeret 22 brugere af elektriske løbehjul og små elektriske køretøjer, der
enten kører i fodgængerfeltet på langs af cykelstien eller på tværs, svarende til 6,0 % af brugerne. 14
brugere kører til venstre i et fodgængerfelt (imod ”færdselsretningen”), svarende til 3,8 % af brugerne,
mens otte brugere kører lige over i fodgængerfeltet (med ”færdselsretningen”), svarende til 2,2 %.
Til sammenligning finder Vejdirektoratet (2019), at ca. 0,7 % af cyklisterne cykler i fodgængerfeltet i
retning mod venstre (imod ”færdselsretningen”), mens ca. 0,4 % af cyklisterne cykler lige over
fodgængerfeltet (med ”færdselsretningen”).
Hvis der udelukkende ses på brugere, der skal krydse et fodgængerfelt med et elektrisk løbehjul
el.lign., så vælger 66,7 % at køre på løbehjulet i stedet for at trække. Tilsvarende opgørelse for
cyklister er ikke foretaget i Vejdirektoratets undersøgelse.
Imod færdselsretningen: Der er kun observeret én bruger af et elektrisk løbehjul, der kører imod
færdselsretningen på en cykelsti. Det svarer til, at 0,3 % af brugerne har denne adfærd. Til
sammenligning finder Vejdirektoratet (2019), at mindre end 0,5 % af cyklisterne cykler imod
færdselsretningen.

3.3.4

Konflikter

Ved gennemgang af videomaterialet er der i alt observeret 54 konflikter, som alle involverer cyklende.
Langt størstedelen af konflikterne med de cyklende sker med biler. En enkelt konflikt sker mellem en
cykel og et elektrisk løbehjul.
Der er ikke observeret konflikter med andre små elektriske køretøjer end elektriske løbehjul, men det
skyldes sandsynligvis, at der generelt er observeret meget få elektriske skateboards, uniwheels o.l.
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Ved at sammenholde antallet af konflikter med trafiktællingerne for cykler og elektriske løbehjul og
små elektriske køretøjer, er det muligt at beregne konfliktrisikoen for de forskellige køretøjer:
• Cyklende: 2,6 konflikter pr. 1.000 observerede cykler
• Elektriske løbehjul: 3,2 konflikter pr. 1.000 observerede elektriske løbehjul
Forskellen i konfliktrisiko på cykel og elektrisk løbehjul indikerer, at der kan være en smule større
risiko for at komme i en konflikt, hvis man er kørende på et elektrisk løbehjul sammenlignet med på
cykel.
Der er imidlertid så stor usikkerhed på observation af trafikale konflikter, at selv få observerede
konflikter kan betyde meget store udsving i den beregnede konfliktrisiko. Som en konsekvens heraf
er forskellen i konfliktrisiko mellem de to køretøjstyper heller ikke statistisk signifikant. Ved
sammenligning af antal observerede konflikter kan det således ikke påvises, at der er større risiko for
at blive involveret i en konflikt på et elektrisk løbehjul sammenlignet med på cykel.

Sammenfatning
Køretøjer: Der er gennemført adfærdsregistrering i fire kryds á 10 timer i København og Aarhus. I
udvalgte krydsben og -retninger er der i alt registreret 20.775 køretøjer, der alle er kørende på
cykelsti. De fordeler sig på 20.454 cyklister og 321 brugere af elektriske løbehjul og små elektriske
køretøjer. Dvs. at elektriske løbehjul og små elektriske køretøjer udgør ca. 1,5 % af køretøjerne på
cykelstierne i centrum af København og Aarhus, se tabel 16. Udover at denne registrering bruges til
vurdering af omfanget af elektriske løbehjul og små elektriske køretøjer på cykelstien er den også
blevet benyttet ti vurdering af tegngivning og nærved-uheld.
Tegngivning: Tre ud af 62 brugere af elektriske løbehjul giver tegn før svingning (5 %). Til
sammenligning er det 39 % af de svingende cyklister som giver tegn.
Nærved-uheld: Der er registreret ét nærved-uheld (konflikt) med elektrisk løbehjul og 54 nærveduheld med cyklister. Ved at sammenholde antallet af nærved-uheld med trafiktællingerne for cykler
og elektriske løbehjul og små elektriske køretøjer kan det estimeres, at risikoen for nærved-uheld er
ca. 3,2 pr. 1000 køretøj for elektriske løbehjul og 2,6 pr. 1000 køretøj for cyklister. Der er med andre
ord ikke den store forskel. Der er imidlertid så stor usikkerhed på observation af trafikale konflikter, at
selv få observerede konflikter kan betyde meget store udsving i den beregnede konfliktrisiko.
Kendetegn
Andelen køretøjer i forhold til cyklende
Tegngivning
Nærved-uheld
Lovbrug
Kører overfor rødt
Kører på fortov
Kører i fodgængerfelt

Andel
1,5 %
5%
3,2 nærved-uheld / 1.000 køretøj
16 %
6%
6%
6%

Tabel 16. Kendetegn ved bruger, køretøj og adfærd fra videoobservationerne. Udvalgte nøgletal.

Lovbrud: I en anden registrering i det samme videomateriale af alle krydsben og -retninger og alle
færdselsarealer (ikke bare cykelsti), men i en kortere tidsperiode, er der foretaget registrering af 369
elektriske løbehjul og små elektriske køretøjer. Denne registrering er brugt ifm. vurdering af lovbrud.
Registreringen har samlet set vist 68 overtrædelser af Færdselsloven. Disse fordeler sig på 59 af de
369 observerede brugere af elektriske løbehjul og små elektriske køretøjer (16 %). I tabel 15 ses en
detaljeret oversigt over lovbruddene. Ca. 6 % kører overfor rødt lys. Dette er fordelt på ca. 3 %, som
kører overfor rødt lys ved højresving, og ca. 2,7 % som kører overfor rødt lys, når de kører lige ud i
krydset. Der er også 6 %, som kører på fortovet og 6 % som kører over fodgængerfeltet. Der er bare
en lille andel på o,3 %, som kører mod færdselsretningen.
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4 Vejkantsundersøgelse
Formål
Denne del-undersøgelse er todelt og omhandler undersøgelse af:
• Sikkerhed: Oplevede konflikter og uheld
• Miljø: Transportmiddelvalg
Formålet er således at medvirke til at belyse de sikkerheds- og miljømæssige aspekter ved
forsøgsordningerne.
Denne del af undersøgelsen omhandler brugerne af de elektriske løbehjul og små elektriske køretøjer.
Det blev overvejet også at spørge ”ikke-brugere” samt brugere af speed pedelecs, men det blev
vurderet, at det er bedre at inkludere disse udelukkende i den webbaserede spørgeundersøgelse, og
således fokusere på brugerne af de elektriske løbehjul og små elektriske køretøjer i denne
vejkantsundersøgelse. Dette er valgt, da både spørgsmålsformuleringerne og oplæg for rekruttering
vil være ganske forskelligt for de forskellige grupper.

Metode
Tid og sted: Vi har gennemført en stopinterviewundersøgelse i København og Aarhus. Undersøgelsen
er gennemført i perioden; 8. oktober – 10. november 2019 med særlig intensitet i efterårsferien (uge
42). Dette blev valgt, da vi forventede, at der ville være flere brugere, og flere brugere som var villige
til at stoppe i efterårsferien end ellers i denne periode.
Rekruttering: Undersøgelsen er blevet foretaget ved at interviewer tog direkte kontakt til brugere af
de elektriske løbehjul og små elektriske køretøjer i trafikken med henblik på at stille dem nogle
spørgsmål.
Brugere af leje el-løbehjul viste sig at være de letteste at stoppe og interviewe, da der er så mange af
dem, og fordi de kan kontaktes, når de påbegynder eller afslutter leje af det elektriske løbehjul. Disse
blev kontaktet steder, som er typiske udgangspunkt og mål for turene, og hvor der er mange
parkerede elektriske løbehjul, som større kollektive trafikknudepunkter, læreanstalter, større
firmaområder og attraktioner. Det viste sig at være vanskeligt at stoppe leje el-løbehjul under
kørslen, da brugeren betalte for lejen, og derfor ikke var interesseret i at bruge tid på interview, mens
de betaler leje. Derfor interviewede vi hhv. før de påbegyndte leje eller efter de havde afsluttet leje af
det elektriske løbehjul.
Brugere af private elektriske løbehjul, elektriske skateboards og selvbalancerende køretøjer var
derimod vanskeligere at rekruttere, fordi de stadig er ”sjældne”, og fordi det var sværere at regne ud
præcist, hvor de startede eller sluttede deres tur. Vi gjorde en målrettet indsats for også at rekruttere
denne type brugere. Andelen blev alligevel mindre end leje el-løbehjul. Den bedste metode til at
indsamle svar fra disse brugere, viste sig at være ved at placere sig ved læreanstalter og større
arbejdspladser (som f.eks. Navitas og Dokk1 i Aarhus).
Gennemførelse af interviewene: Interviewene foregik ved at interviewer læste spørgsmålene op og
notererede brugernes svar på papir. Kendetegn ved brugerne blev noteret af interviewer uden at
spørge om dette. Vi har god erfaring med, at dette er en god og effektiv måde at gennemføre
sådanne undersøgelser på, som samtidig sikrer, at folk svarer (og ikke glemmer at svare på nogle
spørgsmål). Endelig har denne metode betydet, at respondenterne er 100 % anonyme.
Interviewer bar en gul vest med Via Trafik logo, og introducerede sig som en medarbejder fra Via
Trafik, der foretager en undersøgelse for Færdselsstyrelsen om små elektriske køretøjer. Vi har ikke
tilbudt gaver/præmier for at deltage, da dette bare ville forstyrre og tage endnu mere tid fra
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brugeren, samtidig med at det er erfaret, at dette ikke er nødvendigt for at få folk til at svare i denne
type undersøgelse.
Spørgsmålene: Vi ønskede ikke at bruge mere end 2-3 minutter pr. interview, og antallet af spørgsmål
blev derfor begrænset til et minimum. Her er filosofien således at få relativt få svar fra relativt mange
respondenter.
Lignende undersøgelser fra andre lande og for andre trafikantgrupper er blevet brugt som inspiration
til konkrete spørgsmålsformuleringer, i særlig grad en tilsvarende norsk undersøgelse gennemført af
TØI i sommeren 2019 (Berge, 2019). Dette er gjort for både at sikre gode spørgsmålsformuleringer og
for at kunne sammenligne resultaterne med disse andre studier.
Spørgeskemaet ses i bilag 1 og omfattede notering af tid, sted og interviewer samt tre grupper af
spørgsmål:
1. Registrering og spørgsmål om kendetegn ved bruger og køretøj
2. Spørgsmål om rejsevaner/miljø
3. Spørgsmål om sikkerhed

Resultater
4.3.1

Respondenterne

Lokalitet, køn og køretøjstype: Vi har i alt indsamlet 211 svar, hvoraf 98 er fra Aarhus og 113 er fra
København. Ud af de 211 adspurgte er 69 % mænd og 31 % kvinder, ligeligt fordelt imellem Aarhus og
København.
De interviewede brugere af elektriske løbehjul og små elektriske køretøjer fordeler sig på:
• 208 brugere af elektriske løbehjul
• 3 brugere af elektriske skateboards
Alle tre brugere af skateboards var mænd, som blev interviewet i Aarhus.
Alle 211 besvarelser indgår i de følgende analyser. Næsten 99 % af dataene omfatter elektriske
løbehjul, så svarene kan også tilnærmelsesvis tolkes som svar for elektriske løbehjul og i det følgende
betegnes svarene som svar fra brugere af elektriske løbehjul.
Lokationerne hvor vi havde størst succes med at stoppe brugere var ved større pladser,
trafikknudepunkter og attraktioner, som f.eks. Rådhuspladsen, Nørreport og Hovedbanegården i
København samt Europaplads, Mejlgade og Hovedbanegården i Aarhus.
Ejerforhold: I tabel 17 ses fordelingen mellem adspurgte brugere af eje- og leje el-løbehjul i hhv.
København og Aarhus. I København kan det store udbud af leje el-løbehjul have haft indflydelse på,
om brugerne selv ejer et elektrisk løbehjul. Dette kommer til udtryk igennem undersøgelsen, da ca.
86 % af de adspurgte brugere i København kørte på et leje el-løbehjul. I Aarhus, hvor udbuddet af leje
el-løbehjul er mindre, kørte kun ca. 62 % på leje el-løbehjul.
By
København
Aarhus
I alt

Eje
16 %
38 %
26 %

Leje
84 %
62 %
74 %

I alt
113
98
211

Tabel 17. Fordelingen af respondenter på eje og leje el-løbehjul fordelt på København og Aarhus.

Alder: Dataene viser, at jo yngre man er, jo mere tilbøjelig er man til at leje et elektrisk løbehjul
fremfor at eje. En samlet oversigt over respondenter på eje og leje elektriske løbehjul fordelt på
aldersgrupper ses i tabel 18.
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Aldersgruppe
0-14 år
15-17 år
18-24 år
25-54 år
55-64 år
65 år eller derover
I alt

Eje
0%
7%
35 %
56 %
0%
2%
55

Leje
6%
17 %
36 %
40 %
1%
0%
156

I alt
4%
15 %
36 %
45 %
0%
0%
211

Tabel 18. Fordeling mellem respondenter på eje og leje elektriske løbehjul afhængigt af alderen.

76 % af de adspurgte var under 30 år, hvilket tyder på, at det i høj grad er unge, som har taget de
elektriske løbehjul til sig. Ni af de 211 brugere var 14 år eller yngre, på trods af alderskravet på 15 år for
at benytte de elektriske løbehjul. De ni var i øvrigt alle kørende på leje el-løbehjul, på trods af at flere
udlejningsfirmaer kræver, at man minimum er 18 år for at benytte de elektriske løbehjul.

4.3.2 Rejsevaner
Turformål: Tabel 19 sammenfatter turformål for seneste tur. De nemmest at stoppe var folk, der
brugte et elektriske løbehjul i deres fritid eller til sightseeing (47 %), da de ikke havde noget de skulle
nå. Det er vores indtryk, at mange benytter elektriske løbehjul til pendling til og fra skole eller
arbejde. Specielt i morgentimerne var det meget vanskeligt at stoppe pendlere, da brugerne havde
travlt. Derfor viser resultaterne, at der var flere brugere, som benyttede elektriske løbehjul til fritid og
sightseeing fremfor pendling, hvilket ikke nødvendigvis er sandt. Helt generelt var det vanskeligt at
indsamle svar om morgenen, da pendlerne havde travlt, og turisterne først begyndte at køre rundt
om eftermiddagen.
Turformål
Andet
Til/fra butik
Fritid
Til/fra kollektiv trafik
Til/fra møde i arbejdstid
Pendling til/fra job eller skole
Sightseeing

Andel
3%
12 %
33 %
5%
6%
27 %
14 %

Tabel 19. Respondenternes turformål på den seneste tur (n=211).

I Oslo har Berge (2019) lavet en tilsvarende undersøgelse som denne, hvor 158 brugere af elektriske
løbehjul blev stoppet og interviewet. Har var det også præcis sammen andel (47 %), hvor formålet var
fritid (40 %) eller sightseeing (7 %). Andelen, som bruger det til pendling, er også tilnærmelsesvis det
samme (27 % mod 29 %). 11 % bruger det elektriske løbehjul til/fra kollektiv trafik i Oslo mod 5 % af
de adspurgte i København og Aarhus.
Turlængde: I interviewene blev brugerne både spurgt om turlængden på deres seneste tur,
gennemsnitlige turlængde, samt hvor ofte de kører på elektrisk løbehjul eller små elektriske
køretøjer. I tabel 20 ses resultaterne, hvor gennemsnittet er beregnet for hhv. seneste tur og som et
vægtet gennemsnit baseret på den gennemsnitlige turlængde samt hvor ofte brugerne benytter
køretøjet.
Som det fremgår af tabel 20, er rejselængden for seneste tur i gennemsnit ca. 3 km. Vi ser, at
hovedparten (55 %) af turene er 1-3 km. 7 % af de seneste ture var over 10 km.
Den vægtede gennemsnitlige turlængde for de adspurgte brugerne er ca. 4,4 km, når man tager
højde for antallet af ture og hvor langt de gennemsnitligt kører pr. gang. Brugerne kører
gennemsnitligt 3,1 ture og en samlet længde på 13,7 km om ugen.
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Turlængde
Seneste tur
Gennemsnit

0-0,5
km
4%
4%

0,5-1
km
10 %
10 %

1-2
km
20 %
26 %

2-3
km
35 %
33 %

3-5
km
8%
11 %

5-10
km
16 %
11 %

Over
10 km*
7%
5%

Gns.
(vægtet)
3,0 km
4,4 km

Tabel 20. Respondenternes turlængde på seneste tur og gennemsnitligt (n=211). * Ved ture over 10 km bruges 15 km i
beregningen af gennemsnits turlængde.

Berge (2019) har fundet, at den gennemsnitlige turlængde for de 158 brugere i Oslo var 13,5 min.,
hvilket svarer til en gennemsnitlig turlængde på 1,1-2,0 km. I Oslo har man i et andet studie fundet, at
gennemsnitshastigheden (når distancen regnes i fugleflugtslinje) for elektriske løbehjul generelt er
ca. 5-7 km/t og 8-9 km/t i morgenmyldertrafikken (Fearnley og Johnsson, 2019), og det er denne
gennemsnitshastighed vi har taget udgangspunkt i. Fearnley og Johnsson (2019) har også beregnet
gennemsnitlig turlængde baseret på logdata fra el-løbehjulsudlejningsfirmaerne, og har her fundet en
gennemsnitlig turlængde på præcis 1 km.
I andre byer og lande har man sammenfattende fundet følgende gennemsnitlige turlængde:
• Oslo: 1,1-2,0 km (Berge, 2019)
• Oslo: 1 km (Fearnley og Johnsson, 2019)
• Berlin: 2,0 km (Fearnley og Johnsson, 2019)
• Portland: 1,8 km (PBOT, 2019)
• Austin: 2,6 km (Khorran, 2019)
Det ser således ud til, at den gennemsnitlige rejselængde er længere i København og Aarhus end både
Oslo, Berlin, Portland og Austin. Dette kan måske forklares med en større andel privatejede elektriske
løbehjul i Danmark.
Hyppighed: Af tabel 21 fremgår det, hvor ofte de adspurgte brugere benytter de elektriske løbehjul
om ugen. Ca. halvdelen (52 %) bruger køretøjet sjældnere end 1 gang pr. uge eller det er første gang
de prøver at køre på denne type køretøj. Ca. 1/5 bruger køretøjet flere gange om dagen.
Hyppighed for brug
Første gang
Sjældnere end 1 gang/uge
1 gang/uge
2-4 gange/uge
5-7 gange/uge
Flere gange/uge

Andel
20 %
32 %
5%
18 %
4%
21 %

Tabel 21. Hyppighed for brug af elektriske løbehjul på en uge (n=211).

Berge (2019) fandt til sammenligning, at 56 % af de adspurgte brugere i Oslo kun havde prøvet én
gang eller kørte på det sjældnere end 1 gang pr. uge. Dette er tilnærmelsesvis det samme som i vores
undersøgelse. Andelen som bruger det elektriske løbehjul flere gange pr. uge, er højere i København
og Aarhus end i Oslo (10 %).
Transportmiddel: Et centralt spørgsmål ved evalueringen af forsøgsordningerne er spørgsmålet om
hvilket transportmiddel, der bliver erstattet af brugen af elektriske køretøjer. Tabel 22 angiver svaret
på dette spørgsmål. Bemærk, at respondenten kan have angivet flere svar, da det kan have været en
kombination af f.eks. bil og gang og summen giver derfor ikke 100 %.’
Undersøgelsen viser, at det i høj grad er bløde trafikanter, som benytter de elektriske løbehjul. 35 % af
de adspurgte svarede, at det elektriske løbehjul erstattede cyklen, og halvdelen svarede at de ville
have gået i stedet. Det er kun 11 % af respondenterne som erstattede en tur i personbil med det
elektriske løbehjul. Blandt de adspurgte brugere var der således ganske få bilture, som var blevet
fjernet, og den miljømæssige gevinst ved overførelsen fra bil til de mindre miljøbelastende elektriske
løbehjul er således begrænset.
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Transportform
Gang
Cykel
Bil
Kollektiv trafik
Taxa
Ingen (ville ikke have rejst)

Andel
50 %
35 %
11 %
25 %
1%
3%

Tabel 22. Transportmiddel erstattet af elektriske løbehjul (n=211).

Flere studier har undersøgt hvilket transportmiddel elektriske løbehjul erstatter. Nogle eksempler er:
• Oslo: Gang (58 %), cykel (7 %), bil (5 %), kollektiv trafik (26 %), ikke rejst (4 %) (Berge, 2019)
• Paris: Gang (47 %), cykel (9 %), bil (maks. 15 %), kollektiv trafik (29 %) (Hansen, 2019)
• Lissabon: Bil (21 %) (Berge, 2019)
• Portland: Gang (37 %), cykel (5 %), bil (19 %), kollektiv trafik (10 %), taxa (15 %) (PBOT, 2019)
• Raleigh: Gang/cykel (49 %), bil (34 %), kollektiv trafik (11 %), ikke rejst (7 %) (Hollingsworth m.fl., 2019)
• Los Angeles, Seattle og Atlanta: bil (30-40 %) (Berge, 2019)
• Auckland: Bil (22 %) (Berge, 2019)
Det ser ud til, at elektriske løbehjul erstatter i størrelsesorden 5-10 % bilture i Nordeuropa, 15-20 %
bilture i Sydeuropa og 20-40 % i oversøiske lande. Det skal bemærkes, at nogle af tallene kommer fra
el-løbehjulsudlejere og derfor skal tages med et vist forbehold.

4.3.3

Trafiksikkerhed

Sikkerhedsfølelse: Respondenterne blev bedt om at angive, hvor sikker de føler sig, på en skala fra 1
til 5, hvor 1 er meget usikker og 5 er meget sikker, når de kører på et elektrisk køretøj. Svarene er
sammenfattet i tabel 23. Det er kun 10 %, som føler sig enten usikker eller meget usikker, mens hele
70 % føler sig enten sikker eller meget sikker.
Sikkerhedsfølelse
1 – Meget usikker
2 – Usikker
3 – Hverken eller
4 – Sikker
5 – Meget sikker

Andel
2%
8%
19 %
42 %
28 %

Tabel 23. Respondenternes sikkerhedsfølelse på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er meget usikker og 5 er meget sikker (n=211).

Det mest hyppige svar var, at respondenterne føler sig sikker (42 %). Mange begrundede deres svar
”sikker” fremfor ”meget sikker” med, at der stadig er nogle ting, der kan gøres for at forbedre
sikkerheden med hensyn til stabilitet, tegngivning og lys på de elektriske løbehjul.
Til sammenligning var der i undersøgelsen i Oslo (Berge, 2019) 11 % af de 158 brugere af elektriske
løbehjul som føler sig usikker i trafikken, og 61 % som føler sig sikker. Selvom der er stor forskel i
trafikken i København, Aarhus og Oslo er der alligevel stor overensstemmelse i hvor mange af
brugerne, som føler sig hhv. sikre og usikre. I Oslo har man også spurgt cyklister og fodgængere og
her er det hhv. 25 % og 22 %, som føler sig usikre og andelen af usikre trafikanter er således lavere for
brugere af elektriske løbehjul end cyklister og fodgængere.
Uheld: Uheld er defineret som kollision med anden trafikant eller at brugeren vælter el.lign. og at der
er sket enten materielskade eller personskade. Vi har spurgt, om brugeren har været involveret i
uheld på nogen af alle sine ture på det elektriske køretøj i 2019 (januar- oktober/november).
Seks (2,8 %) af de adspurgte respondenter har været involveret i uheld i den definerede
uheldsperiode. Fem uheld var i København og ét uheld var i Aarhus. I fem af uheldene var mænd

Forsøgsordningerne med elektriske løbehjul, andre små elektriske køretøjer og speed pedelecs

Side 26

involveret. Der var tre uheld på leje el-løbehjul, tre uheld på eje el-løbehjul og ét uheld på elektrisk
skateboard.
De seks uheld fordeler sig på følgende måde:
• 1 kollisionsuheld hvor en bil var involveret
o Meget let personskade (ikke på skadestue)
• 1 kollisionsuheld hvor en fodgængers hund blev påkørt
o Meget let personskade (ikke på skadestue) samt materielskade
• 2 eneuheld hvor brugeren er gledet
o Meget let personskade (ikke på skadestue)
o Meget let personskade (ikke på skadestue)
• 1 eneuheld hvor brugeren er væltet over en flisekant (skateboard)
o Let personskade (på skadestue – hjem samme dag)
• 1 eneuheld hvor brugeren er væltet af sig selv (defekt bremse)
o Materielskade
Til sammenligning har 12 af 126 adspurgte (9,5 %) brugere af elektriske løbehjul i Oslo været
involveret i uheld i 2019 (Berge, 2019). Uheldsniveauet synes således umiddelbart noget lavere i
København og Aarhus end i Oslo (2,8 % mod 9,5 %). Vi har her dog ikke taget hensyn til eksponering,
som kan variere mellem Danmark og Norge, og som kan forklare noget af, men sandsynligvis ikke
hele, forskellen.
Nærved-uheld: Nærved-uheld er defineret som situationer, hvor brugeren eller en anden part måtte
bremse hårdt eller svinge kraftigt for at undgå uheld, eller hvor brugeren eller en anden part kom med
udbrud, dyttede eller viste fagter, eller hvor brugeren var tæt på at vælte.
Ud af de 211 respondenter havde 14 (6,6 %) oplevet et nærved-uheld på deres seneste tur, fordelt på
ni i Aarhus og fem i København. Der er ingen specifik aldersgruppe, som er mere eller mindre
involveret i nærved-uheld, og det samme gælder for køn. Til gengæld er 11 af nærved-uheldene
foregået på et leje el-løbehjul. Dette kan formentlig forklares med, at brugere af leje el-løbehjul typisk
er mere uerfarne og mindre forsigtige, da det ikke er deres eget elektriske løbehjul, de benytter. Otte
af brugerne, som var involveret i nærved-uheld, var enten brugere som benytter elektriske løbehjul
sjældnere end én gang om ugen eller var førstegangsbrugere. Dette underbygger tesen om, at
uerfarne brugere af elektriske løbehjul er mere udsat end erfarne brugere for uheld og nærved-uheld.
Dette stemmer overens med erfaringer fra USA, hvor man har fundet, at de allerfleste uheld (ca. 2/3)
sker på én af de første 10 ture, og at ca. 1/3 sker på den første tur (Austin Public Health, 2019).
Nærved-uheld er opdelt i nærved-kollisioner, hvor en anden part er involveret og nærved-eneuheld,
hvor kun brugeren er involveret. Ni af de 14 konflikter (64 %) var nærved-kollisioner. De fordeler sig
på følgende måde:
• 4 nærved-uheld hvor en personbil var involveret
• 3 nærved-uheld hvor en cykel var involveret
• 1 nærved-uheld hvor en fodgænger var involveret
• 1 nærved-uheld hvor en lastbil var involveret
Fem nærved-uheld var nærved-eneuheld (36 %), hvor kun brugeren var involveret. Alle nærvedeneuheld skyldtes, at brugeren var ved at miste balancen, kørte på glat føre eller påkørte en flisekant.
I Oslo-studiet (Berge, 2019) var der 28 (18 %) af de 158 adspurgte brugere af elektriske løbehjul, som
havde oplevet et eller flere nærved-uheld på den seneste tur, og 1/3 af disse have faktisk oplevet to
eller flere nærved-uheld. Niveauet for nærved-uheld virker således umiddelbart markant lavere (6 %
mod 18 %) i København og Aarhus i sammenligning med Oslo.
I Oslo var 15 af de 27 nærved-uheld (56 %) nærved-eneuheld (mod 36 % i København og Aarhus),
mens 12 (44 %) var nærved-kollisioner (mod 64 % i København og Aarhus). Andelene af nærved-
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kollisioner er med andre ord højere i de danske byer end i Oslo. Nærved-eneuheldene i Oslo skyldes
hul i vejen (8), høj fortovskant (4), glat føre (2) og andet (1). Det er således nogle af de samme årsager
til nærved-eneuheld i Danmark og Norge, men med lidt forskellige omfang. Nærved-kollisionerne var
i Oslo især med fodgængere (8), og i mindre grad med cykel (2) og bil (2). At der er så mange nærvedkollisioner med fodgængere i Oslo kan hænge sammen med, at elektriske løbehjul her har lov til at
køre på fortovet.
Udfordrende trafikanter: Brugerne blev i interviewene bedt om at specificere, hvilke trafikantgrupper
de fandt det mest udfordrende at færdes sammen med i trafikken, se tabel 24. Her har 43 % af
brugerne vurderet, at cyklen er den mest udfordrende trafikantgruppe, da det er dem, som de deler
pladsen med på cykelstierne. De næstmest udfordrende grupper at færdes sammen med er ifølge
respondenterne fodgængere og bilister, begge med 18 %. 25 % af brugerne har svaret, at de ikke har
nogen udfordringer med nogen trafikantgrupper.
Trafikantgrupper
Fodgænger
Elektriske løbehjul
Cykel
Bil
Taxa
Bus
Varebil
Lastbil
Ingen

Andel
18 %
5%
43 %
18 %
2%
2%
1%
3%
25 %

Tabel 24. Mest udfordrende trafikantgrupper at færdes sammen med ifølge respondenterne. Bemærk, at brugerne
kan have afgivet flere svar og summen er derfor ikke 100 % (n=211).

Til sammenligning har 76 brugere af elektriske løbehjul i Oslo også svaret, hvem de synes det er mest
krævende at færdes sammen med (Berge, 2019). Her er det mest hyppige svar; fodgængere (54 %)
efterfulgt af bilister (28 %), cyklister (26 %) og bus (16 %). Den høje andel fodgængere kan forklares
med, at elektriske løbehjul i Norge har lov til at køre på fortovet.

4.3.4 Risikoberegninger
Nærved-uheld: For seneste tur på et elektrisk køretøj kender vi antal ture (211), samlede rejselængde
(640 km) og antal nærved-uheld (14). Det betyder, at der i gennemsnit er 1 nærved-uheld pr. 45 km
eller ca. 220 nærved-uheld pr. 10.000 km. Denne måde at regne risiko på er i begrænset grad gjort for
andre trafikantgrupper, og det er derfor vanskeligt at sammenligne med risikoen for nærved-uheld
for f.eks. cyklister eller gående.
Vi har imidlertid sammenlignet med tallene fra Oslo-studiet (Berge, 2019). Her var der 158 ture på 1-2
km, hvor der skete 28 nærved-uheld. Det giver i gennemsnit 1 nærved-uheld pr. 5-10 km, eller ca.
1000-2000 nærved-uheld pr. 10.000 km. Konfliktniveauet er således 5-9 gange højere i Oslo end i
København og Aarhus, når vi som her inkluderer eksponering (rejselængde) i beregningen.
Uheld: Estimering af uheldsrisikoen er mere usikker. Vi ved, at de 211 respondenter har været
involveret i seks uheld i 2019, og at de tilsammen kørte 13,7 km pr. uge på interviewtidspunktet dvs. i
alt 13,7 km * 211 = 2.890 km ≈ 3.000 km. Vi ved imidlertid ikke, om denne uge-rejselængde er
repræsentativ for hele året. På interviewtidspunktet var år 2019 i gennemsnit ca. 42 uger langt.
Forsøgsordningen begyndte i praksis i starten af uge 4, hvilket vil sige, at året har været 39 uger. Vi
har opstillet en række alternativer med forskellige brug gennem året og estimeret risikoen under
disse forudsætninger. Resultaterne er sammenfattet i tabel 25.
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Forudsætning

Rejselængde

Risiko (km pr. uheld) Risiko (uheld pr. 10.000 km)

Kort rejselængde: Først begyndt at bruge
elektriske løbehjul fra sommeren 2019, dvs.
rejst 0 km i ca. 20 uger

19*2890=54.910 km

1 uheld / 9152 km

1,1 uheld/10.000 km

Middelkort rejselængde: Først begyndt at
bruge elektriske løbehjul fra foråret 2019,
dvs. rejst 0 km i ca. 10 uger

29*2890=83.810 km

1 uheld / 13.968 km

0,7 uheld/10.000 km

Middel rejselængde: Samme rejselængde i
alle uger hele året

39*2890=112.710 km

1 uheld / 18.785 km

0,5 uheld/10.000 km

Lang rejselængde: Rejse hele året, men
30*2890+ 9*2*2890
særligt langt om sommeren (dobbelt så lang i
= 141.720 km
9 uger)

1 uheld / 23.620 km

0,4 uheld/10.000 km

Tabel 25. Uheldsrisiko estimeret under forskellig forudsætning.

Et godt bud er, at der i runde tal er en risiko på 0,5-1 uheld pr. 10.000 km. Dvs. at hver ca. 200-400
nærved-uheld medfører et uheld med materiel- eller personskade.
Tabel 26 angiver nogle lignende risikoberegninger baseret skadestuedata og logdata fra udlejere af
elektriske løbehjul i Odense og to amerikanske byer. Det ses, at Odense Universitetshospital har
estimeret risikoen til noget lignende som i dette studie, og at de amerikanske skadestuer har fundet
en lidt højere risiko. Dette stemmer også overens med, at uheldsrisikoen generelt er højere i USA end
i Danmark. Odense Universitetshospital har estimeret, at den fundne risiko er 8-10 gange højere end
risikoen for cykelskader.
Skadestue

Antal tilskadekomne

Rejselængde

Risiko (uheld pr. 10.000 km)

Odense

22

312.000 km

0,7 skade/10.000 km

Austin

192

2.396.416 km

0,8 skade/10.000 km

Portland

176

1.283.019 km

1,4 skade/10.000 km

Tabel 26. Uheldsrisiko estimeret baseret på skadestuedata i Odense, Austin og Portland (Sørensen, 2019).

Sammenfatning
Respondenter og køretøj: Der er i alt foretaget interview med 211 burgere, hvoraf 98 er fra Aarhus og
113 er fra København. 208 er brugere af elektriske løbehjul og tre er brugere af elektrisk skateboards.
69 % er mænd.
Rejsevaner og miljø: Tabel 27 angiver nogle nøgletal for respondenternes rejsevaner. De fleste
respondenter var folk, som brugte det elektriske løbehjul i deres fritid eller til sightseeing (47 %), men
dette kan også hænge samme med, at disse var nemmest at stoppe i trafikken. Rejselængden for
seneste tur var i gennemsnit ca. 3 km, mens den gennemsnitlige turlængde for den seneste uge er ca.
4,4 km. Omkring halvdelen af de adspurgte bruger elektrisk løbehjul meget sjældent eller har kun
prøvet det én gang, mens ca. 1/5 bruger det til daglig pendling. Undersøgelsen viser, at det i høj grad
er bløde trafikanter (85 %), som benytter de elektriske løbehjul, mens det kun er 11 % af
respondenterne, som erstattede en tur i personbil med det elektriske løbehjul.
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Rejsevaner
Primært turformål
Alternativt transportmiddel
Turlængde seneste tur, gennemsnit
Turlængde, vægtet gennemsnit
Hyppighed

Andel
Fritid: 33 %, til/fra arbejde/uddannelse: 27 %
Gang: 50 %, Cykel: 35 %, Bil: 11 %
3,0 km
4,4 km
Kun prøvet én gang/sjældnere end 1 gang/uge: 52 %
Flere gange/uge: 21 %

Tabel 27. Respondenternes rejsevaner. Udvalgte nøgletal.

Trafiksikkerhed: Tabel 28 angiver nøgletal for trafiksikkerhed. Det er kun 10 %, som føler sig enten
usikre/utrygge eller meget usikre/utrygge, mens hele 70 % føler sig enten sikre/trygge eller meget
sikre/trygge. Respondenterne angiver, at det især er cykler som er udfordrende at færdes sammen
med, og det er da også dem, som de deler pladsen med på cykelstierne.
Baseret på selvrapporteret uheld, nærved-uheld og rejselængde er risikoen for uheld og nærveduheld estimeret til hhv. 0,5-1 uheld/10.000 km og 220 nærved-uheld/ 10.000 km. Der er især
rapporteret mange ene-uheld (67%) og mange nærved-kollisioner med modpart (64 %). Især
uheldstallene er meget små og skal derfor tages med forbehold.
Andel

Primær sikkerhedsfølelse

Sikker/meget sikker: 70 %

Mest udfordrende trafikantgruppe

Cykler (43 %)

Nærveduheld

Uheld

Trafiksikkerhed

Uheldsrisiko

0,5-1 uheld/10.000 km

Andel eneuheld

67 %

Hyppigste ene uheldssituation

Vælte pga. glat føre eller kant

Konfliktrisiko

220 nærved-uheld/ 10.000 km

Andel ene-nærved-uheld

36 %

Hyppigste nærved-uheldssituation Konflikter med bil eller cykel

Tabel 28. Trafiksikkerhed for respondenterne. Udvalgte nøgletal.
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5 Webbaseret spørgeskemaundersøgelse
Formål
Siden igangsætningen af forsøgsordningerne har de nye typer af køretøjer været diskuteret meget i
såvel pressen som trafikfaglige miljøer. Særligt de elektriske løbehjul har været i søgelyset og
genstand for megen debat af både positiv og negativ karakter. Imidlertid har befolkningens oplevelse
af og erfaringer med de nye køretøjer kun i begrænset omfang været inddraget.
For at belyse befolkningens erfaring og holdning til hhv. elektriske løbehjul, små elektriske køretøjer
og speed pedelecs er der gennemført en webbaseret spørgeskemaundersøgelse, som via forskellige
kanaler er sendt bredt ud i befolkningen. Spørgeskemaundersøgelsen giver – sammenlignet med
vejkantsundersøgelsen – mulighed for at stille flere spørgsmål om flere aspekter, ligesom den i
modsætning til vejkantsundersøgelsen også gør det muligt at få svar fra både ikke-brugere, brugere
af speed pedelecs og brugere af små elektriske køretøjer, som vi kun fik få svar fra i
vejkantundersøgelsen.
Denne delundersøgelse er tredelt og omhandler undersøgelse af:
• Sikkerhed: Samspil mellem forskellige trafikantgrupper, oplevede konflikter og uheld
• Miljø: Transportmiddelvalg
• Generelle holdninger
Mens vejkantsundersøgelsen udelukkende omhandler de sikkerheds- og miljømæssige aspekter ved
forsøgsordningerne, er formålet med denne delundersøgelse foruden at medvirke til at belyse de
sikkerheds- og miljømæssige aspekter ved forsøgsordningerne også at belyse generelle holdninger
set fra forskellige brugergruppers perspektiv.
I modsætning til vejkantsundersøgelsen, der fokuserede på brugere af elektriske løbehjul, omhandler
denne del-undersøgelse alle følgende fire brugergrupper:
1. Brugere af elektriske løbehjul
2. Brugere af små elektriske køretøjer
3. Brugere af speed pedelecs
4. Ikke-brugere af elektriske løbehjul, små elektriske køretøjer og speed pedelecs
Generelt er det med en webbaseret spørgeskemaundersøgelse således muligt at opnå større
repræsentativitet blandt respondenterne end ved en vejkantsundersøgelse.

Metode
Tid og sted: Den webbaserede spørgeskemaundersøgelse er gennemført i perioden d. 30. oktober – 1.
december 2019. Særligt i perioden 19. november – 21. november 2019 er der indkommet mange
besvarelser af spørgeskemaerne.
Rekruttering: En af de største udfordringer med webbaserede spørgeundersøgelser er rekruttering,
dvs. at opnå kontakt til mange mulige respondenter og at få disse til at svare. Ofte er svarprocenten
ved webbaserede spørgeskemaundersøgelser lav (typisk maks. 10 % ved spørgeundersøgelser som er
sendt generelt ud til befolkningen). Ambitionen for denne spørgeskemaundersøgelse har været at
opnå mindst 1.000 besvarelser i alt, herunder svar fra mindst 200-300 brugere af elektriske løbehjul,
100-200 brugere af elektriske skateboards og selvbalancerende køretøjer og 100-200 brugere af
speed pedelecs. Det er med forskellige indsatser forsøgt at opfylde denne ambition:
1. Opnå stor motivation for at svare ved at a) ramme den helt rigtige målgruppe, som er
interesseret i at svare og b) udlodde en præmie blandt respondenterne.
2. Bredspektret rekruttering for at opnå mange svar trods lav svarprocent.
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Der er generelt meget få brugere af speed pedelecs og små elektriske køretøjer, og få brugere af
elektriske løbehjul. Hovedformålet med rekrutteringen har været at finde og få svar fra disse få
personer, og hele rekrutteringsstrategien er tilrettelagt med dette for øje. Der er med andre ord gjort
en særlig indsats for at rekruttere respondenter i disse brugergrupper.
De normalt anvendte rekrutteringskanaler i sådanne undersøgelser som post, borgerpaneler eller
forskellige e-mail-adresselister vil ikke være velegnet her, da de vil indeholde alt for få brugere af de
forskellige køretøjstyper. Hvis der f.eks. blev udsendt 10.000 spørgeskemaer generelt i befolkningen,
vil der sandsynligvis maksimalt være 50-100 eller muligvis endnu færre, som har prøvet en speed
pedelec, og måske kun 10-20 som har prøvet et elektrisk skateboard eller selvbalancerende køretøj.
Hvis 10 % af disse svarer, vil det resultere i 5-10 svar for speed pedelec og 1-2 svar for elektrisk
skateboard eller selvbalancerende køretøj. Der skal således udsendes rigtig mange link til
spørgeundersøgelsen for at få det ønskede antal svar.
Mange af disse brugergrupper findes imidlertid samlet i forskellige Facebook-grupper, og det er
derfor valgt at bruge dette som en indgang til en målrettet rekruttering af respondenter.
Der er således taget kontakt til og aftalt offentliggørelse af undersøgelsen i en række private grupper.
I de fleste tilfælde er vi blevet medlemmer af grupperne og har selv kunne poste, få kommentarer
mm. Grupperne er (parentes angiver antal medlemmer):
• Speed Pedelec Danmark (120): Postet 2/11 og 15/11
• Speed pedelec, os der træder til de 45 km/t på cykelstien (220): Postet 31/10 og 15/11
• Os der kører elektrisk løbehjul (255): Postet 1/11 og 15/11
• Elektriske skateboards (105): Postet 31/10 og 15/11
• EUC Danmark (Electric Unicycles) (246): Postet 31/10 og 15/11
• E-transport: Postet 4/11
Derudover er undersøgelsen blevet postet i andre trafikantrelaterede grupper, som:
• Cyklistforbundet (hvor den blev lagt på hoved-facebooksiden), Cyklistforbundet Aarhus,
Cyklistforbundet København og Cyklister i Odense
• Dansk Fodgængerforbund
• Forenede Danske Motorejere (FDM)
• Rådet for Sikker Trafik, hvor den blev lagt på hoved-facebooksiden
Undersøgelsen er også postet i grupperne: Københavns Kommune, Trafik i Aarhus, Aalborg
Kommune og Vejle Kommune medio november, og i en række grupper for lokalområder i Aarhusområdet og Storkøbenhavn som Skødstrup, Virum og Amager primo november. Endelig er
undersøgelsen postet på Via Trafiks og Incubas facebookside, og de ansatte ved Via Trafik har postet
det på egne facebooksider, med opfordring om at dele og svare på denne.
Evalueringen har opnået stor interesse hos udvalgte aktører, der således har delt link til
spørgeundersøgelsen på twitter og opfordret følgere til at besvare spørgeskemaet. De fleste af disse
delinger på twitter har haft en neutral ordlyd, mens enkelte har angivet en stærk modstand mod
forsøgsordningen med elektriske løbehjul i deres opfordring (tweet). Hvorvidt ordlyden af disse
tweets har påvirket resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, er undersøgt i forbindelse med
databehandlingen, som beskrevet i afsnit 5.7.
Rekrutteringen af respondenter har bevist ikke været målrettet fagpersoner med trafikfaglig
baggrund, da denne delundersøgelse netop har til formål at undersøge den almene befolknings
erfaring med og holdning til køretøjerne inden for forsøgsordningerne. Derfor er der bevist ikke
foretaget rekruttering via f.eks. LinkedIn og diverse fagmiljøer.
Repræsentativitet: Hovedprioriteten i rekrutteringen har, som beskrevet, været at opnå så mange
svar som muligt fra de få brugere af speed pedelecs, små elektriske køretøjer og elektriske løbehjul,
og ikke at få repræsentative svar fra ikke-brugerne. Svarene for ikke-bruger-gruppen er derfor ikke
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nødvendigvis 100 % repræsentative for befolkningen som helhed, og efter forskellige interessenter
har opfordret til at svare, kan der stilles endnu større spørgsmål ved dette. Svarene fra ikke-brugerne
skal derfor tages med forbehold, hvilket i særlig gælder for holdningsspørgsmålene. Dette vil blive
uddybet og drøftet mere under gennemgangen af svar fra ikke-brugerne.
Anonymitet: Idet rekrutteringen er sket via sociale medier ved vi ikke hvem, der har set og reageret
på opfordringen til at svare. I forbindelse med besvarelse af spørgeskemaet angiver respondenterne
ingen personfølsomme oplysninger, og svarkategorierne er så brede, at det er umuligt at regne ud,
hvem respondenten er. Dette gælder dog ikke for de respondenter, der har ønsket at deltage i
lodtrækningen om en præmie. Disse er blevet bedt om at oplyse e-mailadresse og har således selv
valgt at angive denne. De pågældende e-mailadresse er kun anvendt i forbindelse med udtrækning af
vinderen og dennes e-mailadresse er anvendt til at kontakte pågældende person. Efterfølgende er
alle oplyste e-mailadresser slettet fra datasættet samt Via Trafiks server.
Der ønskes kun ét svar fra hver respondent, hvorfor respondenternes IP-adresse registreres i
forbindelse med besvarelse af spørgeskemaundersøgelsen. Inden databehandlingen er påbegyndt, er
alle IP-adresser slettet fra datasættet samt Via Trafiks server, og oplysningerne er således ikke
tilgængelige efterfølgende.
Spørgeskemaets opbygning: Spørgeskemaundersøgelsen består af fire separate spørgeskemaer, ét
for hver af de fire grupper; 1) brugere af elektriske løbehjul, 2) brugere af små elektriske køretøjer, 3)
brugere af speed pedelecs og 4) ikke-brugere. Særligt de tre spørgeskemaer til respondenter som
ejer, har lejet eller har prøvet at køre på en af de tre køretøjer ligner hinanden, men der er nogle
mindre forskelle i spørgsmål og spørgsmålsformuleringer.
Respondenterne bliver som udgangspunkt bedt om at svare på kun ét spørgeskema (for at begrænse
svartiden), men har mulighed for at svare på flere, hvis de har lyst, og hvis de har angivet at have
prøvet flere typer af køretøjer. Med udgangspunkt i en forudsætning om, at der sandsynligvis er
færrest brugere, der har prøvet en speed pedelec, vil den pågældende respondent blive bedt om at
svare for denne kategori, hvis denne har angivet at have prøvet en speed pedelec. I tabel 29 nedenfor
fremgår det, hvilken kategori respondenterne vil blive bedt om at svare for.
Speed
Små elektriske Elektriske Ingen
pedelecs køretøjer
løbehjul

Har
prøvet

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

Svar for
Speed pedelecs
Speed pedelecs;
Kan også svare for små elektriske køretøjer
Speed pedelecs;
Kan også svare for små elektriske køretøjer
og/eller elektriske løbehjul
Speed pedelecs;
Kan også svare for elektriske løbehjul
Små elektriske køretøjer
Små elektriske køretøjer;
Kan også svare for elektriske løbehjul
Elektriske løbehjul
Ikke bruger

Tabel 29. Fordeling af respondenter på de fire delspørgeskemaer. Respondenter, som angiver at eje eller have prøvet
flere af de tre køretøjstyper får mulighed for at svare for de køretøjstyper, de har prøvet.

Lignende undersøgelser fra andre lande og for andre trafikantgrupper er anvendt som inspiration til
konkrete spørgsmålsformuleringer, i særlig grad en lignende norsk undersøgelse gennemført af TØI i
sommeren 2019 (Berge, 2019). Dermed er det muligt at sammenligne resultaterne med fund fra disse
andre studier. Derudover er der i nogle tilfælde anvendt de samme spørgsmål som i
vejkantsundersøgelsen.
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De fire separate spørgeskemaer og de konkrete spørgsmålsformuleringer og svarmuligheder fremgår
af bilag 2. Hvert spørgeskema omfatter fire dele:
1. Kendetegn ved bruger og køretøj
2. Spørgsmål om rejsevaner/miljø
3. Spørgsmål om sikkerhed, tryghed og samspil
4. Generelle holdningsspørgsmål
Svarprocenter: For de følgende analyser bemærkes det, at respondenterne ved nogle spørgsmål har
haft mulighed for at angive flere svar. Summen af svar er derfor ikke 100 % ved disse spørgsmål. Det
er angivet, når dette er tilfældet. I andre tilfælde giver summen af spørgsmål 99% eller 101%. Dette
kan forklares med afrunding af procenterne for de enkelte svar.

Respondenterne i undersøgelsen
Bopæl: Der er i alt indkommet 1.465 besvarelser af spørgeskemaundersøgelsen. Blandt
respondenterne er 67 % bosat i Storkøbenhavn, 11 % er bosat i Aarhus Kommune, 4 % er bosat i
Odense Kommune, 3 % er bosat i Aalborg Kommune og 1 % er bosat i Vejle Kommune. De resterende
14 % er bosat i områder, hvor der ved spørgeundersøgelsens opstart ikke var indført lejeordninger for
elektriske løbehjul. 0,5 % af respondenterne ønskede ikke at angive deres bopæl.
Køn: 61 % af respondenterne er mænd og 38 % er kvinder. 2 % har ikke ønsket at angive køn.
Brugergruppe: Respondenterne fordeler sig på de fire brugergrupper som følgende:
• 568 respondenter ejer eller har prøvet et elektrisk løbehjul (39 %)
• 278 respondenter ejer eller har prøvet et lille elektrisk køretøj (19 %)
• 294 respondenter ejer eller har prøvet en speed pedelec (20 %)
• 742 respondenter ejer ikke og har ikke prøvet et af ovenstående køretøjer (51 %)
Alle 1.465 besvarelser indgår i de følgende analyser. De fire spørgeskemaer vil dog blive behandlet
separat. Bemærk at det ikke er alle, som har svaret på alle spørgsmålene, hvorfor antal besvarelser (n)
varierer fra spørgsmål til spørgsmål.
Alder: Blandt respondenterne er det særligt blandt aldersgrupperne 18-24 år samt 25-54 år, at mange
ejer eller har prøvet et eller flere af de elektriske køretøjer. Blandt brugere af speed pedelec er det dog
særligt i aldersgrupperne 25-54 år og 55-64 år, at der er mange brugere. Ikke-brugerne ses særligt i
aldersgrupperne over 25 år. Af tabel 30 ses en samlet oversigt over respondenter i de forskellige
brugergrupper fordelt efter alder.
Aldersgruppe
0-14 år
15-17 år
18-24 år
25-54 år
55-64 år
65 år eller derover
Ønsker ikke at svare
I alt

Elektrisk
løbehjul
0%
2%
9%
77 %
8%
4%
1%
488

Små elektriske
køretøjer
0%
4%
11 %
75 %
7%
3%
2%
227

Speed
pedelec
0%
1%
5%
71 %
13 %
9%
0%
242

Ikkebruger
0%
0%
2%
60 %
20 %
16 %
1%
698

I alt
0%
1%
5%
66 %
15 %
11 %
1%
1.324

Tabel 30. Aldersfordeling i forskellige brugergrupper.
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Resultater for elektriske løbehjul
5.4.1

Respondenter

Eje eller prøvet: Der er i alt indkommet 568 besvarelser af spørgeskemaet om brugen af elektriske
løbehjul, heraf har 481 respondenter fuldført spørgeskemaet. 68 respondenter angiver, at de ejer et
elektrisk løbehjul, mens de resterende 500 har prøvet et elektrisk løbehjul.
Bopæl: 65 % af respondenterne bor i Storkøbenhavn, 12 % bor i Aarhus Kommune, 4 % bor i Odense
Kommune, 4 % bor i Aalborg Kommune, 1 % bor i Vejle Kommune og 15 % bor i andre områder.

5.4.2 Rejsevaner
Turformål: Tabel 31 sammenfatter turformål for respondenternes seneste tur på et elektrisk løbehjul.
Flest brugere har senest benyttet et elektrisk løbehjul i deres fritid (42 %). Det næstmest angivne
formål er til eller fra arbejde eller uddannelse (12 %). Ca. hver ottende angiver, at formålet med turen
var noget andet (13 %), og mange uddyber her, at de har prøvekørt et elektrisk løbehjul.
Turformål
Til/fra arbejde/uddannelse
Til/fra kollektiv trafik
Til/fra møde el.lign. i arbejdstiden
Til/fra butik
Fritid
Sightseeing
Andet

Andel
12 %
9%
8%
7%
42 %
9%
13 %

Tabel 31. Respondenternes turformål på den seneste tur (n=426).

Turlængde: Respondenterne har angivet turlængden på deres seneste tur, den gennemsnitlige
turlængde, samt hvor ofte de kører på et elektrisk løbehjul. I tabel 32 ses resultaterne, hvor
gennemsnittet er beregnet for hhv. seneste tur, og som et vægtet gennemsnit baseret på den
gennemsnitlige turlængde samt hvor ofte brugerne benytter køretøjet.
Som det fremgår af tabel 32, er rejselængden for den seneste tur i gennemsnit ca. 3,6 km. Ca. hver
fjerde af de seneste ture er maks. 2 km lang (24 %), mens i alt 71 % af turene er mellem 1 km og 5 km
lang. Desuden viser besvarelserne, at 1 % af de seneste ture er over 15 km lange.
Den vægtede gennemsnitlige turlængde for respondenterne er ca. 4,5 km, når der tages højde for
antallet af ture og den gennemsnitlige turlænge. Respondenterne kører i gennemsnit 1 tur pr. uge og
en samlet gennemsnitsrejselængde på 4,5 km pr. uge.
Turlængde
Seneste tur (n=414)
Gennemsnit (n=398)

Under
1 km
3%
23 %

1-2
km
21 %
28 %

2-3
km
27 %
21 %

3-5
km
23 %
18 %

5-10
km
18 %
9%

Over
10 km*
7%
1%

Gns.
(vægtet)
3,6 km
4,5 km

Tabel 32. Respondenternes turlængde på seneste tur og gennemsnitligt. *Ved ture over 10 km bruges 15 km i
beregningen af gennemsnits turlængde.

Hyppighed: Af tabel 33 fremgår det, hvor ofte respondenterne benytter et elektrisk løbehjul. Knap
halvdelen (48 %) har kun prøvet et elektrisk løbehjul én gang. Blandt de respondenter, som svarer, at
de har prøvet et elektrisk løbehjul, men ikke ejer et, angiver 40 %, at de kun har prøvet et elektrisk
løbehjul én gang. Kun 6 % benytter et elektrisk løbehjul 5-7 gange/uge eller oftere.
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Hyppighed for brug
Har kun prøvet 1 gang
Sjældnere end 1 gang/uge
1 gang/uge
2-4 gange/uge
5-7 gange/uge
Flere gange/dag

Andel
48 %
32 %
7%
6%
3%
3%

Tabel 33. Hyppighed for brug af elektriske løbehjul (n=417).

Alternativt transportmiddel: Efter implementering af forsøgsordningerne er det særligt interessant
at vide, hvilke transportmidler de nye køretøjer erstatter. I tabel 34 fremgår det, hvilke køretøjer de
elektriske løbehjul erstatter blandt respondenterne.
Undersøgelsen viser, at elektriske løbehjul i høj grad erstatter aktive transportformer. Således angiver
60 % af respondenterne, at det elektriske løbehjul erstatter cykel, elcykel eller gang. 13 % angiver, at
det elektriske løbehjul erstatter kollektiv trafik, mens 9 % ville have kørt i bil. Dette indikerer således,
at elektriske løbehjul kun i begrænset omfang kan reducere antallet af bilture.
Transportform
Gang
Almindelig cykel
Elcykel
Knallert
Bil
Kollektiv trafik
Taxi
Ingen (ville ikke have foretaget denne tur)
Andet

Andel
28 %
29 %
3%
0%
9%
13 %
3%
12 %
2%

Tabel 34.Transportmiddel, der erstattes af et elektrisk løbehjul (n=427).

Årsager til at vælge et elektrisk løbehjul
Der er for langt at gå
Jeg har ikke adgang til en cykel
Jeg har ikke adgang til bil
Der er ingen eller dårlig kollektiv trafik
Det fungerer godt sammen med kollektiv trafik (til/fra busstoppested/togstation)
Det er nemt og hurtigt at leje et elektrisk løbehjul
Det er billigst
Det er hurtigst / mest effektivt
Det er mest fleksibelt
Det giver frisk luft
Jeg ser og oplever mere
For miljøet skyld
Jeg kan godt lide at bruge/prøve nye teknologiske løsninger
Det er sjovt
Andet

Andel
25 %
8%
4%
9%
9%
23 %
6%
28 %
21 %
14 %
12 %
8%
48 %
36 %
21 %

Tabel 35. Årsager til at vælge et elektrisk løbehjul (n=416).

Respondenterne angiver mange forskellige årsager til at benytte det elektriske løbehjul, som angivet i
tabel 35. Det bemærkes, at respondenterne har haft mulighed for at angive flere svar, hvorfor
summen er større end 100 %.
Årsagerne til at benytte elektrisk løbehjul er mange. Flest respondenter angiver, at de har brugt et
elektrisk løbehjul, fordi de godt kan lide at bruge eller prøve nye teknologiske løsninger (48 %).
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Derudover er de primære årsager, at det er sjovt (36 %), at det er hurtigst eller mest effektivt (28 %)
og at der er for langt at gå (25 %). Kun 8 % af respondenterne angiver, at de vælger et lille elektrisk
køretøj for miljøets skyld.

5.4.3

Trafiksikkerhed

Sikkerhedsfølelse: Respondenterne har angivet, hvor sikre de følte sig på deres seneste tur på et
elektrisk løbehjul. Svarene fremgår af tabel 36. 41 % af respondenterne følte sig sikker eller meget
sikker på deres seneste tur, mens 43 % svarer, at de følte sig usikker eller meget usikker.
Respondenterne har svaret på, hvilke andre trafikantgrupper, de oplever som mest udfordrende at
færdes sammen med i trafikken. Svarene fremgår af tabel 37. Det bemærkes, at respondenterne har
haft mulighed for at angive flere svar, hvorfor summen af svar er større end 100 %.
Sikkerhedsfølelse
Meget usikker
Usikker
Hverken eller
Sikker
Meget sikker
Ved ikke

Andel
20 %
23 %
15 %
25 %
16 %
1%

Tabel 36. Respondenternes følelse af sikkerhed på den seneste tur på et elektrisk løbehjul (n=414).

Flest angiver, at cykler, elcykler og speed pedelecs er mest udfordrende at færdes sammen med (56
%), men også andre elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer angives som udfordrende at
færdes sammen med af relativt mange respondenter (29 %). Dette kan skyldes, at alle disse
trafikantgrupper færdes på cykelstier. Derudover anses biler som udfordrende af næsten hver tredje.
Lidt overraskende svarer 31 % af respondenterne, at fodgængere er udfordrende at færdes sammen
med. Dette kan muligvis skyldes forhold omkring kryds, fodgængerfelter eller busstoppesteder, eller
eventuelt at brugerne af elektrisk løbehjul kører ulovligt på fortov eller andre gangarealer. 11 %
angiver, at de ikke anser nogen af grupperne som udfordrende at færdes sammen med.
Udfordrende medtrafikanter
Fodgængere
Andre elektriske løbehjul eller små elektriske køretøjer
Cykler, elcykler og speed pedelecs
Knallerter
Biler
Busser
Lastbiler
Ingen
Andet

Andel
31 %
29 %
56 %
19 %
30 %
21 %
22 %
11 %
5%

Tabel 37. De mest udfordrende grupper af medtrafikanter ifølge brugere af elektriske løbehjul (n=409).

Uheld: Uheld er defineret som kollision med anden trafikant, eller at brugeren vælter el.lign. og at der
er sket enten materielskade eller personskade.
I alt har 23 respondenter svaret, at de har været involveret i et uheld på et elektrisk køretøj i 2019
(januar – november). Det svarer til 6 % af brugerne (n=408). 21 af de uheldsinvolverede er bosat i
Storkøbenhavn, én er bosat i Aarhus Kommune og én er bosat i Odense Kommune. 18 af de
involverede er mænd, fire er kvinder, og én ønsker ikke at angive køn. Tre af de involverede, har
angivet, at de ejer et elektrisk løbehjul, mens de øvrige 20 har prøvet et elektrisk løbehjul.
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Uheldslokalitet
Gågade, torv eller plads
Fortov
Cykelsti eller cykelbane
Vej / kørebane
Vejkryds, signalreguleret
Vejkryds, vigepligt / indkørsel
Rundkørsel
Fodgængerfelt
Andet

Andel
8%
8%
63 %
4%
8%
4%
0%
0%
4%

Tabel 38. Uheldslokaliteter (n=23).

Mere end halvdelen af uheldene er sket på cykelsti eller -bane (63 %), mens tre uheld er sket i et kryds
(12 %). To uheld er sket på gågade, torv eller plads (8 %) og to uheld er sket på fortov (8 %), hvilket
vidner om uhensigtsmæssig adfærd ved brugeren af det elektriske løbehjul. Uheldslokaliteterne er
angivet i tabel 38.
Der er i alt sket mindst 34 uheld, da én respondent har været involveret i to uheld, og fem
respondenter har været involveret i mere end to uheld. At fem respondenter har været involveret i
mere end to uheld i perioden kan umiddelbart lyde som mange, og kan måske skyldes, at de har talt
et eller flere nærved-uheld som uheld.
I spørgeskemaundersøgelsen svarer respondenterne på spørgsmål vedrørende det seneste uheld. Der
er således indkommet svar vedførerende 23 uheld, der fordeler sig på nedenstående uheldstyper. Det
bemærkes, at respondenterne kan angive flere svar, hvorfor antallet af uheldstyper er større end 23:
•

•

•

•
•
•

•

•

•

4 kollisionsuheld, hvor en fodgænger var involveret
o 2 uheld uden skade
o 1 uheld med meget let personskade
o 1 uheld med let personskade
2 kollisionsuheld, hvor et andet elektrisk løbehjul eller lille elektrisk køretøj var involveret
o 1 uheld med kun materiel skade
o 1 uheld med meget let personskade
5 kollisionsuheld, hvor en cykel, elcykel eller speed pedelec var involveret
o 1 uheld uden skade
o 3 uheld med meget let personskade
o 1 uheld med let personskade
1 kollisionsuheld, hvor en bil/varebil var involveret
o 1 uheld med meget let personskade
1 kollisionsuheld, hvor situationen er en anden
o Ingen skade
2 eneuheld, hvor brugeren væltede pga. glat føre
o 1 uheld med meget let personskade
o 1 uheld med let personskade
4 eneuheld, hvor brugeren væltede pga. hullet eller ujævn belægning på vejen eller stien
o 2 uheld uden skade
o 1 uheld med materiel skade
o 1 uheld med meget let personskade
2 eneuheld, hvor brugeren væltede pga. påkørsel af kantsten, flisekant, togskinner el.lign.
o 1 uheld med meget let personskade
o 1 uheld med let personskade
3 eneuheld, hvor brugeren væltede pga. skarp svingmanøvre
o 1 uheld uden skade
o 1 uheld med kun materiel skade
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•

•
•
•

o 1 uheld med meget let personskade
3 eneuheld, hvor brugeren væltede, da vedkommende forsøgte at vise tegn ved sving/stop
o 1 uheld uden skade
o 2 uheld med meget let personskade
1 uheld, hvor brugeren væltede pga. en defekt på køretøjet
o Let personskade
1 eneuheld, hvor brugeren påkørte en genstand på eller ved siden af vejen
o Ingen skade
2 eneuheld af andre årsager
o Meget let personskade

Nærved-uheld: Nærved-uheld er defineret som situationer, hvor brugeren eller en anden part måtte
bremse hårdt eller svinge kraftigt for at undgå uheld, eller hvor brugeren eller en anden part kom med
udbrud, dyttede eller viste fagter, eller hvor brugeren var tæt på at vælte. Nærved-uheld angives
alene for den seneste tur.
85 respondenter har oplevet mindst ét nærved-uheld på deres seneste tur. Det svarer til 21 % af
respondenterne (n=405). 64 af disse brugere bor i Storkøbenhavn, syv er bosat i Aarhus Kommune,
fire er bosat i Odense Kommune, to er bosat i Aalborg Kommune, én er bosat i Vejle Kommune, fem
er bosat et andet sted og to ønsker ikke angive, hvor de bor. 60 af de respondenter, der har oplevet et
nærved-uheld på deres seneste tur er mænd, 21 er kvinder og fire ønsker ikke angive deres køn. Seks
af respondenterne har angivet, at de ejer et elektrisk løbehjul, mens de resterende 79 angiver, at de
har prøvet et elektrisk løbehjul. Det kan således se ud til, at det især er de elektriske leje-løbehjul som
er involveret i nærved-uheld.
Som det fremgår af tabel 39 er mere end halvdelen af nærved-uheldene sket på cykelsti eller – bane
(60 %). 15 % er sket i kryds og 10 % er sket på gågade, torv eller plads.
Uheldslokalitet
Gågade, torv eller plads
Fortov
Cykelsti eller cykelbane
Vej / kørebane
Vejkryds, signalreguleret
Vejkryds, vigepligt / indkørsel
Rundkørsel
Fodgængerfelt
Andet

Andel
10 %
2%
60%
11 %
11 %
4%
1%
1%
1%

Tabel 39. Lokalitet for nærved-uheld (n=84).

I 58 nærved-uheld var en anden trafikant involveret (68 %), mens respondenten var den eneste
involverede i de resterende 27 nærved-uheld (32 %). Nærved-uheldene fordeler sig på nedenstående
situationer. Det bemærkes, at respondenterne kan angive flere svar:
• 15 nærved-uheld, hvor en fodgænger var involveret
• 10 nærved-uheld, hvor et andet elektrisk løbehjul eller et lille elektrisk køretøj var involveret
• 22 nærved-uheld, hvor en cykel, elcykel eller speed pedelec var involveret
• 8 nærved-uheld, hvor en bil eller varebil var involveret
• 3 andre situationer med en anden part involveret
• 2 nærved-uheld, hvor føreren var tæt på at vælte pga. glat føre
• 9 nærved-uheld, hvor føreren var tæt på at vælte pga. hullet eller ujævn belægning
• 4 nærved-uheld, hvor føreren var tæt på at vælte pga. påkørsel af kantsten, flisekant el.lign.
• 8 nærved-uheld, hvor føreren var tæt på at vælte pga. høj fart eller kraftig acceleration
• 9 nærved-uheld, hvor føreren var tæt på at vælte pga. kraftig opbremsning
• 5 nærved-uheld, hvor føreren var tæt på at vælte pga. skarp svingmanøvre
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•
•
•
•
•

10 nærved-uheld, hvor føreren var tæt på at vælte, da vedkommende forsøgte at vise tegn
1 nærved-uheld, hvor føreren var tæt på at vælte pga. en defekt på køretøjet
3 nærved-uheld, hvor føreren var tæt på at påkøre en genstand på eller ved siden af vejen
1 nærved-uheld, hvor føreren kørte af vejen eller stien
1 anden situationer uden andre parter involveret

5.4.4 Risikoberegninger
Nærved-uheld: På baggrund af svar på spørgeskemaet kan risikoen for konflikter beregnes for brugere
af elektriske løbehjul. 405 respondenter har tilsammen oplevet 126 nærved-uheld på deres seneste
ture, der i alt udgør 1.439 km (405 ture med en gennemsnitslængde på 3,6 km). Det betyder, at der i
gennemsnit er ét nærved-uheld pr. 11 km, eller ca. 876 nærved-uheld pr. 10.000 km.
Uheld: Estimering af uheldsrisikoen er mere usikker. Vi ved, at 23 af 408 respondenter har været
involveret i sandsynligvis 34 uheld, og at de tilsammen kørte 4,5 km pr. uge på interviewtidspunktet
dvs. i alt 4,5 km * 408 = 1.836 km ≈ 2.000 km. Vi ved imidlertid ikke om denne uge-rejselængde er
repræsentation for hele året. Gennemsnitstidspunktet for svar af spørgeundersøgelsen var uge 45.
Forsøgsordningen begyndte i praksis i starten af uge 4, hvilket vil sige, at året har været 42 uger. Vi
har opstillet en række alternativer med forskellige brug gennem året og estimeret risikoen under
disse forudsætninger. Disse alternativer svarer til de alternativer, som er benyttet i
risikoberegningerne i kapitel 4.3. Resultaterne er sammenfattet i tabel 40
Denne beregning giver et utroværdigt højt estimat på uheldsrisiko på 3-8 uheld pr. 10.000 km. Dvs. at
hver ca. 100-250 konflikter medfører et uheld med materiel- eller personskade. Estimatet på uheldsrisiko skal tages med forbehold. Det er uklart, hvorfor der fås et så højt estimat, men det tyder på, at
respondenterne bevidst eller ubevidst har angivet for mange uheld og/eller for kort rejselængde.
Samtidig tyder det på, at udvalgte respondenter, som har svaret fra og med den 19. november 2019
har fulgt en opfordring om at svare særlig kritisk og dermed måske har overdrevet antallet af
oplevede uheld, eller måske har svaret som bruger af elektrisk løbehjul, uden at være en reel bruger.
Forudsætning

Rejselængde

Risiko (km pr. uheld) Risiko (uheld pr. 10.000 km)

Kort rejselængde: Først begyndt at bruge
elektriske løbehjul fra sommeren 2019, dvs.
rejst 0 km i ca. 20 uger

22*1836=40.392 km

1 uheld / 1188 km

8,4 uheld/10.000 km

Middelkort rejselængde: Først begyndt at
bruge elektriske løbehjul fra foråret 2019,
dvs. rejst 0 km i ca. 10 uger.

32*1836=58752 km

1 uheld / 1728 km

5,8 uheld/10.000 km

Middel rejselængde: Samme rejselængde i
alle uger hele året

42*1836=77.113 km

1 uheld / 2268 km

4,4 uheld/10.000 km

1 uheld / 2916 km

3,4 uheld/10.000 km

Lang rejselængde: Rejse hele året, men
30*1836+12*2*1836 =
særligt langt om sommeren (dobbelt så lang i
99.144 km
12 uger)

Tabel 40. Uheldsrisiko for elektriske løbehjul estimeret under forskellig forudsætning.

5.4.5 Holdninger
Forsøgsordningen: Respondenterne har angivet, hvorvidt de synes forsøgsordningen med elektriske
løbehjul skal videreføres, gøres permanent eller afsluttes. 30 % af respondenterne ønsker, at
ordningen gøres permanent, 33 % ønsker, at forsøgsordningen videreføres som forsøgsordning, mens
37 % ønsker, at forsøgsordningen afsluttes. Selvom det er brugere af elektriske løbehjul, som her har
svaret, er der alligevel over 1/3, som mener, at forsøgsordningen skal afsluttes. Den høje andel som
mener ordningen skal afsluttes dækker imidlertid over, at andelen kun er 21% blandt respondenter,
som har svaret før den 19. november 2019, og hele 52% blandt respondenter som har svaret fra og
med den 19. november. Som det er beskrevet i indledningen og beskrives i kapitel 5.7, er det
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tænkeligt, at respondenter fra og med den 19. november har været særlig kritiske til
forsøgsordningen og derfor angivet ekstraordinære kritiske svar.
Forklaring på holdning: Respondenterne har angivet årsager til, hvorfor de ønsker ordningen gjort
permanent, videreført som forsøgsordning eller afsluttet. Fordelingen af svar fremgår af tabel 41.
Blandt respondenter, som ønsker ordningen gjort permanent angiver størstedelen, at de ønsker en
permanent ordning af hensyn til mobilitet og fremkommelighed (82 %) og af hensyn til klimaet (67
%). Derudover angiver mindst halvdelen af respondenterne, at de ønsker en permanent ordning af
hensyn til lokalmiljø (66 %), bymiljø (63 %) og af hensyn til private forhold (50 %). Disse respondenter
vægter således deres egen transportmulighed og private forhold samt hensyn til miljøet højt. Færrest
angiver trafiksikkerhed (5 %) og tryghedsfølelse for andre (4 %) som årsag.
Blandt respondenter, som ønsker, at ordningen fortsættes som en forsøgsordning, er svarene lidt
mindre entydige end blandt respondenter, der ønsker en permanent ordning. Således angiver flest
respondenter, der ønsker at ordningen fortsættes som forsøgsordning, at det er af hensyn til
mobilitet og fremkommelighed (70 %). Derudover angiver mange, at de ønsker forsøgsordningen
fortsat af hensyn til bymiljø (45 %), lokalmiljø (37 %) og klimaet (38 %). De primære årsager er således
de samme som for gruppen af respondenter, der ønsker en permanent ordning, men andelene er
lavere. I gruppen, der ønsker ordningen fortsat som forsøgsordning er der færrest, der angiver hensyn
til tilgængelighed for andre (10 %) og hensyn til helse og sundhed (8 %) som årsag.
De respondenter, der ønsker ordningen afsluttet, angiver – ikke overraskende – andre årsager som
de primære. Størstedelen ønsker ordningen afsluttet af hensyn til trafiksikkerhed (93 %) og
tryghedsfølelse for andre (76 %). Størstedelen af denne gruppe ejer ikke et elektrisk løbehjul (99 %),
og mange har kun prøvet et elektrisk løbehjul én gang (69 %). I sammenhæng med svarene kan det
indikere, at disse brugere ikke føler sig trygge ved at færdes på et elektrisk løbehjul eller sammen med
disse. I gruppen af respondenter, der ønsker ordningen afsluttet, er der kun få der har angivet hensyn
til lokalmiljø (6 %) som årsag og ingen har angivet hensyn til private forhold som årsag.
Årsag
Af hensyn til klimaet (CO2-udslip)
Af hensyn til lokalmiljø (støj og lokale udslip fra
motorkøretøjer som partikler og NOX)
Af hensyn til bymiljø (liv, trivsel, æstetik i byen)
Af hensyn til trafiksikkerhed
Af hensyn til tryghedsfølelse for andre
Af hensyn til helse og sundhed
Af hensyn til mobilitet og fremkommelighed
Af hensyn til tilgængelighed for andre (som
personer med handicap, børn og ældre)
Af hensyn til samfundsøkonomi
Af hensyn til private forhold (min
privatøkonomi, rejsetid, fleksibilitet mm.)
Andet

Permanent
ordning
N=117
67 %

Forsøgsordning
N=129
38 %

Ordning
Afsluttes
N=145
28 %

66 %

37 %

6%

63 %
5%
4%
15 %
82 %

45 %
37 %
23 %
8%
70 %

54 %
93 %
76 %
19 %
18 %

18 %

10 %

30 %

18 %

12 %

8%

50 %

26 %

0%

3%

13 %

14 %

Tabel 41. Årsager til at respondenterne ønsker forsøgsordningen permanent, forsat som forsøgsordning eller afsluttet.

Resultater for andre små elektriske køretøjer
5.5.1

Respondenter

Eje eller prøvet: Der er i alt indkommet 278 besvarelser af spørgeskemaet om brugen af elektriske
skateboards og selvbalancerende køretøjer (herefter ”lille elektrisk køretøj”), heraf har 223
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respondenter fuldført spørgeskemaet. 94 respondenter angiver, at de ejer et lille elektrisk køretøj,
mens de resterende 184 har prøvet et lille elektrisk køretøj.
Bopæl: 61 % af respondenterne bor i Storkøbenhavn, 10 % bor i Aarhus Kommune, 4 % bor i Odense
Kommune, 3 % bor i Aalborg Kommune, 2 % bor i Vejle Kommune, 18 % bor i andre områder og 1 %
ønsker ikke at angive deres bopæl.

5.5.2

Rejsevaner

Turformål: Tabel 42 sammenfatter turformål for respondenternes seneste tur på et lille elektrisk
køretøj. Flest brugere har senest benyttet et lille elektrisk køretøj i deres fritid (45 %). Derudover
benytter mange respondenter et lille elektriske køretøj til eller fra arbejde eller uddannelse (20 %).
Knap hver ottende angiver, at formålet med turen var noget andet (12 %), og mange uddyber her, at
de har prøvekørt et lille elektrisk køretøj.
Turlængde: Respondenterne har angivet turlængden på deres seneste tur, den gennemsnitlige
turlængde, samt hvor ofte de kører på et lille elektrisk køretøj. I tabel 43 ses resultaterne, hvor
gennemsnittet er beregnet for hhv. seneste tur, og som et vægtet gennemsnit baseret på den
gennemsnitlige turlængde samt hvor ofte brugerne benytter køretøjet.
Som det fremgår af tabel 43, er rejselængden for den seneste tur i gennemsnit ca. 7,2 km. Mere end
hver fjerde af de seneste ture er over 10 km. Desuden viser besvarelserne, at 5 % af turene er over 20
km lange. Ture over 20 km på et lille elektrisk køretøj virker meget langt og skal tages med forbehold.
I de følgende beregninger er 15 km derfor benyttet som gennemsnitslængde for alle ture over 10 km.
Turformål
Til/fra arbejde/uddannelse
Til/fra kollektiv trafik
Til/fra møde el.lign. i arbejdstiden
Til/fra butik
Fritid
Sightseeing
Andet

Andel
20 %
6%
4%
6%
45 %
8%
12 %

Tabel 42. Respondenternes turformål på den seneste tur (n=235).

Den vægtede gennemsnitlige turlængde for respondenterne er ca. 8,4 km, når der tages højde for
antallet af ture og den gennemsnitlige turlænge. Respondenterne kører i gennemsnit 2,3 ture pr. uge
og har en samlet gennemsnitsrejselængde på 19,1 km pr. uge.
Turlængde
Seneste tur (=233)
Gennemsnit (n=225)

Under 1
km
6%
28 %

1-2
km
21 %
10 %

2-3
km
13 %
15 %

3-5
km
18 %
17 %

5-10
km
15 %
16 %

Over 10
km*
26 %
13 %

Gns.
(vægtet)
7,2 km
8,4 km

Tabel 43. Respondenternes turlængde på seneste tur og gennemsnitligt. *Ved ture over 10 km bruges 15 km i
beregningen af gennemsnits turlængde.

Hyppighed: Af tabel 44 fremgår det, hvor ofte respondenterne benytter et lille elektrisk køretøj. Lidt
mere end hver tredje (35 %) har kun prøvet et lille elektrisk køretøj én gang. Blandt de respondenter,
som svarer, at de har prøvet et lille elektrisk køretøj, men ikke ejer et, angiver 99 %, at de kun har
prøvet et lille elektrisk køretøj én gang. Lidt mere end hver femte respondent (22 %) benytter et lille
elektrisk køretøj 5-7 gange pr. uge eller oftere.
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Hyppighed for brug
Har kun prøvet 1 gang
Sjældnere end 1 gang/uge
1 gang/uge
2-4 gange/uge
5-7 gange/uge
Flere gange/dag

Andel
35 %
22 %
10 %
11 %
12 %
10 %

Tabel 44. Hyppighed for brug af små elektriske køretøjer (n=230).

Alternativt transportmiddel: Efter implementering af forsøgsordningerne er det særligt interessant
at vide, hvilke transportmidler de nye køretøjer erstatter. I tabel 45 fremgår det, hvilke køretøjer de
små elektriske køretøjer erstatter blandt respondenterne.
Undersøgelsen viser, at små elektriske køretøjer i høj grad erstatter aktive transportformer. Således
angiver 44 % af respondenterne, at det lille elektriske køretøj erstatter cykel, elcykel eller gang. 11 %
angiver, at det lille elektriske køretøj erstatter kollektiv trafik, mens 15 % ville have kørt i bil. Dette
indikerer således, at små elektriske køretøjer kun i begrænset omfang kan reducere antallet af bilture.
Respondenterne angiver mange forskellige årsager til at benytte de små elektriske køretøjer, som
angivet i tabel 46. Det bemærkes, at respondenterne har haft mulighed for at angive flere svar, hvorfor
summen er større end 100 %. Flest respondenter angiver, at de har brugt et lille elektrisk køretøj, fordi
det er sjovt (66 %). Derudover er de primære årsager, at respondenterne godt kan lide at bruge eller
prøve nye teknologiske løsninger (57 %), at det er hurtigst eller mest effektivt (31 %) og at det giver frisk
luft (33 %). 21 % af respondenterne angiver, at de vælger et lille elektrisk køretøj for miljøets skyld.
Transportform
Gang
Almindelig cykel
Elcykel
Knallert
Bil
Kollektiv trafik
Taxi
Ingen (ville ikke have foretaget denne tur)
Andet

Andel
22 %
18 %
4%
1%
15 %
11 %
1%
25 %
3%

Tabel 45.Transportmiddel, der erstattes af et lille elektrisk køretøj (n=233).

Årsager til at vælge et lille elektrisk køretøj
Der er for langt at gå
Jeg har ikke adgang til en cykel
Jeg har ikke adgang til bil
Der er ingen eller dårlig kollektiv trafik
Det fungerer godt sammen med kollektiv trafik (til/fra busstoppested/togstation)
Det er billigst
Det er hurtigst / mest effektivt
Det er mest fleksibelt
Det giver frisk luft
Jeg ser og oplever mere
For miljøet skyld
Jeg kan godt lide at bruge/prøve nye teknologiske løsninger
Det er sjovt
Andet

Andel
22 %
5%
7%
9%
15 %
20 %
38 %
30 %
33 %
30 %
21 %
57 %
66 %
7%

Tabel 46. Årsager til at vælge et lille elektrisk køretøj (n=229).
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5.5.3

Trafiksikkerhed

Sikkerhedsfølelse: Respondenterne har angivet, hvor sikre de følte sig på deres seneste tur på et lille
elektrisk køretøj. Svarene fremgår af tabel 47. Ca. halvdelen af respondenterne følte sig sikker eller
meget sikker på deres seneste tur (55 %), mens 32 % svarer, at de følte sig usikker eller meget usikker.
Sikkerhedsfølelse
Meget usikker
Usikker
Hverken eller
Sikker
Meget sikker
Ved ikke

Andel
15 %
17 %
11 %
27 %
28 %
2%

Tabel 47. Respondenternes følelse af sikkerhed på den seneste tur på et lille elektrisk køretøj (n=228).

Respondenterne har svaret på, hvilke andre trafikantgrupper, de oplever som mest udfordrende at
færdes sammen med i trafikken. Svarene fremgår af tabel 48. Det bemærkes, at respondenterne har
haft mulighed for at angive flere svar, hvorfor summen af svar er større end 100 %.
Flest angiver, at cykler, elcykler og speed pedelecs er mest udfordrende at færdes sammen med (42
%), men også elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer angives som udfordrende at
færdes sammen med af relativt mange respondenter (19 %). Dette kan skyldes, at alle disse
trafikantgrupper færdes på cykelstier. Derudover anses biler som udfordrende af næsten hver tredje.
Lidt overraskende svarer 25 % af respondenterne, at fodgængere er udfordrende at færdes sammen
med. Dette kan muligvis skyldes forhold omkring kryds, fodgængerfelter eller busstoppesteder. 18 %
angiver, at de ikke anser nogen af grupperne som udfordrende at færdes sammen med.
Udfordrende medtrafikanter
Fodgængere
Andre små elektriske køretøjer, herunder også elektriske løbehjul
Cykler, elcykler og speed pedelecs
Knallerter
Biler
Busser
Lastbiler
Ingen
Andet

Andel
25 %
19 %
42 %
18 %
31 %
21 %
22 %
18 %
13 %

Tabel 48. De mest udfordrende grupper af medtrafikanter ifølge brugere af små elektriske køretøjer (n=224).

Uheld: I alt har 18 respondenter svaret, at de har været involveret i et uheld på et lille elektrisk køretøj
i 2019 (januar – november). Det svarer til 8 % af brugerne (n=223). 11 af de uheldsinvolverede er bosat
i Storkøbenhavn, én er bosat i Aarhus Kommune, én er bosat i Odense Kommune, fem er bosat et
andet sted og én har ikke angivet sin bopæl. 14 af de involverede er mænd, én er kvinde, én ønsker
ikke at angive deres køn og én har ikke svaret. 11 af de involverede, har angivet, at de ejer et lille
elektrisk køretøj, mens syv har prøvet et lille elektrisk køretøj.
Fem af 17 uheld, hvor der er angivet lokalitet, er sket i et kryds (30 %), mens tre uheld er på vej /
kørebane (18 %) og tre uheld er sket på cykelsti eller -bane (18 %). Ét uheld er sket på gågade, torv
eller plads (6 %) og ét uheld er sket på fortov (6 %), hvilket vidner om uhensigtsmæssig adfærd ved
brugeren af det lille elektriske køretøj. Uheldslokaliteterne er angivet i tabel 49.
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Uheldslokalitet
Gågade, torv eller plads
Fortov
Cykelsti eller cykelbane
Vej / kørebane
Vejkryds, signalreguleret
Vejkryds, vigepligt / indkørsel
Rundkørsel
Fodgængerfelt
Andet

Andel
6%
6%
18 %
18 %
18 %
12 %
0%
0%
24 %

Tabel 49. Uheldslokaliteter (n=17).

Der er i alt sket mindst 21 uheld, da én respondent har været involveret i to uheld, og én respondent
har været involveret i mere end to uheld. I spørgeskemaundersøgelsen svarer respondenterne på
spørgsmål vedrørende det seneste uheld. Der er således indkommet svar vedførerende 18 uheld, der
fordeler sig på nedenstående uheldstyper. Det bemærkes, at respondenterne kan angive flere svar:
• 2 kollisionsuheld, hvor en cykel, elcykel eller speed pedelec var involveret
o 1 uheld uden skade
o 1 uheld med kun materiel skade
• 2 kollisionsuheld, hvor en bil/varebil var involveret
o 1 uheld med kun materiel skade
o 1 uheld med meget let personskade
• 2 kollisionsuheld, hvor situationen er en anden
o 2 uheld med meget let personskade
• 2 eneuheld, hvor brugeren væltede pga. glat føre
o 2 uheld med meget let personskade
• 2 eneuheld, hvor brugeren væltede pga. hullet eller ujævn belægning på vejen eller stien
o 2 uheld med meget let personskade
• 2 eneuheld, hvor brugeren væltede pga. høj fart eller kraftig acceleration
o 2 uheld med meget let personskade
• 2 eneuheld, hvor brugeren væltede pga. skarp svingmanøvre
o 2 uheld med meget let personskade
• 1 eneuheld, hvor brugen væltede, da vedkommende forsøgte at vise tegn ved sving/stop
o Let personskade
• 3 eneuheld af andre årsager
o 2 uheld med meget let personskade
o 1 uheld med alvorlig personskade
Nærved-uheld: 60 respondenter har oplevet mindst ét nærved-uheld på deres seneste tur. Det svarer
til 27 % af respondenterne (n=222). 39 af disse bor i Storkøbenhavn, syv er bosat i Aarhus Kommune,
tre er bosat i Odense Kommune, én er bosat i Aalborg Kommune, én er bosat i Vejle Kommune, fire er
bosat et andet sted og fem ønsker ikke angive, hvor de bor. 47 af de respondenter, der har oplevet et
nærved-uheld på deres seneste tur er mænd, syv er kvinder og seks ønsker ikke angive deres køn. 23
af respondenterne har angivet at de ejer et lille elektrisk køretøj, mens de resterende 37 angiver, at de
har prøvet et lille elektrisk køretøj.
Som det fremgår af tabel 50 er mere end halvdelen af nærved-uheldene sket på cykelsti eller – bane
(62 %). 11 % af nærved-uheldene er sket på gågade, torv eller plads og 10 % på vej / kørebane.
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Uheldslokalitet
Gågade, torv eller plads
Fortov
Cykelsti eller cykelbane
Vej / kørebane
Vejkryds, signalreguleret
Vejkryds, vigepligt / indkørsel
Rundkørsel
Fodgængerfelt
Andet

Andel
11 %
2%
62 %
10 %
5%
0%
2%
2%
7%

Tabel 50. Lokalitet for nærved-uheld (n=60).

I 35 nærved-uheld var en anden trafikant involveret (58 %), mens respondenten var den eneste
involverede i de resterende 25 nærved-uheld (42 %). Nærved-uheldene fordeler sig på nedenstående
situationer. Det bemærkes, at respondenterne kan angive flere svar:
• 10 nærved-uheld, hvor en fodgænger var involveret
• 6 nærved-uheld, hvor et andet lille elektrisk køretøj eller elektrisk løbehjul var involveret
• 10 nærved-uheld, hvor en cykel, elcykel eller speed pedelec var involveret
• 8 nærved-uheld, hvor en bil eller varebil var involveret
• 2 andre situationer med en anden part involveret
• 8 nærved-uheld, hvor føreren var tæt på at vælte pga. hullet eller ujævn belægning
• 5 nærved-uheld, hvor føreren var tæt på at vælte pga. påkørsel af kantsten, flisekant el.lign.
• 1 nærved-uheld, hvor føreren var tæt på at vælte pga. høj fart eller kraftig acceleration
• 3 nærved-uheld, hvor føreren var tæt på at vælte pga. kraftig opbremsning
• 3 nærved-uheld, hvor føreren var tæt på at vælte pga. skarp svingmanøvre
• 1 nærved-uheld, hvor føreren var tæt på at vælte, da vedkommende forsøgte at vise tegn
• 1 nærved-uheld, hvor føreren var tæt på at påkøre en genstand på eller ved siden af vejen
• 1 nærved-uheld, hvor føreren kørte af vejen eller stien
• 7 andre situationer uden andre parter involveret

5.5.4

Risikoberegninger

Nærved-uheld: På baggrund af svar på spørgeskemaet kan risikoen for nærved-uheld beregnes for
brugere af små elektriske køretøjer. 222 respondenter har tilsammen oplevet 87 nærved-uheld på deres
seneste ture, der i alt udgør 1.590 km (222 ture med en gennemsnitslængde på 7,2 km). Det betyder, at
der i gennemsnit er ét nærved-uheld pr. 18 km, eller ca. 547 nærved-uheld pr. 10.000 km.
Uheld: Estimering af uheldsrisikoen er som tidligere skrevet mere usikker. Vi ved, at 18 af 223
respondenter har været involveret i sandsynligvis 21 uheld, og at de tilsammen kørte 19,1 km/uge på
interviewtidspunktet dvs. i alt 19,1 km * 223 = 4.259 km ≈ 4.300 km. Vi ved imidlertid ikke om denne
uge-rejselængde er repræsentativ for hele året. Der er derfor på tilsvarende måde som ved elektriske
løbehjul opstillet en række alternativer med forskellige brug gennem året og estimeret risikoen under
disse forudsætninger. Resultaterne er sammenfattet i tabel 53.
Et godt bud er, at der i runde tal er en risiko på 1-2 uheld pr. 10.000 km. Dvs. at hver ca. 250-600 nærveduheld medfører et uheld med materiel- eller personskade. Estimatet på uheldsrisiko virker umiddelbart
troværdigt, hvis der tages udgangspunkt i, at uheldsrisikoen er 0,5-1,0 for elektriske løbehjul, og at
uheldsrisikoen vil være lidt højere for de små elektriske køretøjer end de elektriske løbehjul.
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Forudsætning

Rejselængde

Risiko (km pr. uheld) Risiko (uheld pr. 10.000 km)

Kort rejselængde: Først begyndt at bruge
lille elektrisk køretøj fra sommeren 2019, dvs.
rejst 0 km i ca. 20 uger

22*4259=93.698 km

1 uheld / 4462 km

2,2 uheld/10.000 km

Middelkort rejselængde: Først begyndt at
bruge lille elektrisk køretøj fra foråret 2019,
dvs. rejst 0 km i ca. 10 uger.

32*4259=136.288km

1 uheld / 6490 km

1,5 uheld/10.000 km

Middel rejselængde: Samme rejselængde i
alle uger hele året

42*4259=178.878 km

1 uheld / 8518 km

1,2 uheld/10.000 km

1 uheld / 10.952 km

0,9 uheld/10.000 km

Lang rejselængde: Rejse hele året, men
30*4259+12*2*4259=
særligt langt om sommeren (dobbelt så lang i
229.986 km
12 uger)

Tabel 51. Uheldsrisiko for små elektriske køretøjer estimeret under forskellige forudsætninger.

5.5.5

Holdninger

Forsøgsordningen: Respondenterne har angivet, hvorvidt de synes forsøgsordningen med små
elektriske køretøjer skal videreføres, gøres permanent eller afsluttes. 42 % af respondenterne ønsker,
at ordningen gøres permanent, 35 % ønsker, at forsøgsordningen videreføres som forsøgsordning,
mens 23 % ønsker, at forsøgsordningen afsluttes. Da det i dette tilfælde er brugere af små elektriske
køretøjer, der har svaret, er det ikke overraskende, at de fleste ikke ønsker, at forsøgsordningen skal
afsluttes.
Forklaring på holdning: Respondenterne har angivet årsager til, hvorfor de ønsker ordningen gjort
permanent, videreført som forsøgsordning eller afsluttet. Fordelingen af svar fremgår af tabel 52.
Blandt respondenter, som ønsker ordningen gjort permanent angiver størstedelen at de ønsker en
permanent ordning af hensyn til mobilitet og fremkommelighed (88 %) og af hensyn til klimaet (67
%). Derudover angiver mere end halvdelen, at de ønsker en permanent ordning af hensyn til bymiljø
(63 %), lokalmiljø (62 %) og af hensyn til private forhold (62 %). Disse respondenter vægter således
deres egen transportmulighed og private forhold samt hensyn til miljøet højt. Færrest angiver
trafiksikkerhed (10 %) og tryghedsfølelse for andre (7 %) som årsag.
Blandt respondenter, som ønsker, at ordningen fortsættes som en forsøgsordning, er svarene mindre
entydige end blandt respondenter, der ønsker en permanent ordning. Således angiver flest
respondenter, der ønsker, at ordningen fortsættes som forsøgsordning, at det er af hensyn til
mobilitet og fremkommelighed (65 %). Derudover angiver mere end halvdelen, at de ønsker
forsøgsordningen fortsat af hensyn til bymiljø (53 %). Desuden svarer mange i denne gruppe af
respondenter, at de ønsker forsøgsordningen fortsat af hensyn til lokalmiljø (47 %) og klimaet (45 %).
De primære årsager er således de samme som for gruppen af respondenter, der ønsker en permanent
ordning, men andelene er generelt lavere. I gruppen af respondenter, der ønsker ordningen fortsat
som forsøgsordning er der færrest, der angiver samfundsøkonomi (17 %) og hensyn til tilgængelighed
for andre (12 %) som årsag.
De respondenter, der ønsker ordningen afsluttet, angiver – ikke overraskende – andre årsager som
de primære. Størstedelen ønsker ordningen afsluttet af hensyn til trafiksikkerhed (96 %) og
tryghedsfølelse for andre (76 %). Størstedelen af denne gruppe ejer ikke et lille elektrisk køretøj (98
%), og mange har kun prøvet et lille elektrisk køretøj én gang (64 %). I sammenhæng med svarene
kan det indikere, at disse brugere ikke føler sig trygge ved at færdes på et lille elektrisk køretøj eller
sammen med disse. I gruppen af respondenter, der ønsker ordningen afsluttet, er der kun meget få
der har angivet hensyn til lokalmiljø (2 %) som årsag, og ingen har angivet hensyn til private forhold (0
%) som årsag.
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Årsag
Af hensyn til klimaet (CO2-udslip)
Af hensyn til lokalmiljø (støj og lokale udslip fra
motorkøretøjer som partikler og NOX)
Af hensyn til bymiljø (liv, trivsel, æstetik i byen)
Af hensyn til trafiksikkerhed
Af hensyn til tryghedsfølelse for andre
Af hensyn til helse og sundhed
Af hensyn til mobilitet og fremkommelighed
Af hensyn til tilgængelighed for andre (som
personer med handicap, børn og ældre)
Af hensyn til samfundsøkonomi
Af hensyn til private forhold (min
privatøkonomi, rejsetid, fleksibilitet mm.)
Andet

Permanent
ordning
N=90
67 %

Forsøgsordning
N=75
45 %

Ordning
Afsluttes
N=50
6%

62 %

47 %

2%

63 %
10 %
7%
20 %
88 %

53 %
36 %
27 %
8%
65 %

34 %
96 %
76 %
8%
14 %

14 %

12 %

10 %

13 %

17 %

4%

62 %

37 %

0%

14 %

23 %

6%

Tabel 52. Årsager til at respondenterne ønsker forsøgsordningen permanent, forsat som forsøgsordning eller afsluttet.

Resultater for speed pedelecs
5.6.1

Respondenter

Eje eller prøvet: Der er i alt indkommet 294 besvarelser af spørgeskemaet om brugen af speed
pedelecs, heraf har 240 respondenter fuldført spørgeskemaet. 101 respondenter angiver, at de ejer en
speed pedelec, mens de resterende 193 respondenter svarer, at de har prøvet en speed pedelec.
Bopæl: 56 % af respondenterne bor i Storkøbenhavn, 8 % bor i Aarhus Kommune, 6 % bor i Odense
Kommune, 5 % bor i Aalborg Kommune og 1 % er bosat i Vejle Kommune. De resterende 24 % bor i
andre områder.

5.6.2 Rejsevaner
Turformål: Tabel 53 sammenfatter turformål for respondenternes seneste tur på en speed pedelec.
Flest brugere har senest benyttet en speed pedelec til eller fra arbejde eller uddannelse (36 %).
Derudover benytter mange respondenter en speed pedelec i forbindelse med fritid og motion (20 %).
Knap hver fjerde angiver, at formålet med turen var noget andet (23 %), og mange uddyber her, at de
har prøvekørt en speed pedelec i en forretning eller hos en bekendt.
Turformål
Til/fra arbejde/uddannelse
Til/fra kollektiv trafik
Til/fra møde el.lign. i arbejdstiden
Til/fra butik
Fritid/motion
Sightseeing
Andet

Andel
36 %
1%
5%
7%
20 %
8%
23 %

Tabel 53. Respondenternes turformål på den seneste tur (n=283).

Turlængde: Respondenterne har angivet turlængden på deres seneste tur, den gennemsnitlige
turlængde, samt hvor ofte de kører på en speed pedelec. I tabel 54 ses resultaterne, hvor
gennemsnittet er beregnet for hhv. seneste tur og som et vægtet gennemsnit baseret på den
gennemsnitlige turlængde samt hvor ofte brugerne benytter køretøjet.
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Som det fremgår af tabel 54, er rejselængden for den seneste tur i gennemsnit ca. 17 km. Hver tredje
af de seneste ture er over 20 km. Desuden viser besvarelserne, at 10 % af de seneste ture er over 45
km lange.
Den vægtede gennemsnitlige turlængde for respondenterne er ca. 18,4 km, når der tages højde for
antallet af ture og den gennemsnitlige turlænge. Respondenterne kører i gennemsnit 2,5 ture pr. uge
og har en samlet gennemsnitsrejselængde på 45,7 km pr. uge.
Turlængde
Seneste tur (n=277)
Gennemsnit (n=251)

Under
2 km
13 %
22 %

2-5
km
17 %
12 %

5-10
km
16 %
18 %

10-15
km
14 %
13 %

15-20
km
6%
10 %

Over
20 km*
33 %
26 %

Gns.
(vægtet)
17,1 km
18,4 km

Tabel 54. Respondenternes turlængde på seneste tur og gennemsnitligt. *Ved ture over 20 km bruges 30 km i
beregningen af gennemsnits turlængde.

Hyppighed: Af tabel 55 fremgår det, hvor ofte respondenterne benytter en speed pedelec. Knap
halvdelen (42 %) har kun prøvet en speed pedelec én gang. Blandt de respondenter, som svarer, at de
har prøvet en speed pedelec, men ikke ejer en, angiver 67 %, at de kun har prøvet en speed pedelec én
gang. Næsten hver fjerde respondent (24 %) benytter en speed pedelec 5-7 gange pr. uge eller oftere.
Hyppighed for brug
Har kun prøvet 1 gang
Sjældnere end 1 gang/uge
1 gang/uge
2-4 gange/uge
5-7 gange/uge
Flere gange/dag

Andel
42 %
16 %
5%
14 %
13 %
11 %

Tabel 55. Hyppighed for brug af speed pedelec (n=264).

Alternativt transportmiddel: Efter implementering af forsøgsordningerne er det særligt interessant
at vide, hvilke transportmidler de nye køretøjer erstatter. I tabel 56 fremgår det, hvilke køretøjer
speed pedelecs erstatter blandt respondenterne.
Undersøgelsen viser, at speed pedelecs i høj grad erstatter andre aktive transportformer. Således
angiver 35 % af respondenterne, at speed pedelecs erstatter en anden cykel eller gang. Det er dog
interessant, at en næsten lige så stor andel (33 %) angiver, at turen på en speed pedelec erstatter en
tur i bil. Dette indikerer således, at brug af speed pedelecs kan begrænse antallet af bilture og således
resultere i en miljøgevinst, da speed pedelecs belaster miljøet mindre end biler.
Transportform
Gang
Almindelig cykel
Elcykel
Knallert
Bil
Kollektiv trafik
Taxi
Ingen (ville ikke have foretaget denne tur)
Andet

Andel
3%
24%
8%
2%
33 %
5%
1%
18 %
5%

Tabel 56.Transportmiddel, der erstattes af en speed pedelec (n=277).

Respondenterne angiver mange forskellige årsager til at benytte en speed pedelec, som angivet i
tabel 57. Det bemærkes, at respondenterne har haft mulighed for at angive flere svar, hvorfor
summen er større end 100 %.
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Flest respondenter angiver, at de har brugt en speed pedelec, fordi de godt kan lide at bruge eller
prøve nye teknologiske løsninger (43 %). Derudover er de primære årsager, at det giver frisk luft (36
%), at det er sjovt (35 %), at det giver motion (33 %) og at det er hurtigst eller mest effektivt (31 %). 29
% af respondenterne angiver, at de vælger en speed pedelec for miljøets skyld.
Årsager til at vælge speed pedelec
Der er for langt at cykle på almindelig cykel eller elcykel
Jeg har ikke adgang til almindelig cykel eller elcykel
Jeg har ikke adgang til bil
Der er ingen eller dårlig kollektiv trafik
Det er billigst
Det er hurtigst / mest effektivt
Det er mest fleksibelt
Det giver motion
Det giver frisk luft
Jeg ser og oplever mere
For miljøet skyld
Jeg kan godt lide at bruge/prøve nye teknologiske løsninger
Det er sjovt
Andet

Andel
22 %
1%
5%
11 %
10 %
31 %
17 %
33 %
36 %
21 %
29 %
43 %
35 %
15 %

Tabel 57. Årsager til at vælge en speed pedelec (n=269).

5.6.3

Trafiksikkerhed

Sikkerhedsfølelse: Respondenterne har angivet, hvor sikre de følte sig på deres seneste tur på en
speed pedelec. Svarene fremgår af tabel 58. Størstedelen af respondenterne følte sig sikker eller
meget sikker (68 %), mens kun 18 % svarer, at de følte sig usikker eller meget usikker.
Respondenterne har svaret på, hvilke andre trafikantgrupper, de oplever som mest udfordrende at
færdes sammen med i trafikken. Svarene fremgår af tabel 59. Det bemærkes, at respondenterne har
haft mulighed for at angive flere svar, hvorfor summen af svar er større end 100 %.
Flest angiver, at andre cykler, elcykler og speed pedelecs er mest udfordrende at færdes sammen
med (36 %), men også elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer angives som udfordrende
at færdes sammen med af mange respondenter (31 %). Dette kan skyldes, at alle disse
trafikantgrupper færdes på cykelstier. Derudover anses biler som udfordrende af ca. hver tredje.
Sikkerhedsfølelse
Meget usikker
Usikker
Hverken eller
Sikker
Meget sikker
Ved ikke

Andel
7%
11 %
13 %
25 %
43 %
2%

Tabel 58. Respondenternes følelse af sikkerhed på den seneste tur på en speed pedelec (n=263).

Lidt overraskende svarer 20 % af respondenterne, at fodgængere er udfordrende at færdes sammen
med. Dette kan muligvis skyldes forhold omkring kryds, fodgængerfelter eller busstoppesteder. 17 %
angiver, at de ikke anser nogen af grupperne som udfordrende at færdes sammen med.
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Udfordrende medtrafikanter
Fodgængere
Elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Andre cykler, elcykler og speed pedelecs
Knallerter
Biler
Busser
Lastbiler
Ingen
Andet

Andel
20 %
31 %
36 %
11 %
34 %
17 %
19 %
17 %
13 %

Tabel 59. De mest udfordrende grupper af medtrafikanter ifølge brugere af speed pedelecs (n=264).

Uheld: I alt har 14 respondenter svaret, at de har været involveret i et uheld på en speed pedelec i
2019 (januar – november). Det svarer til 5 % af brugerne (n=260). Halvdelen af de uheldsinvolverede
er bosat i Storkøbenhavn, én er bosat i Aarhus Kommune, én er bosat i Odense Kommune, tre er
bosat et andet sted og to ønsker ikke at svare. 11 af de involverede er mænd, én er kvinde og to
ønsker ikke at angive deres køn. Ni af de involverede, har angivet, at de ejer en speed pedelec, mens
de øvrige fem har prøvet en speed pedelec.
Halvdelen af uheldene er sket på cykelsti eller -bane, fire uheld er sket i kryds eller rundkørsel (29 %)
og ét uheld er sket på gågade, torv eller plads (7 %). Ét uheld er sket på fortov (7 %), hvilket vidner om
uhensigtsmæssig adfærd ved brugeren af speed pedelec. Uheldslokaliteterne er angivet i tabel 60.
Uheldslokalitet
Gågade, torv eller plads
Fortov
Cykelsti eller cykelbane
Vej / kørebane
Vejkryds, signalreguleret
Vejkryds, vigepligt / indkørsel
Rundkørsel
Fodgængerfelt
Andet

Andel
7%
7%
50 %
0%
14 %
7%
7%
0%
7%

Tabel 60. Uheldslokaliteter (n=14).

Der er i alt sket mindst 22 uheld, da fire respondent har været involveret i to uheld, og to respondent
har været involveret i mere end to uheld. I spørgeskemaundersøgelsen svarer respondenterne på
spørgsmål vedrørende det seneste uheld. Der er således indkommet svar vedførerende 14 uheld, der
fordeler sig på følgende uheldstyper:
• 1 kollisionsuheld, hvor et elektrisk løbehjul var involveret
o Kun materiel skade
• 1 kollisionsuheld, hvor en anden cykel/elcykel var involveret
o Ingen skade
• 5 kollisionsuheld, hvor en bil/varebil var involveret
o 1 uheld uden skade
o 1 uheld med kun materiel skade
o 1 uheld med meget let personskade
o 1 uheld med let personskade
o 1 uheld med meget alvorlig personskade
• 1 kollisionsuheld, hvor en bus eller lastbil var involveret
o Alvorlig personskade
• 2 eneuheld, hvor brugeren væltede pga. glat føre
o 1 uheld med meget let personskade
o 1 uheld med let personskade
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•
•
•

1 eneuheld, hvor brugeren væltede pga. skarp svingmanøvre
o Meget let personskade
1 eneuheld, hvor brugen påkørte en genstand på eller ved siden af vejen
o Let personskade
2 eneuheld af andre årsager
o 2 uheld med let personskade

Nærved-uheld: 45 respondenter har oplevet mindst ét nærved-uheld på deres seneste tur. Det svarer
til 17 % af respondenterne (n=259). 27 af disse brugere bor i Storkøbenhavn, to er bosat i Aarhus
Kommune, fire er bosat i Odense Kommune, én er bosat i Aalborg Kommune, én er bosat i Vejle
Kommune, syv er bosat et andet sted og tre ønsker ikke angive, hvor de bor. 34 af de respondenter,
der har oplevet et nærved-uheld på deres seneste tur er mænd, seks er kvinder og fem ønsker ikke
angive deres køn. 21 af respondenterne har angivet at de ejer en speed pedelec, mens de resterende
24 angiver, at de har prøvet en speed pedelec.
Som det fremgår af tabel 61 er mere end halvdelen af nærved-uheldene sket på cykelsti eller – bane
(58 %), mens 28 % er sket i kryds.
Uheldslokalitet
Gågade, torv eller plads
Fortov
Cykelsti eller cykelbane
Vej / kørebane
Vejkryds, signalreguleret
Vejkryds, vigepligt / indkørsel
Rundkørsel
Fodgængerfelt
Andet

Andel
0%
0%
58 %
5%
16 %
12 %
0%
0%
9%

Tabel 61. Lokalitet for nærved-uheld (n=43).

I 34 nærved-uheld var en anden trafikant involveret (76 %), mens respondenten var den eneste
involverede i de resterende 11 nærved-uheld (24 %). Nærved-uheldene fordeler sig på nedenstående
situationer. Det bemærkes, at respondenterne kan angive flere svar:
• 2 nærved-uheld, hvor en fodgænger var involveret
• 7 nærved-uheld, hvor et elektrisk løbehjul var involveret
• 6 nærved-uheld, hvor en anden cykel eller elcykel var involveret
• 12 nærved-uheld, hvor en bil eller varebil var involveret
• 2 nærved-uheld, hvor en bus eller lastbil var involveret
• 5 andre situationer med en anden part involveret
• 1 nærved-uheld, hvor føreren var tæt på at vælte pga. glat føre
• 4 nærved-uheld, hvor føreren var tæt på at vælte pga. høj fart eller kraftig acceleration
• 4 nærved-uheld, hvor føreren var tæt på at vælte pga. kraftig opbremsning
• 1 nærved-uheld, hvor føreren var tæt på at vælte pga. skarp svingmanøvre
• 1 nærved-uheld, hvor føreren var tæt på at vælte, da vedkommende fik noget i hjulet
• 1 nærved-uheld, hvor føreren kørte af vejen eller stien

5.6.4 Risikoberegninger
Nærved-uheld: På baggrund af svar på spørgeskemaet kan risikoen for konflikter beregnes for brugere
af speed pedelec. 259 respondenter har tilsammen oplevet 79 nærved-uheld på deres seneste ture, der i
alt udgør 4.435 km (259 ture med en gennemsnitslængde på 17,1 km). Det betyder, at der i gennemsnit
er ét nærved-uheld pr. 51 km, eller ca. 178 nærved-uheld pr. 10.000 km.
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Uheld: Estimering af uheldsrisikoen er som tidligere skrevet usikker. Vi ved, at 14 af 260 respondenter
har været involveret i sandsynligvis 22 uheld, og at de tilsammen kørte 45,7 km/uge på
interviewtidspunktet dvs. i alt 45,7 km * 260 = 11.882 km ≈ 11.900 km. Vi ved imidlertid ikke om denne
uge-rejselængde er repræsentation for hele året. Der er derfor på tilsvarende måde som ved
elektriske løbehjul opstillet en række alternativer med forskellige brug gennem året og estimeret
risikoen under disse forudsætninger. Til forskel fra de to andre forsøgsordninger er forsøgsordningen
for speed pedelec været i gang hele 2019, dvs. i 45 uger på spørgetidspunktet. Resultaterne er
sammenfattet i tabel 62.
Forudsætning

Rejselængde

Risiko (km pr. uheld) Risiko (uheld pr. 10.000 km)

Kort rejselængde: Først begyndt at bruge
speed pedelec fra sommeren 2019, dvs. rejst
0 km i ca. 20 uger

25*11.882=297.050km

1 uheld / 13.502 km

0,7 uheld/10.000 km

Middelkort rejselængde: Først begyndt at
bruge speed pedelec fra foråret 2019, dvs.
rejst 0 km i ca. 10 uger.

35*11.882=415.870km

1 uheld / 18.903 km

0,5 uheld/10.000 km

Middel rejselængde: Samme rejselængde i
alle uger hele året

45*11.882=534.690 km

1 uheld / 24.304 km

0,4 uheld/10.000 km

Lang rejselængde: Rejse hele året, men
33*11.882+12*2*11.882= 1 uheld / 30.785 km
særligt langt om sommeren (dobbelt så lang
677.274 km
i 12 uger)

0,3 uheld/10.000 km

Tabel 62. Uheldsrisiko for speed pedelecs estimeret under forskellig forudsætning.

Et godt bud er, at der i runde tal er en risiko på 0,3-0,7 uheld pr. 10.000 km. Dvs. at hver ca. 250-600
konflikter medfører et uheld med materiel eller personskade. Estimatet på uheldsrisiko virker
umiddelbart troværdigt, hvis der tages udgangspunkt i, at uheldsrisikoen er 0,5-1,0 for elektriske
løbehjul, og at uheldsrisikoen vil være lidt lavere for speed pedelecs end de elektriske løbehjul.

5.6.5

Holdninger

Forsøgsordningen: Respondenterne har angivet, hvorvidt de synes forsøgsordningen med speed
pedelecs skal videreføres, gøres permanent eller afsluttes. 58 % af respondenterne ønsker, at
ordningen gøres permanent, 21 % ønsker, at forsøgsordningen videreføres som forsøgsordning, mens
18 % ønsker, at forsøgsordningen afsluttes. Da det i dette tilfælde er brugere af speed pedelecs, der
har svaret, er det ikke overraskende at de fleste ikke ønsker, at forsøgsordningen skal afsluttes.
Forklaring på holdning: Respondenterne har angivet årsager til, hvorfor de ønsker ordningen gjort
permanent, videreført som forsøgsordning eller afsluttet. Fordelingen af svar fremgår af tabel 63.
Blandt respondenter, som ønsker ordningen gjort permanent angiver størstedelen, at de ønsker en
permanent ordning af hensyn til mobilitet og fremkommelighed (87 %) og af hensyn til klimaet (80
%). Derudover angiver mere end halvdelen, at de ønsker en permanent ordning af hensyn til
lokalmiljøet (64 %), helse og sundhed (63 %) og bymiljø (55 %). Disse respondenter vægter således
deres egen transportmulighed og sundhed samt hensyn til miljøet højt. Færrest angiver
trafiksikkerhed (9 %) og tryghedsfølelse for andre (7 %) som årsag.
Blandt respondenter, som ønsker, at ordningen fortsættes som en forsøgsordning, er svarene mindre
entydige end blandt respondenter, der ønsker en permanent ordning. Således angiver flest
respondenter, der ønsker at ordningen fortsættes som forsøgsordning, at det er af hensyn til
mobilitet og fremkommelighed (60 %). Derudover angiver mere end halvdelen, at de ønsker
forsøgsordningen fortsat af hensyn til klimaet (55 %). Desuden svarer mange i denne gruppe af
respondenter, at de ønsker forsøgsordningen fortsat af hensyn til lokalmiljø (49 %) og bymiljø (42 %).
De primære årsager er således de samme som for gruppen af respondenter, der ønsker en permanent
ordning, men andelene er generelt lavere. I gruppen af respondenter, der ønsker ordningen fortsat
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som forsøgsordning er der færrest, der angiver samfundsøkonomi (15 %) og private forhold (15 %)
som årsag.
De respondenter, der ønsker ordningen afsluttet, angiver – ikke overraskende – andre årsager som
de primære. Størstedelen ønsker ordningen afsluttet af hensyn til trafiksikkerhed (89 %) og
tryghedsfølelse for andre (60 %). Størstedelen af denne gruppe ejer ikke en speed pedelec (96 %), og
mange har kun prøvet en speed pedelec én gang (70 %). I sammenhæng med svarene kan det
indikere, at disse brugere ikke føler sig trygge ved at færdes på en speed pedelec eller sammen med
disse. I gruppen af respondenter, der ønsker ordningen afsluttet, er der ingen der angivet hensyn til
lokalmiljø (0 %) og private forhold (0 %) som årsag.
Årsag
Af hensyn til klimaet (CO2-udslip)
Af hensyn til lokalmiljø (støj og lokale udslip fra
motorkøretøjer som partikler og NOX)
Af hensyn til bymiljø (liv, trivsel, æstetik i byen)
Af hensyn til trafiksikkerhed
Af hensyn til tryghedsfølelse for andre
Af hensyn til helse og sundhed
Af hensyn til mobilitet og fremkommelighed
Af hensyn til tilgængelighed for andre (som
personer med handicap, børn og ældre)
Af hensyn til samfundsøkonomi
Af hensyn til private forhold (min
privatøkonomi, rejsetid, fleksibilitet mm.)
Andet

Permanent
ordning
N=150
80 %

Forsøgsordning
N=53
55 %

Ordning
Afsluttes
N=45
9%

64 %

49 %

0%

55 %
9%
7%
63 %
87 %

42 %
38 %
19 %
30 %
60 %

29 %
89 %
60 %
7%
13 %

16 %

21 %

2%

32 %

15 %

2%

49 %

15 %

0%

13 %

23 %

11 %

Tabel 63. Årsager til at respondenterne ønsker forsøgsordningen enten permanent, forsat som forsøgsordning eller
afsluttet.

Resultater for ikke-brugere
Denne gruppe omfatter respondenter, som ikke ejer eller har prøvet hverken et elektrisk løbehjul, et
lille elektrisk køretøj eller en speed pedelec. Respondenterne betegnes som ”ikke-brugere”. Som
beskrevet i afsnit 5.2 har undersøgelsen opnået stor interesse blandt udvalgte aktører. Efter disse
aktørers opfordring til at besvare spørgeskemaet på twitter ses i de efterfølgende dage en markant
stigning i antal indkomne besvarelser pr. døgn. Der vurderes at være en mulighed for at disse
besvarelser er mindre repræsentative end de besvarelser, som er indkommet før offentliggørelsen via
twitter. Derfor opdeles besvarelserne i to grupper, én gruppe for besvarelser, som er indkommet til og
med d. 18. november 2019, denne gruppe kaldes i det følgende ”gruppe 1” og én gruppe for
besvarelser, som er indkommet fra og med d. 19. november 2019, denne gruppe kaldes i det følgende
”gruppe 2”.

5.7.1

Respondenter

Før hhv. efter d. 19. november 2019: Der er i alt indkommet 742 besvarelser af spørgeskemaet for
ikke-brugere, disse besvarelser fordeler sig med 261 besvarelser til og med d. 18. november 2019,
heraf 240 fuldførte besvarelser, og 481 besvarelser fra og med d. 19. november 2019, heraf 450
fuldførte besvarelser.
Bopæl: I gruppe 1 bor 60 % af respondenterne i Storkøbenhavn, 19 % i Aarhus Kommune, 4 % i
Odense Kommune, 2 % i Aalborg Kommune og 1 % i Vejle Kommune. De resterende 13 % bor i andre
områder.
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I gruppe 2 bor 79 % af respondenterne i Storkøbenhavn, 5 % i Aarhus Kommune, 4 % i Odense
Kommune, 2 % i Aalborg Kommune og 0 % i Vejle Kommune. De resterende 9 % bor i andre områder,
mens 0,5 % ikke ønsker at angive deres bopæl.
Der er således væsentlig flere respondenter fra Storkøbenhavn i gruppe 2 end i gruppe 1.

5.7.2

Rejsevaner

Primært transportmiddel: Tabel 64 viser respondenternes primære transportmiddel. Mere end
halvdelen af respondenterne er cyklister (65 % hhv. 73%), mens færrest går (3 % hhv. 5 %).
Sammenlignes de to grupper, er der en større andel af bilister i gruppe 1 end i gruppe 2 (25 % hhv. 9
%), mens der er en mindre andel af cyklister (65 % hhv. 73 %), fodgængere (3 % hhv. 5 %) og brugere
af den kollektive trafik (8 % hhv. 13 %) i gruppe 1 end i gruppe 2.
Primært transportmiddel
Kører i bil (inkl. samkørsel, varebil, motorcykel o.l.)
Cykler (inkl. elcykel og knallert)
Går (inkl. rulleskøjter o.l.)
Kører i bus/tog (inkl. gang til/fra stoppested/station)

Gruppe 1 (n= 257)
25 %
65 %
3%
8%

Gruppe 2 (n=479)
9%
73 %
5%
13 %

Tabel 64. Respondenternes primære transportmiddel.

Respondenterne opdeles på baggrund af deres primære transportmiddel i tre grupper. Disse grupper
består af hhv. 1) bilister, 2) cyklister og 3) fodgængere idet fodgængergruppen også inkluderer de
respondenter, som primært benytter bus eller tog.
Turlængde: Respondenterne har angivet turlængden på deres gennemsnitlige turlængde med
pågældende transportmiddel, samt hvor ofte de anvender transportmidlet. I tabel 65 ses resultaterne,
hvor en vægtet gennemsnits turlængde er beregnet baseret på den gennemsnitlige turlængde samt
hvor ofte brugerne benytter det pågældende køretøj.
For bilister er den vægtede gennemsnitlige turlængde ca. 24,4 km (gruppe 1) hhv. 27,0 km (gruppe 2),
når der tages højde for antallet af ture og den gennemsnitlige turlænge. Bilisterne i gruppe 1 kører i
gennemsnit 7,7 ture pr. uge og har en samlet rejselængde på 186,9 km pr. uge. Bilisterne i gruppe 2
kører i gennemsnit 8,1 ture pr. uge og har en samlet rejselængde på 218,3 km.
For cyklister er den vægtede gennemsnitlige turlængde ca. 8,1 km (gruppe 1) hhv. 6,7 km (gruppe 2),
når der tages højde for antallet af ture og den gennemsnitlige turlænge. Cyklisterne i gruppe 1 cykler i
gennemsnit 8,2 ture pr. uge og har en samlet rejselængde på 66,5 km pr. uge. Cyklisterne i gruppe 2
cykler i gennemsnit 8,8 ture pr. uge og har en samlet rejselængde på 55,0 km.
For fodgængere (inkl. brugere af tog eller bus) er den vægtede gennemsnitlige turlængde ca. 6,9 km
(gruppe 1) hhv. 9,5 km (gruppe 2), når der tages højde for antallet af ture og den gennemsnitlige
turlænge (inkl. transporten i den kollektive trafik). Fodgængerne i gruppe 1 går i gennemsnit 6,9 ture
pr. uge og har en samlet rejselængde på 47,8 km pr. uge. Fodgængerne i gruppe 2 går i gennemsnit
9,5 ture pr. uge og har en samlet rejselængde på 70,9 km.
Ses der udelukkende på fodgængere, som kun går og ikke bruger kollektiv trafik som en del af rejsen,
er den gennemsnitlige turlængde på hhv. 2,6 km og 3,8 km.
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< 2 km

2-5
km

5-10
km

10-15
km

15-20
km

20-50
km

> 50
km*

Gns.
(vægtet)

2%

2%

17 %

27 %

10 %

35 %

8%

24,4 km

2%

7%

11 %

16 %

18 %

34%

11 %

27,0 km

4%

38 %

36 %

10 %

5%

7%

0%

8,1 km

6%

42 %

36 %

8%

6%

2%

0%

6,7 km

Fodgængere
inkl. kollektiv transport

Gruppe 1
n=28

32 %

29 %

21 %

11 %

0%

7%

0%

6,9 km

Gruppe 2
n=87

16 %

41 %

17 %

6%

7%

10 %

2%

9,5 km

Fodgæn
-gere

Turlængde

Gruppe 1
n=7
Gruppe 2
n=25

71 %

14 %

14 %

0%

0%

0%

0%

2,6 km

24 %

56 %

20 %

0%

0%

0%

0%

3,8 km

Cyklister

Bilister

Gruppe 1
n=63
Gruppe 2
n=44
Gruppe 1
n=164
Gruppe 2
n=345

Tabel 65. Respondenternes gennemsnitlige turlængde. *Ved ture over 50 km bruges 70 km i beregningen af vægtet
gennemsnits turlængde.

Hyppighed: Af tabel 66 fremgår det, hvor ofte respondenterne benytter det pågældende
transportmiddel. Generelt benytter respondenterne ofte det pågældende transportmiddel. Kun
fodgængerne i gruppe 1 svarer ikke, at de benytter ”transportmidlet” flere gange hver dag.
Hyppighed for brug

Sjældnere end 1 gang/uge
1 gang/uge
2-4 gange/uge
5-7 gange/uge
Flere gange/dag

Bil
Gruppe 1
n=63
0%
2%
14 %
30 %
54 %

Gruppe 2
n=44
0%
0%
9%
32 %
59 %

Cykel
Gang
Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 1 Gruppe 2
n=165
n=345
n=30
n=88
1%
0%
0%
2%
½%
0%
0%
1%
12 %
10%
21 %
15 %
20 %
21 %
39 %
31 %
66 %
62 %
39 %
51 %

Tabel 66. Hyppighed for brug af transportmidler.

5.7.3

Trafiksikkerhed – elektriske løbehjul

Sikkerhedsfølelse: Respondenterne har angivet, hvor sikkert de føler det er, når de møder et elektrisk
løbehjul i trafikken. Svarene fremgår af tabel 67. I alle grupper føler størstedelen (75-87 %) af
respondenterne sig usikker eller meget usikker, når de møder et elektrisk løbehjul i trafikken. Blandt
både bilister, cyklister og fodgængere føler flere respondenter i gruppe 2 sig usikre eller meget usikre
end i gruppe 1. Det er ikke entydigt om bilister, cyklister eller fodgængere føler sig mest usikre.
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Sikkerhedsfølelse

Meget usikker
Usikker
Hverken eller
Sikker
Meget sikker
Ved ikke

Bil
Gruppe 1
n=63
24 %
48 %
19 %
5%
3%
1%

Gruppe 2
n=44
32 %
55 %
7%
5%
2%
0%

Cykel
Gruppe 1 Gruppe 2
n=165
n=345
31 %
41 %
52 %
46 %
11 %
7%
5%
4%
1%
1%
1%
0%

Gang
Gruppe 1 Gruppe 2
n=28
n=87
36 %
43 %
39 %
44 %
11 %
8%
11 %
1%
0%
2%
4%
2%

Tabel 67. Respondenternes følelse af sikkerhed, når de møder et elektrisk løbehjul i trafikken.

Byrum: Respondenterne har angivet, hvordan de vurderer omfang og placering af elektriske
udlejnings-løbehjul i byrum og gader. Svarene fremgår af tabel 68. Generelt angiver mange
respondenter, at det problematisk eller meget problematisk. I både gruppe 1 og gruppe 2 er det
særligt cyklisterne der finder parkerede leje el-løbehjul problematiske eller meget problematiske (84
% hhv. 90 %). Det bemærkes, at generelt flere respondenter i gruppe 2 synes, at de parkerede lejeløbehjul er problematiske eller meget problematiske end respondenterne i gruppe 1.
Holdning

Meget problematisk
Problematisk
Hverken eller
Uproblematisk
Meget uproblematisk
Ved ikke

Bil
Gruppe 1
n=61
20 %
20 %
16 %
13 %
15 %
16 %

Gruppe 2
n=44
39 %
34 %
5%
7%
9%
7%

Cykel
Gruppe 1 Gruppe 2
n=164
n=342
45 %
59 %
39 %
31 %
5%
6%
7%
2%
0%
1%
4%
1%

Gang
Gruppe 1 Gruppe 2
n=27
n=85
48 %
64 %
30 %
25 %
11 %
0%
7%
2%
0%
5%
4%
5%

Tabel 68. Respondenternes holdning til omfang og placering af parkerede elektriske udlejnings-løbehjul i byen.

Uheld: I alt har 59 respondenter svaret, at de har været involveret i et uheld med et elektrisk løbehjul i
2019 (januar – november), heraf 18 respondenter i gruppe 1, hvilket svarer til 7 % af respondenterne
(n=255); og 41 respondenter i gruppe 2, hvilket svarer til 9 % af respondenterne (n=473).
I gruppe 1 bor 15 af de uheldsinvolverede i Storkøbenhavn, to er bosat i Aarhus Kommune og én er
bosat i Vejle Kommune. Ti af de involverede er mænd, syv er kvinder og én ønsker ikke at angive sit
køn. Én af de involverede er bilist, 15 er cyklister og to er fodgængere.
I gruppe 2 bor 32 af de uheldsinvolverede i Storkøbenhavn, fire er bosat i Aarhus Kommune, én er
bosat i Odense Kommune og to bor et andet sted. 26 af de involverede er mænd og 14 er kvinder. Tre
af de involverede er bilister, 30 er cyklister og seks er fodgængere.
Af tabel 69 fremgår uheldslokaliteter for de forskellige grupper. De fire uheld med bilister er sket på
forskellige lokaliteter. Særligt bemærkes uheldet i gruppe 1, som indikerer uhensigtsmæssig adfærd
hos brugeren af det elektriske løbehjul og de to uheld i gruppe 2, som er sket på gågade, torv og plads
hhv. fortov, da de indikerer uhensigtsmæssig adfærd hos begge parter.
Blandt uheldene med cyklister er størstedelen sket på cykelsti eller -bane, hvor både cyklister og
brugere af elektrisk løbehjul færdes. Derudover bemærkes de uheld, som er sket på gågade, torv og
plads hhv. fortov og fodgængerfelt, da de indikerer uhensigtsmæssig adfærd hos mindst én af
parterne.
Blandt uheldene med fodgængere er alle uheld sket på lokaliteter, hvor fodgængere naturligt færdes,
men hvor elektriske løbehjul som udgangspunkt ikke må køre. Dette indikerer således
uhensigtsmæssig adfærd hos brugeren af det elektriske løbehjul.
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Uheld med el-løbehjul

Gågade, torv eller plads
Fortov
Cykelsti eller cykelbane
Vej / kørebane
Vejkryds, signalreguleret
Vejkryds, vigepligt / indkørsel
Rundkørsel
Fodgængerfelt
Andet

Bil
Cykel
Gang
Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 1 Gruppe 2
n=1
n=3
n=15
n=30
n=2
n=8
0%
33 %
13 %
3%
0%
13 %
0%
33 %
13 %
67 %
100 %
75 %
0%
0%
60 %
67 %
0%
0%
0%
33 %
7%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
3%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100 %
0%
7%
7%
0%
13 %
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Tabel 69. Uheldslokaliteter ved uheld med elektriske løbehjul.

I tabel 70 angives alvorlighedsgraden af skader i forbindelse med uheld med elektriske løbehjul. Det
ses, at der er ingen alvorlige personskader.
Uheld med el-løbehjul

Ingen skade
Kun materiel skade
Meget let personskade
Let personskade
Alvorlig personskade
Meget alvorlig personskade

Bil
Cykel
Gang
Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 1 Gruppe 2
n=1
n=3
n=15
n=29
n=2
n=8
0
1
1
7
0
4
1
1
6
9
0
1
0
1
7
10
2
3
0
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tabel 70. Alvorlighedsgrad af skader ifm. uheld med elektriske løbehjul.

Nærved-uheld: I alt har 349 respondenter svaret, at de har været involveret i et nærved-uheld med et
elektrisk løbehjul i 2019 (januar – november), heraf 104 respondenter i gruppe 1, hvilket svarer til 41 %
af respondenterne (n=251); og 245 respondenter i gruppe 2, hvilket svarer til 52 % af respondenterne
(n=472). Det er dermed en høj andel af respondenterne som angiver, at de har oplevet nærved-uheld
med et elektrisk løbehjul.
I gruppe 1 bor 80 af de involverede i Storkøbenhavn, 14 er bosat i Aarhus Kommune, tre er bosat i
Odense Kommune og én er bosat i Vejle Kommune. Fire angiver, at de bor et andet sted. 42 af de
involverede er mænd, 57 er kvinde og tre ønsker ikke at angive sit køn. 11 af de involverede er bilister,
82 er cyklister og 11 er fodgængere.
I gruppe 2 bor 209 af de involverede i Storkøbenhavn, ni er bosat i Aarhus Kommune, fem er bosat i
Odense Kommune, én bor i Aalborg Kommune og 12 bor et andet sted. 132 af de involverede er
mænd og 102 er kvinde og tre ønsker ikke at angive sit køn. 12 af de involverede er bilister, 188 er
cyklister og 45 er fodgængere.
Af tabel 71 fremgår lokaliteter for nærved-uheld for de forskellige grupper. Nærved-uheld med bilister
er i gruppe 1 primært sket på vej/kørebane, mens de i gruppe 2 primært er sket på cykelsti eller -bane.
I begge gruppe indikerer lokaliteterne uhensigtsmæssig adfærd hos mindst én af parterne.
Nærved-uheldene med cyklister er primært sket på cykelsti eller -bane, hvor både cyklister og brugere
af elektrisk løbehjul færdes.
Blandt nærved-uheldene med fodgængere er størstedelen sket på lokaliteter, hvor fodgængere
naturligt færdes, men hvor elektriske løbehjul som udgangspunkt ikke må køre. Dette indikerer
således uhensigtsmæssig adfærd hos brugeren af det elektriske løbehjul.
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Nærved-uheld

Gågade, torv eller plads
Fortov
Cykelsti eller cykelbane
Vej / kørebane
Vejkryds, signalreguleret
Vejkryds, vigepligt / indkørsel
Rundkørsel
Fodgængerfelt
Andet

Bil
Cykel
Gang
Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 1 Gruppe 2
n=11
n=3
n=82
n=30
n=11
n=8
0%
8%
2%
3%
36 %
22 %
18 %
25 %
4%
5%
45 %
47 %
18 %
33 %
71 %
78 %
9%
16 %
45 %
8%
4%
2%
0%
4%
9%
25 %
13 %
6%
0%
7%
0%
0%
1%
2%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
4%
2%
9%
4%
9%
0%
1%
2%
0%
0%

Tabel 71. Lokaliteter for nærved-uheld med elektriske løbehjul.

Risikoberegninger – Nærved-uheld: På baggrund af svar på spørgeskemaet kan risikoen for nærveduheld med elektriske løbehjul beregnes for hhv. bilister, cyklister og fodgængere.
Blandt bilisterne i gruppe 1 har 60 respondenter tilsammen oplevet 11 nærved-uheld med elektriske
løbehjul på deres seneste ture, der i alt udgør 1.466 km (60 ture med en gennemsnitslængde på 24,4
km). Det betyder, at der i gennemsnit er ét nærved-uheld pr. 133 km, eller ca. 75 nærved-uheld pr.
10.000 km. Blandt bilisterne i gruppe 2 har 44 respondenter tilsammen oplevet 12 nærved-uheld på
deres seneste ture, der i alt udgør 1.187 km (44 ture med en gennemsnitslængde på 27,0 km). Det
betyder, at der i gennemsnit er ét nærved-uheld pr. 99 km, eller ca. 101 nærved-uheld pr. 10.000 km.
Blandt cyklisterne i gruppe 1 har 163 respondenter tilsammen oplevet 82 nærved-uheld med
elektriske løbehjul på deres seneste ture, der i alt udgør 1.319 km (163 ture med en
gennemsnitslængde på 8,1 km). Det betyder, at der i gennemsnit er ét nærved-uheld pr. 16 km, eller
ca. 622 nærved-uheld pr. 10.000 km. Blandt cyklisterne i gruppe 2 har 342 respondenter tilsammen
oplevet 187 nærved-uheld på deres seneste ture, der i alt udgør 2.305 km (342 ture med en
gennemsnitslængde på 6,7 km). Det betyder, at der i gennemsnit er ét nærved-uheld pr. 12 km, eller
ca. 811 nærved-uheld pr. 10.000 km.
Blandt fodgængerne i gruppe 1 har 27 respondenter tilsammen oplevet 11 nærved-uheld med elektriske
løbehjul på deres seneste ture, der i alt udgør 70 km (27 ture med en gennemsnitslængde på 2,6 km).
Det betyder, at der i gennemsnit er ét nærved-uheld pr. 6 km, eller ca. 1.667 nærved-uheld pr. 10.000
km. Blandt fodgængerne i gruppe 2 har 86 respondenter tilsammen oplevet 45 nærved-uheld på deres
seneste ture, der i alt udgør 327 km (86 ture med en gennemsnitslængde på 3,8 km). Det betyder, at der
i gennemsnit er ét nærved-uheld pr. 7 km, eller ca. 1.429 nærved-uheld pr. 10.000 km.
Risikoberegninger – uheld: Estimering af uheldsrisikoen er mere usikker, da vi kun kender den
ugentlige kørelængde og den årlige kørelængde er derfor ukendt. I det følgende beregninger antager
vi, at man har rejst samme længde hele året (45 uger).
Blandt bilisterne i gruppe 1 har 60 respondenter tilsammen oplevet ét uheld med elektriske løbehjul i
2019. De har i alt rejst 186,9 km/uge * 45 uger * 60 personer = 504.630 km. Det betyder, at der i
gennemsnit er ét uheld med elektrisk løbehjul pr. ca. 500.000 km, eller ca. 0,02 uheld pr. 10.000 km.
Blandt bilisterne i gruppe 2 har 44 respondenter tilsammen oplevet tre uheld med elektriske løbehjul i
2019. De har i alt rejst 218,3 km/uge * 45 uger * 44 personer = 432.234 km. Det betyder at der i
gennemsnit er ét uheld med elektrisk løbehjul pr. ca. 150.000 km, eller ca. 0,07 uheld pr. 10.000 km.
Blandt cyklisterne i gruppe 1 har 163 respondenter tilsammen oplevet 15 uheld med elektriske
løbehjul i 2019. De har i alt rejst 66,5 km/uge * 45 uger * 163 personer = 487.778 km. Det betyder, at
der i gennemsnit er ét uheld med elektrisk løbehjul pr. ca. 33.000 km, eller ca. 0,3 uheld pr. 10.000 km.
Blandt cyklisterne i gruppe 2 har 342 respondenter tilsammen oplevet 30 uheld i 2019. De har i alt rejst
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55,0 km/uge * 45 uger * 342 personer = 846.450km. Det betyder, at der i gennemsnit er ét uheld med
elektrisk løbehjul pr. ca. 28.000 km, eller ca. 0,4 uheld pr. 10.000 km.
Blandt fodgængerne i gruppe 1 har 27 respondenter tilsammen oplevet to uheld med elektriske
løbehjul i 2019. De har i alt rejst 17,9 km/uge * 45 uger * 27 personer = 21.749 km. Det betyder, at der i
gennemsnit er ét uheld med elektrisk løbehjul pr. ca. 11.000 km, eller ca. 0,9 uheld pr. 10.000 km.
Blandt fodgængerne i gruppe 2 har 86 respondenter tilsammen oplevet otte uheld i 2019. De har i alt
rejst 36,1 km/uge * 45 uger * 86 personer = 139.707 km. Det betyder, at der i gennemsnit er ét uheld
med elektrisk løbehjul pr. ca. 17.000 km, eller ca. 0,6 uheld pr. 10.000 km.

5.7.4

Trafiksikkerhed – små elektriske køretøjer

Sikkerhedsfølelse: Respondenterne har angivet, hvor sikkert de føler det er, når de møder et lille
elektrisk køretøj i trafikken, dvs. et elektrisk skateboard eller et selvbalancerende køretøj. Svarene
fremgår af tabel 72. I alle grupper føler størstedelen (57-80 %) af respondenterne sig usikker eller
meget usikker, når de møder et lille elektrisk køretøj i trafikken. Blandt både bilister, cyklister og
fodgængere føler flere respondenter i gruppe 2 sig usikre eller meget usikre end i gruppe 1.
Cyklisterne er dem, som generelt føler sig mest usikre.
Sikkerhedsfølelse

Meget usikker
Usikker
Hverken eller
Sikker
Meget sikker
Ved ikke

Bil
Gruppe 1
n=63
15 %
45 %
17 %
2%
5%
17 %

Gruppe 2
n=44
39 %
34 %
9%
7%
2%
9%

Cykel
Gang
Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 1 Gruppe 2
n=166
n=339
n=28
n=86
38 %
38 %
39 %
36 %
40 %
42 %
18 %
30 %
11 %
12 %
14 %
15 %
4%
2%
11 %
2%
0%
0%
0%
2%
7%
7%
7%
14 %

Tabel 72. Respondenternes følelse af sikkerhed, når de møder et lille elektrisk køretøj i trafikken.

Uheld: Seks respondenter har svaret, at de har været involveret i et uheld med et lille elektrisk køretøj
i 2019 (januar – november), heraf to respondenter i gruppe 1, svarende til 0,8 % af respondenterne
(n=250); og fire respondenter i gruppe 2, svarende til 0,9 % af respondenterne (n=469).
I gruppe 1 bor én af de uheldsinvolverede i Storkøbenhavn og én i Vejle Kommune. Begge involverede
er mænd og begge er cyklister.
I gruppe 2 bor alle fire uheldsinvolverede i Storkøbenhavn. To af de involverede er mænd og to er
kvinder. Alle fire involverede er cyklister.
Af tabel 73 fremgår uheldslokaliteter for de forskellige grupper. Blandt uheldene i gruppe 1 er ét uheld
sket på fortov, hvilket indikerer uhensigtsmæssig adfærd hos begge parter. Det andet uheld er sket
på cykelsti eller -bane, hvor både cyklister og brugere af små elektriske køretøjer færdes.
Uheldene i gruppe 2 er sket fire forskellige steder. Uheldet på fortov indikerer uhensigtsmæssig
adfærd hos begge parter.
I tabel 74 angives alvorlighedsgraden af skader i forbindelse med uheld med små elektriske køretøjer.
Et af de seks uheld har medført meget alvorlig personskade, mens resten kun har medført lettere
personskade eller ingen skade.
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Uheld med små elektriske køretøjer
Gågade, torv eller plads
Fortov
Cykelsti eller cykelbane
Vej / kørebane
Vejkryds, signalreguleret
Vejkryds, vigepligt / indkørsel
Rundkørsel
Fodgængerfelt
Andet

Cykel
Gruppe 1 (n=2)
0%
50 %
50 %
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Gruppe 2 (n=4)
0%
25 %
25 %
25 %
25 %
0%
0%
0%
0%

Tabel 73. Uheldslokaliteter ved uheld med små elektriske køretøjer.

Uheld med små elektriske køretøjer
Ingen skade
Kun materiel skade
Meget let personskade
Let personskade
Alvorlig personskade
Meget alvorlig personskade

Cykel
Gruppe 1 (n=2)
0
0
1
1
0
0

Gruppe 2 (n=4)
2
0
1
0
0
1

Tabel 74. Alvorlighedsgrad af skader ifm. Uheld med små elektriske køretøjer.

Nærved-uheld: 67 respondenter har svaret, at de har været involveret i et nærved-uheld med et lille
elektrisk køretøj i 2019 (januar – november), heraf 22 respondenter i gruppe 1, hvilket svarer til 9 % af
respondenterne (n=248); og 45 respondenter i gruppe 2, hvilket svarer til 10 % af respondenterne
(n=468).
I gruppe 1 bor 12 af de involverede i Storkøbenhavn, syv er bosat i Aarhus Kommune og én i Vejle
Kommune. Én angiver, at vedkommende bor et andet sted. Én af de involverede er mænd, 12 er
kvinder og én ønsker ikke at angive sit køn. Fem af de involverede er bilister, 14 er cyklister og to er
fodgængere.
I gruppe 2 bor 36 af de involverede i Storkøbenhavn, fem er bosat i Aarhus Kommune, to bor i Odense
Kommune, én bor i Aalborg Kommune og én bor et andet sted. 25 af de involverede er mænd og 20 er
kvinder. To af de involverede er bilister, 41 er cyklister og to er fodgængere.
Af tabel 75 fremgår lokaliteter for nærved-uheld for de forskellige grupper. Nærved-uheld med bilister
er i gruppe 1 primært sket på forskellige lokaliteter, mens de i gruppe 2 er sket på hhv. gågade, torv
eller plads og cykelsti eller -bane. Lokaliteterne indikerer uhensigtsmæssig adfærd hos mindst én af
parterne.
Nærved-uheldene med cyklister er primært sket på cykelsti eller -bane, hvor både cyklister og brugere
af små elektriske køretøjer færdes.
Blandt nærved-uheldene med fodgængere er størstedelen sket på lokaliteter, hvor fodgængere
naturligt færdes, men hvor små elektriske køretøjer som udgangspunkt ikke må køre. Dette indikerer
således uhensigtsmæssig adfærd hos brugeren af det lille elektriske køretøj.
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Nærved-uheld

Gågade, torv eller plads
Fortov
Cykelsti eller cykelbane
Vej / kørebane
Vejkryds, signalreguleret
Vejkryds, vigepligt / indkørsel
Rundkørsel
Fodgængerfelt
Andet

Bil
Cykel
Gang
Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 1 Gruppe 2
n=5
n=2
n=15
n=41
n=2
n=2
0%
50 %
7%
10 %
36 %
0%
20 %
0%
7%
5%
45 %
100 %
0%
50 %
73 %
68 %
9%
0%
0%
0%
0%
5%
0%
0%
20 %
0%
13 %
5%
0%
0%
20 %
0%
0%
2%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
2%
9%
0%
40 %
0%
0%
1%
0%
0%

Tabel 75. Lokaliteter for nærved-uheld med små elektriske køretøjer.

Risikoberegninger – Nærved-uheld: På baggrund af svar på spørgeskemaet kan risikoen for nærveduheld med små elektriske køretøjer beregnes for hhv. bilister, cyklister og fodgængere.
Blandt bilisterne i gruppe 1 har 60 respondenter tilsammen oplevet fem nærved-uheld med små
elektriske køretøjer på deres seneste ture, der i alt udgør 1.466 km (60 ture med en
gennemsnitslængde på 24,4 km). Det betyder, at der i gennemsnit er ét nærved-uheld pr. 293 km,
eller ca. 34 nærved-uheld pr. 10.000 km. Blandt bilisterne i gruppe 2 har 44 respondenter tilsammen
oplevet to nærved-uheld på deres seneste ture, der i alt udgør 1.187 km (44 ture med en
gennemsnitslængde på 27,0 km). Det betyder, at der i gennemsnit er ét nærved-uheld pr. 594 km,
eller ca. 17 nærved-uheld pr. 10.000 km.
Blandt cyklisterne i gruppe 1 har 161 respondenter tilsammen oplevet 15 nærved-uheld med små
elektriske køretøjer på deres seneste ture, der i alt udgør 1.302 km (161 ture med en
gennemsnitslængde på 8,1 km). Det betyder, at der i gennemsnit er ét nærved-uheld pr. 87 km, eller
ca. 115 nærved-uheld pr. 10.000 km. Blandt cyklisterne i gruppe 2 har 338 respondenter tilsammen
oplevet 41 nærved-uheld på deres seneste ture, der i alt udgør 2.278 km (338 ture med en
gennemsnitslængde på 6,7 km). Det betyder, at der i gennemsnit er ét nærved-uheld pr. 56 km, eller
ca. 180 nærved-uheld pr. 10.000 km.
Blandt fodgængerne i gruppe 1 har 25 respondenter tilsammen oplevet to nærved-uheld med små
elektriske køretøjer på deres seneste ture, der i alt udgør 65 km (25 ture med en gennemsnitslængde på
2,6 km). Det betyder, at der i gennemsnit er ét nærved-uheld pr. 33 km, eller ca. 303 nærved-uheld pr.
10.000 km. Blandt fodgængerne i gruppe 2 har 86 respondenter tilsammen oplevet to nærved-uheld på
deres seneste ture, der i alt udgør 327 km (86 ture med en gennemsnitslængde på 3,8 km). Det betyder,
at der i gennemsnit er ét nærved-uheld pr. 163 km, eller ca. 61 nærved-uheld pr. 10.000 km.
Risikoberegninger – uheld: Hverken bilister eller gående har angivet at have været involveret i uheld
med små elektriske køretøjer, og har således rent regneteknisk en uheldsrisiko på nul baseret på
dette datamateriale. Risikoen for uheld med denne type trafikanter er lav, som følge af de få
køretøjer i denne gruppe, men den vil ikke være nul.
Blandt cyklisterne i gruppe 1 har 161 respondenter tilsammen oplevet to uheld med små elektriske
køretøjer i 2019. De har i alt rejst 66,5 km/uge * 45 uger * 161 personer = 481.793 km. Det betyder, at
der i gennemsnit er ét uheld med små elektriske køretøjer pr. ca. 241.000 km, eller ca. 0,04 uheld pr.
10.000 km. Blandt cyklisterne i gruppe 2 har 338 respondenter tilsammen oplevet fire uheld i 2019. De
har i alt rejst 55,0 km/uge * 45 uger * 338 personer = 836.550 km. Det betyder, at der i gennemsnit er
ét uheld med små elektriske køretøjer pr. ca. 209.000 km, eller ca. 0,05 uheld pr. 10.000 km.
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5.7.5

Trafiksikkerhed – speed pedelec

Sikkerhedsfølelse: Respondenterne har angivet, hvor sikkert de føler det er, når de møder en speed
pedelec i trafikken. Svarene fremgår af tabel 76. 27-63 % respondenterne føler sig usikker eller meget
usikker, mens 6-16 % føler sig sikker eller meget sikker, når de møder en speed pedelec i trafikken. En
relativ stor andel på mellem 10 % og 28 % angiver, at de ikke ved, hvor trafiksikker de føler det er, når
de møder en speed pedelec. Blandt bilister og cyklister føler flere respondenter i gruppe 2 sig usikre
eller meget usikre end i gruppe 1.
Sikkerhedsfølelse

Meget usikker
Usikker
Hverken eller
Sikker
Meget sikker
Ved ikke

Bil
Gruppe 1
n=60
10 %
17 %
40 %
3%
13 %
17 %

Gruppe 2
n=44
23 %
34 %
11 %
11 %
5%
16 %

Cykel
Gruppe 1
Gruppe 2
n=160
n=336
22 %
27 %
28 %
36 %
24 %
18 %
2%
6%
5%
0%
10 %
13 %

Gang
Gruppe 1 Gruppe 2
n=25
n=86
24 %
20 %
32 %
27 %
2%
21 %
0%
6%
8%
5%
28 %
22 %

Tabel 76. Respondenternes følelse af sikkerhed, når de møder en speed pedelec.

Uheld: I alt har syv respondenter svaret, at de har været involveret i et uheld med en speed pedelec i
2019 (januar – november), heraf tre respondenter i gruppe 1, hvilket svarer til 1 % af respondenterne
(n=247); og fire respondenter i gruppe 2, hvilket svarer til 0,9 % af respondenterne (n=462).
I gruppe 1 bor to af de uheldsinvolverede i Storkøbenhavn og én i Vejle Kommune. Alle tre
involverede er mænd og alle er cyklister.
I gruppe 2 bor to af de uheldsinvolverede i Storkøbenhavn, og de øvrige to har ikke angivet deres
bopæl. Én af de involverede er mand, én er kvinde og de øvrige to har ikke angivet deres køn. Alle fire
involverede er cyklister.
Af tabel 77 fremgår uheldslokaliteter for de forskellige grupper. Blandt uheldene i gruppe 1 er to uheld
sket på cykelsti eller -bane, hvor både cyklister og brugere af speed pedelec færdes. Tilsvarende er tre
af uheldene i gruppe 2 sket på cykelsti eller -bane.
Uheld med speed pedelec
Gågade, torv eller plads
Fortov
Cykelsti eller cykelbane
Vej / kørebane
Vejkryds, signalreguleret
Vejkryds, vigepligt / indkørsel
Rundkørsel
Fodgængerfelt
Andet

Cykel
Gruppe 1 (n=3)
0%
0%
67 %
33 %
0%
0%
0%
0%
0%

Gruppe 2 (n=4)
0%
0%
75 %
25 %
0%
0%
0%
0%
0%

Tabel 77. Uheldslokaliteter ved uheld med en speed pedelec.

I tabel 78 angives alvorlighedsgraden af skader i forbindelse med uheld med en speed pedelec. Et
uheld resulterede i meget alvorlig personskade, mens resten kun medførte let personskade, materiel
skade eller ingen skade.
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Uheld med speed pedelec
Ingen skade
Kun materiel skade
Meget let personskade
Let personskade
Alvorlig personskade
Meget alvorlig personskade

Cykel
Gruppe 1 (n=3)
1
0
0
1
0
1

Gruppe 2 (n=4)
2
1
0
1
0
0

Tabel 78. Alvorlighedsgrad af skader ifm. uheld med en speed pedelec.

Nærved-uheld: I alt har 93 respondenter svaret, at de har været involveret i et nærved-uheld med en
speed pedelec i 2019 (januar – november), heraf 23 respondenter i gruppe 1, hvilket svarer til 9 % af
respondenterne (n=247); og 70 respondenter i gruppe 2, hvilket svarer til 15 % af respondenterne
(n=465).
I gruppe 1 bor 15 af de involverede i Storkøbenhavn, tre er bosat i Aarhus Kommune, én er bosat i
Odense Kommune og én er bosat i Vejle Kommune. Tre angiver, at vedkommende bor et andet sted.
Otte af de involverede er mænd, 14 er kvinder og én ønsker ikke at angive sit køn. Én af de
involverede er bilist, 19 er cyklister og tre er fodgængere.
I gruppe 2 bor 63 af de involverede i Storkøbenhavn, seks er bosat i Aarhus Kommune og én bor et
andet sted. 41 af de involverede er mænd og 29 er kvinder. Seks af de involverede er bilister, 58 er
cyklister og seks er fodgængere.
Af tabel 79 fremgår lokaliteter for nærved-uheld for de forskellige grupper. Nærved-uheldet med
bilister er i gruppe 1 sket i et vigepligtsreguleret kryds eller en indkørsel, mens de i gruppe 2 er sket på
cykelsti eller -bane og i et vigepligtsreguleret kryds eller en indkørsel.
Nærved-uheldene med cyklister er primært sket på cykelsti eller -bane, hvor både cyklister og brugere
af speed pedelecs færdes. I begge grupper er der sket nærved-uheld på områder, hvor fodgængere
naturligt færdes, men hvor speed pedelecs som udgangspunkt ikke må køre. Dette indikerer således
uhensigtsmæssig adfærd hos brugeren af speed pedelec.
Blandt nærved-uheldene med fodgængere er størstedelen af nærved-uheldene i gruppe 1 sket i
fodgængerfelt, hvilket indikerer uhensigtsmæssig adfærd hos mindst én af parterne. I gruppe to er
halvdelen af nærved-uheldene sket på cykelsti eller -bane.
Nærved-uheld

Bil
Gruppe 1 Gruppe 2
n=1
n=6
Gågade, torv eller plads
0%
0%
Fortov
0%
0%
Cykelsti eller cykelbane
0%
50 %
Vej / kørebane
0%
0%
Vejkryds, signalreguleret
0%
0%
Vejkryds, vigepligt / indkørsel 100 %
50 %
Rundkørsel
0%
0%
Fodgængerfelt
0%
0%
Andet
0%
0%

Cykel
Gang
Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 1 Gruppe 2
n=19
n=58
n=3
n=6
5%
2%
%
33 %
5%
0%
0%
0%
79 %
84 %
33 %
50 %
0%
7%
0%
17 %
0%
3%
0%
0%
0%
3%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
11 %
0%
67 %
0%
0%
0%
0%
0%

Tabel 79. Lokaliteter for nærved-uheld med en speed pedelecs.

Risikoberegninger – Nærved-uheld: På baggrund af svar på spørgeskemaet kan risikoen for nærveduheld med speed pedelec beregnes for hhv. bilister, cyklister og fodgængere.
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Blandt bilisterne i gruppe 1 har 60 respondenter tilsammen oplevet ét nærved-uheld med en speed
pedelec på deres seneste ture, der i alt udgør 1.466 km (60 ture med en gennemsnitslængde på 24,4
km). Det betyder, at der i gennemsnit er ét nærved-uheld pr. 1.466 km, eller ca. 7 nærved-uheld pr.
10.000 km. Blandt bilisterne i gruppe 2 har 44 respondenter tilsammen oplevet seks nærved-uheld på
deres seneste ture, der i alt udgør 1.187 km (44 ture med en gennemsnitslængde på 27,0 km). Det
betyder, at der i gennemsnit er ét nærved-uheld pr. 198 km, eller ca. 51 nærved-uheld pr. 10.000 km.
Blandt cyklisterne i gruppe 1 har 160 respondenter tilsammen oplevet 19 nærved-uheld med en speed
pedelec på deres seneste ture, der i alt udgør 1.294 km (160 ture med en gennemsnitslængde på 8,1
km). Det betyder, at der i gennemsnit er ét nærved-uheld pr. 68 km, eller ca. 147 nærved-uheld pr.
10.000 km. Blandt cyklisterne i gruppe 2 har 334 respondenter tilsammen oplevet 58 nærved-uheld på
deres seneste ture, der i alt udgør 2.251 km (334 ture med en gennemsnitslængde på 6,7 km). Det
betyder, at der i gennemsnit er ét nærved-uheld pr. 39 km, eller ca. 258 nærved-uheld pr. 10.000 km.
Blandt fodgængerne i gruppe 1 har 25 respondenter tilsammen oplevet tre nærved-uheld med en
speed pedelec på deres seneste ture, der i alt udgør 65 km (25 ture med en gennemsnitslængde på 2,6
km). Det betyder, at der i gennemsnit er ét nærved-uheld pr. 22 km, eller ca. 455 nærved-uheld pr.
10.000 km. Blandt fodgængerne i gruppe 2 har 86 respondenter tilsammen oplevet 6 nærved-uheld
på deres seneste ture, der i alt udgør 327 km (86 ture med en gennemsnitslængde på 3,8 km). Det
betyder, at der i gennemsnit er ét nærved-uheld pr. 54 km, eller ca. 185 nærved-uheld pr. 10.000 km.
Risikoberegninger – uheld: Hverken bilister eller gående har angivet at have været involveret i uheld
med speed pedelecs, og har således rent regneteknisk en uheldsrisiko på nul baseret på dette
datamateriale. Risikoen for uheld med denne type trafikanter er lav, som følge af de få køretøjer i
denne gruppe, men den vil ikke være nul.
Blandt cyklisterne i gruppe 1 har 16o respondenter tilsammen oplevet tre uheld med speed pedelecs i
2019. De har i alt rejst 66,5 km/uge * 45 uger * 160 personer = 478.800 km. Det betyder, at der i
gennemsnit er ét uheld med speed pedelecs pr. ca. 160.000 km, eller ca. 0,06 uheld pr. 10.000 km.
Blandt cyklisterne i gruppe 2 har 334 respondenter tilsammen oplevet fire uheld i 2019. De har i alt
rejst 55,0 km/uge * 45 uger * 334 personer = 826.650 km. Det betyder, at der i gennemsnit er ét uheld
med speed pedelecs pr. ca. 206.000 km, eller ca. 0,05 uheld pr. 10.000 km.

5.7.6

Holdninger – elektriske løbehjul

Forsøgsordningen: Respondenterne har angivet, hvorvidt de synes forsøgsordningen med elektriske
løbehjul skal videreføres, gøres permanent eller afsluttes.
I gruppe 1 ønsker samlet set 3 %, at ordningen gøres permanent, 35 % ønsker, at forsøgsordningen
videreføres som forsøgsordning, mens 57 % ønsker, at forsøgsordningen afsluttes. 5 % angiver, at de
ikke har nogen holdning, eller at de ikke ved, hvad deres holdning er. I gruppe 2 ønsker samlet set 2
%, at ordningen gøres permanent, 17 % ønsker, at forsøgsordningen videreføres som forsøgsordning,
mens 79 % ønsker, at forsøgsordningen afsluttes. 3 % angiver, at de ikke har nogen holdning, eller at
de ikke ved, hvad deres holdning er.
Blandt bilister i gruppe 1 ønsker 5 %, at ordningen gøres permanent, 45 % ønsker, at
forsøgsordningen videreføres som forsøgsordning, 36 % ønsker, at forsøgsordningen afsluttes, mens
14 % angiver, at de ikke har nogen holdning, eller at de ikke ved, hvad deres holdning er. Blandt
bilister i gruppe 2 ønsker 7 %, at ordningen gøres permanent, 19 % ønsker, at forsøgsordningen
videreføres som forsøgsordning, 64 % ønsker, at forsøgsordningen afsluttes, mens 10 % angiver, at
de ikke har nogen holdning, eller at de ikke ved, hvad deres holdning er.
Blandt cyklister i gruppe 1 ønsker 2 %, at ordningen gøres permanent, 31 % ønsker, at
forsøgsordningen videreføres som forsøgsordning, 65 % ønsker, at forsøgsordningen afsluttes, mens
2 % angiver, at de ikke har nogen holdning, eller at de ikke ved, hvad deres holdning er. Blandt
cyklister i gruppe 2 ønsker 1 %, at ordningen gøres permanent, 17 % ønsker, at forsøgsordningen
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videreføres som forsøgsordning, 79 % ønsker, at forsøgsordningen afsluttes, mens 2 % angiver, at de
ikke har nogen holdning, eller at de ikke ved, hvad deres holdning er.
Blandt fodgængere i gruppe 1 ønsker 0 %, at ordningen gøres permanent, 33 % ønsker, at
forsøgsordningen videreføres som forsøgsordning, 58 % ønsker, at forsøgsordningen afsluttes, mens
8 % angiver, at de ikke har nogen holdning, eller at de ikke ved, hvad deres holdning er. Blandt
fodgængere i gruppe 2 ønsker 2, at ordningen gøres permanent, 12 % ønsker, at forsøgsordningen
videreføres som forsøgsordning, 84 % ønsker, at forsøgsordningen afsluttes, mens 2 % angiver, at de
ikke har nogen holdning, eller at de ikke ved, hvad deres holdning er.
Forklaring på holdning: Respondenterne har angivet årsager til, hvorfor de ønsker ordningen gjort
permanent, videreført som forsøgsordning eller afsluttet. Fordelingen af svar fremgår af bilag 3 og de
primære årsager beskrives i det følgende.
Alle bilister i gruppe 1, som ønsker forsøgsordningen med elektriske løbehjul gjort permanent,
angiver, at det er af hensyn til lokalmiljø. Derudover angiver størstedelen, at det er af hensyn til
klimaet (67 %) samt mobilitet og fremkommelighed (67 %). Blandt bilister i gruppe 1, som ønsker
forsøgsordningen fortsat som forsøgsordning, angiver flest, at det er af hensyn til mobilitet og
fremkommelighed (58 %). Derudover angiver mange, at det er af hensyn til klimaet (50 %) og
trafiksikkerhed (46 %). Blandt bilister i gruppe 1, som ønsker forsøgsordningen afsluttet, angiver langt
størstedelen, at det er af hensyn til trafiksikkerhed (95 %). Derudover angiver mange, at det er af
hensyn til tryghedsfølelse for andre (71 %).
Alle bilister i gruppe 2, som ønsker ordningen gjort permanent, angiver, at det er af hensyn til
mobilitet og fremkommelighed. Derudover angiver størstedelen, at det er af hensyn til klimaet (67
%), bymiljø (67 %) og private forhold (67 %). Blandt bilister i gruppe 2, som ønsker forsøgsordningen
fortsat som forsøgsordning, angiver flest, at det er af hensyn til mobilitet og fremkommelighed (63
%). Derudover angiver mange, at det er af hensyn til klimaet (50 %) og lokalmiljø (50 %). Blandt
bilister i gruppe 2, som ønsker forsøgsordningen afsluttet, angiver langt størstedelen, at det er af
hensyn til trafiksikkerhed (93 %) og tryghedsfølelse for andre (89 %). Derudover angiver mange, at
det er af hensyn til bymiljø (63 %).
Blandt cyklister i gruppe 1, som ønsker forsøgsordningen med elektriske løbehjul gjort permanent,
angiver flest, at det er af hensyn til klimaet (67 %), bymiljø (67 %), helse og sundhed (67 %), mobilitet
og fremkommelighed (67 %) samt tilgængelighed for andre (67 %). Blandt cyklister i gruppe 1, som
ønsker forsøgsordningen fortsat som forsøgsordning, angiver flest, at det er af hensyn til mobilitet og
fremkommelighed (54 %). Derudover angiver mange, at det er af hensyn til trafiksikkerhed (52 %),
lokalmiljø (46 %) og bymiljø (46 %). Blandt cyklister i gruppe 1, som ønsker forsøgsordningen
afsluttet, angiver langt størstedelen, at det er af hensyn til trafiksikkerhed (93 %). Derudover angiver
mange, at det er af hensyn til tryghedsfølelse for andre (70 %).
Alle cyklister i gruppe 2, som ønsker ordningen gjort permanent, angiver at det er af hensyn til mobilitet
og fremkommelighed. Derudover angiver størstedelen, at det er af hensyn til klimaet (75 %), lokalmiljø
(75 %) og bymiljø (75 %). Blandt cyklister i gruppe 2, som ønsker forsøgsordningen fortsat som
forsøgsordning, angiver flest, at det er af hensyn til trafiksikkerhed (48 %) samt mobilitet og
fremkommelighed (48 %). Blandt cyklister i gruppe 2, som ønsker forsøgsordningen afsluttet, angiver
langt størstedelen, at det er af hensyn til trafiksikkerhed (93 %). Derudover angivet mange, at det er af
hensyn til tryghedsfølelse for andre (72 %) samt bymiljø (71 %).
Ingen fodgængere i gruppe 1 ønsker forsøgsordningen med elektriske løbehjul gjort permanent.
Blandt fodgængere i gruppe 1, som ønsker forsøgsordningen fortsat som forsøgsordning, angiver
flest, at det er af hensyn til trafiksikkerhed (63 %). Derudover angiver mange, at det er af hensyn til
tryghedsfølelse for andre (50 %) samt mobilitet og fremkommelighed (50 %). Alle fodgængere i
gruppe 1, som ønsker forsøgsordningen afsluttet, angiver, at det er af hensyn til trafiksikkerhed.
Derudover angiver mange, at det er af hensyn til tryghedsfølelse for andre (87 %) og bymiljø (57 %).
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Alle fodgængere i gruppe 2, som ønsker ordningen gjort permanent, angiver, at det er af hensyn til
bymiljø, mobilitet og fremkommelighed samt samfundsøkonomi. Derudover angiver halvdelen, at
det er af hensyn til klimaet og lokalmiljø. Blandt fodgængere i gruppe 2, som ønsker
forsøgsordningen fortsat som forsøgsordning, angiver halvdelen det er af hensyn til klimaet,
trafiksikkerhed samt mobilitet og fremkommelighed. Blandt fodgængere i gruppe 2, som ønsker
forsøgsordningen afsluttet, angiver langt størstedelen, at det er af hensyn til trafiksikkerhed (96 %).
Derudover angiver mange, at det er af hensyn til bymiljø (69 %) og tryghedsfølelse for andre (68 %).

5.7.7

Holdninger – små elektriske køretøjer

Forsøgsordningen: Respondenterne har angivet, hvorvidt de synes forsøgsordningen med små
elektriske køretøjer skal videreføres, gøres permanent eller afsluttes.
I gruppe 1 ønsker samlet set 5 %, at ordningen gøres permanent, 19 % ønsker, at forsøgsordningen
videreføres som forsøgsordning, mens 59 % ønsker, at forsøgsordningen afsluttes. 18 % angiver, at de
ikke har nogen holdning, eller at de ikke ved, hvad deres holdning er. I gruppe 2 ønsker samlet set 2
%, at ordningen gøres permanent, 17 % ønsker, at forsøgsordningen videreføres som forsøgsordning,
mens 60 % ønsker, at forsøgsordningen afsluttes. 21 % angiver, at de ikke har nogen holdning, eller at
de ikke ved, hvad deres holdning er.
Blandt bilister i gruppe 1 ønsker 6 %, at ordningen gøres permanent, 20 % ønsker, at
forsøgsordningen videreføres som forsøgsordning, 40 % ønsker, at forsøgsordningen afsluttes, mens
33 % angiver, at de ikke har nogen holdning, eller at de ikke ved, hvad deres holdning er. Blandt
bilister i gruppe 2 ønsker 5 %, at ordningen gøres permanent, 22 % ønsker, at forsøgsordningen
videreføres som forsøgsordning, 51 % ønsker, at forsøgsordningen afsluttes, mens 22 % angiver, at de
ikke har nogen holdning, eller at de ikke ved, hvad deres holdning er.
Blandt cyklister i gruppe 1 ønsker 4 %, at ordningen gøres permanent, 20 % ønsker, at
forsøgsordningen videreføres som forsøgsordning, 66 % ønsker, at forsøgsordningen afsluttes, mens
1 % angiver, at de ikke har nogen holdning, eller at de ikke ved, hvad deres holdning er. Blandt
cyklister i gruppe 2 ønsker 1 %, at ordningen gøres permanent, 16 % ønsker, at forsøgsordningen
videreføres som forsøgsordning, 65 % ønsker, at forsøgsordningen afsluttes, mens 18 % angiver, at de
ikke har nogen holdning, eller at de ikke ved, hvad deres holdning er.
Blandt fodgængere i gruppe 1 ønsker 4 %, at ordningen gøres permanent, 11 % ønsker, at
forsøgsordningen videreføres som forsøgsordning, 50 % ønsker, at forsøgsordningen afsluttes, mens
14 % angiver, at de ikke har nogen holdning, eller at de ikke ved, hvad deres holdning er. Blandt
fodgængere i gruppe 2 ønsker 2 %, at ordningen gøres permanent, 19 % ønsker, at forsøgsordningen
videreføres som forsøgsordning, 46 % ønsker, at forsøgsordningen afsluttes, mens 33 % angiver, at de
ikke har nogen holdning, eller at de ikke ved, hvad deres holdning er.
Forklaring på holdning: Respondenterne har angivet årsager til, hvorfor de ønsker ordningen gjort
permanent, videreført som forsøgsordning eller afsluttet. Fordelingen af svar fremgår af bilag 3 og de
primære årsager beskrives i det følgende.
Blandt bilister i gruppe 1, som ønsker forsøgsordningen med små elektriske køretøjer gjort permanent,
angiver størstedelen, at det er af hensyn til klimaet (75 %) samt mobilitet og fremkommelighed (75 %).
Derudover angiver halvdelen, at det er af hensyn til lokalmiljø, bymiljø, trafiksikkerhed samt sundhed
og helse. Blandt bilister i gruppe 1, som ønsker forsøgsordningen fortsat som forsøgsordning, angiver
halvdelen, at det er af hensyn til mobilitet og fremkommelighed. Derudover angiver flere, at det er af
hensyn til klimaet (33 %) og lokalmiljø (33 %). Blandt bilister i gruppe 1, som ønsker forsøgsordningen
afsluttet, angiver størstedelen, at det er af hensyn til trafiksikkerhed (96 %). Derudover angiver mange,
at det er af hensyn til tryghedsfølelse for andre (75 %).
Blandt bilister i gruppe 2, som ønsker ordningen gjort permanent, angiver halvdelen, at det er af
hensyn til mobilitet og fremkommelighed, hvilket er den eneste årsag, der er angivet. Blandt bilister i
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gruppe 2, som ønsker forsøgsordningen fortsat som forsøgsordning, angiver flest, at det er af hensyn
til mobilitet og fremkommelighed (67 %). Derudover angiver flere, at det er af hensyn til klimaet (44
%) samt sundhed og helse (44 %). Alle bilister i gruppe 2, som ønsker forsøgsordningen afsluttet,
angiver, at det er af hensyn til trafiksikkerhed. Derudover angiver størstedelen, at det er af hensyn til
tryghedsfølelse for andre (95 %).
Blandt cyklister i gruppe 1, som ønsker forsøgsordningen gjort permanent, angiver flest, at det er af
hensyn til mobilitet og fremkommelighed (67 %). Blandt cyklister i gruppe 1, som ønsker ordningen
fortsat som forsøgsordning, angiver flest, at det er af hensyn til trafiksikkerhed (42 %). Derudover
angiver flere, at det er af hensyn til mobilitet og fremkommelighed (39 %) og tryghedsfølelse for andre
(35 %). Blandt cyklister i gruppe 1, som ønsker forsøgsordningen afsluttet, angiver langt størstedelen,
at det er af hensyn til trafiksikkerhed (93 %). Derudover angiver mange, at det er af hensyn til
tryghedsfølelse for andre (72 %).
Alle cyklister i gruppe 2, som ønsker ordningen gjort permanent, angiver, at det er af hensyn til
mobilitet og fremkommelighed. Blandt cyklister i gruppe 2, som ønsker forsøgsordningen fortsat som
forsøgsordning, angiver flest, at det er af hensyn til trafiksikkerhed (44 %) samt mobilitet og
fremkommelighed (37 %). Blandt cyklister i gruppe 2, som ønsker forsøgsordningen afsluttet, angiver
langt størstedelen, at det er af hensyn til trafiksikkerhed (94 %). Derudover angiver mange, at det er
af hensyn til tryghedsfølelse for andre (78 %).
Kun én fodgænger i gruppe 1 ønsker forsøgsordningen gjort permanent, og angiver hensyn til
mobilitet og fremkommelighed som årsag. Blandt fodgængere i gruppe 1, som ønsker
forsøgsordningen fortsat som forsøgsordning, angiver flest, at det er af hensyn til trafiksikkerhed (67
%), tryghedsfølelses for andre (67 %) samt mobilitet og fremkommelighed (67 %). Blandt fodgængere
i gruppe 1, som ønsker forsøgsordningen afsluttet, angiver langt størstedelen, at det er af hensyn til
trafiksikkerhed (93 %). Derudover angiver mange, at det er af hensyn til tryghedsfølelse for andre (87
%) og bymiljø (57 %).
Alle fodgængere i gruppe 2, som ønsker ordningen gjort permanent, angiver, at det er af hensyn til
bymiljø, mobilitet og fremkommelighed samt samfundsøkonomi. Derudover angiver halvdelen, at
det er af hensyn til klimaet og lokalmiljø. Blandt fodgængere i gruppe 2, som ønsker ordningen fortsat
som forsøgsordning, angiver halvdelen, at det er af hensyn til klimaet, trafiksikkerhed samt mobilitet
og fremkommelighed. Blandt fodgængere i gruppe 2, som ønsker forsøgsordningen afsluttet, angiver
langt størstedelen, at det er af hensyn til trafiksikkerhed (92 %). Derudover angiver mange, at det er
af hensyn til tryghedsfølelse for andre (85 %).

5.7.8

Holdninger – speed pedelecs

Forsøgsordningen: Respondenterne har angivet, hvorvidt de synes forsøgsordningen med speed
pedelecs skal videreføres, gøres permanent eller afsluttes.
I gruppe 1 ønsker samlet set 10 %, at ordningen gøres permanent, 40 % ønsker, at forsøgsordningen
videreføres som forsøgsordning, mens 30 % ønsker, at forsøgsordningen afsluttes. 19 % angiver, at de
ikke har nogen holdning, eller at de ikke ved, hvad deres holdning er. I gruppe 2 ønsker samlet set 8
%, at ordningen gøres permanent, 25 % ønsker, at forsøgsordningen videreføres som forsøgsordning,
mens 42 % ønsker, at forsøgsordningen afsluttes. 25 % angiver, at de ikke har nogen holdning, eller at
de ikke ved, hvad deres holdning er.
Blandt bilister i gruppe 1 ønsker 19 %, at ordningen gøres permanent, 37 % ønsker, at
forsøgsordningen videreføres som forsøgsordning, 15 % ønsker, at forsøgsordningen afsluttes, mens
29 % angiver, at de ikke har nogen holdning, eller at de ikke ved, hvad deres holdning er. Blandt
bilister i gruppe 2 ønsker 17 %, at ordningen gøres permanent, 20 % ønsker, at forsøgsordningen
videreføres som forsøgsordning, 44 % ønsker, at forsøgsordningen afsluttes, mens 20 % angiver, at
de ikke har nogen holdning, eller at de ikke ved, hvad deres holdning er.
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Blandt cyklister i gruppe 1 ønsker 8, at ordningen gøres permanent, 43 % ønsker, at forsøgsordningen
videreføres som forsøgsordning, 34 % ønsker, at forsøgsordningen afsluttes, mens 15 % angiver, at de
ikke har nogen holdning, eller at de ikke ved, hvad deres holdning er. Blandt cyklister i gruppe 2
ønsker 5 %, at ordningen gøres permanent, 26 % ønsker, at forsøgsordningen videreføres som
forsøgsordning, 46 % ønsker, at forsøgsordningen afsluttes, mens 23 % angiver, at de ikke har nogen
holdning, eller at de ikke ved, hvad deres holdning er.
Blandt fodgængere i gruppe 1 ønsker 4 %, at ordningen gøres permanent, 30 % ønsker, at
forsøgsordningen videreføres som forsøgsordning, 43 % ønsker, at forsøgsordningen afsluttes, mens
22 % angiver, at de ikke har nogen holdning, eller at de ikke ved, hvad deres holdning er. Blandt
fodgængere i gruppe 2 ønsker 12 %, at ordningen gøres permanent, 25 % ønsker, at forsøgsordningen
videreføres som forsøgsordning, 29 % ønsker, at forsøgsordningen afsluttes, mens 34 % angiver, at
de ikke har nogen holdning, eller at de ikke ved, hvad deres holdning er.
Forklaring på holdning: Respondenterne har angivet årsager til, hvorfor de ønsker ordningen gjort
permanent, videreført som forsøgsordning eller afsluttet. Fordelingen af svar fremgår af bilag 3 og de
primære årsager beskrives i det følgende.
Blandt bilister i gruppe 1, som ønsker forsøgsordningen gjort permanent, angiver størstedelen, at det
er af hensyn til mobilitet og fremkommelighed (91 %). Derudover angiver mange, at det er af hensyn
til klima (64 %) og lokalmiljø (45 %). Blandt bilister i gruppe 1, som ønsker forsøgsordningen fortsat
som forsøgsordning, angiver halvdelen, at det er af hensyn til mobilitet og fremkommelighed.
Derudover angiver flere, at det er af hensyn til klimaet (45 %). Alle bilister i gruppe 1, som ønsker
forsøgsordningen afsluttet, angiver, at det er af hensyn til trafiksikkerhed. Derudover angiver mange,
at det er af hensyn til tryghedsfølelse for andre (78 %).
Alle bilister i gruppe 2, som ønsker ordningen gjort permanent, angiver, at det er af hensyn til mobilitet
og fremkommelighed. Derudover angiver mere end halvdelen, at det er af hensyn til klimaet (57 %),
lokalmiljø (57 %) samt helse og sundhed (57 %). Blandt bilister i gruppe 2, som ønsker forsøgsordningen
fortsat som forsøgsordning, angiver flest, at det er af hensyn til trafiksikkerhed (63 %). Derudover
angiver halvdelen, at det er af hensyn til mobilitet og fremkommelighed (50 %). Alle bilister i gruppe 2,
som ønsker forsøgsordningen afsluttet, angiver, at det er af hensyn til trafiksikkerhed. Derudover
angiver størstedelen, at det er af hensyn til tryghedsfølelse for andre (78 %).
Blandt cyklister i gruppe 1, som ønsker forsøgsordningen gjort permanent, angiver flest, at det er af
hensyn til mobilitet og fremkommelighed (92 %). Derudover angiver mange, at det er af hensyn til
klimaet (83 %), og halvdelen angiver, at det er af hensyn til sundhed og helse. Blandt cyklister i gruppe
1, som ønsker forsøgsordningen fortsat som forsøgsordning, angiver flest, at det er af hensyn til
trafiksikkerhed (49 %) samt mobilitet og fremkommelighed (49 %). Derudover angiver flere, at det er
af hensyn til klimaet (46 %). Blandt cyklister i gruppe 1, som ønsker forsøgsordningen afsluttet,
angiver langt størstedelen, at det er af hensyn til trafiksikkerhed (98 %). Derudover angiver mange, at
det er af hensyn til tryghedsfølelse for andre (72 %).
Blandt cyklister i gruppe 2, som ønsker ordningen gjort permanent, angiver flest, at det er af hensyn
til klimaet (78 %) samt mobilitet og fremkommelighed (72 %). Blandt cyklister i gruppe 2, som ønsker
forsøgsordningen fortsat som forsøgsordning, angiver flest, at det er af hensyn til mobilitet og
fremkommelighed (53 %). Derudover angiver mange, at det er af hensyn til klimaet (45 %) og
trafiksikkerhed (41 %). Blandt cyklister i gruppe 2, som ønsker forsøgsordningen afsluttet, angiver
langt størstedelen, at det er af hensyn til trafiksikkerhed (95 %). Derudover angiver mange, at det er
af hensyn til tryghedsfølelse for andre (75 %).
Kun én fodgænger i gruppe 1 ønsker forsøgsordningen gjort permanent, og angiver hensyn til
klimaet, mobilitet og fremkommelighed samt private forhold som årsag. Blandt fodgængere i gruppe
1, som ønsker forsøgsordningen fortsat som forsøgsordning, angiver flest, at mobilitet og
fremkommelighed (71 %). Alle fodgængere i gruppe 1, som ønsker forsøgsordningen afsluttet,
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angiver hensyn til trafiksikkerhed som årsag. Derudover angiver mange, at det er af hensyn til
tryghedsfølelse for andre (80 %).
Blandt fodgængere i gruppe 2, som ønsker ordningen gjort permanent, angiver størstedelen, at det er
af hensyn til klimaet (70 %) samt mobilitet og fremkommelighed (70 %). Blandt fodgængere i gruppe 2,
som ønsker forsøgsordningen fortsat som forsøgsordning, angiver flest, at det er af hensyn til
trafiksikkerhed (38 %) samt mobilitet og fremkommelighed (38 %). Blandt fodgængere i gruppe 2, som
ønsker forsøgsordningen afsluttet, angiver langt størstedelen, at det er af hensyn til trafiksikkerhed (96
%). Derudover angiver mange, at det er af hensyn til tryghedsfølelse for andre (83 %).

Sammenfatning
I det følgende sammenfattes resultater af spørgeskemaundersøgelsen ud fra en række nøgletal.
Sammenfatningen opdeles i to dele, én for brugere af hhv. elektriske løbehjul, små elektriske
køretøjer samt speed pedelecs, og én for ikke-brugere.

5.8.1

Sammenfatning brugergrupper

Rejsevaner og miljø: Tabel 80 sammenfatter brugergruppernes rejsevaner. Elektriske løbehjul og små
elektriske køretøjer benyttes mest i fritiden, mens speed pedelecs primært benyttes til/fra
arbejde/uddannelse. Ture på speed pedelecs er som ventet væsentlig længere (17-18 km) end ture på
elektriske løbehjul (3-4 km) og de små elektriske køretøjer (7-8 km). For mange af respondenterne
(30-50%) gælder det, at de kun har prøvet køretøjet én gang. Ture på speed pedelecs erstatter som
det eneste køretøj primært ture i bil (33 %), mens elektriske løbehjul og små elektriske køretøjer kun
erstatter hhv. 9 % og 15 % bilture.
Trafiksikkerhed: Tabel 81 sammenfatter nøgletal vedrørende trafiksikkerhed for de forskellige
brugergrupper. Brugere af speed pedelecs og små elektriske køretøjer føler sig primært sikre eller
meget sikre, når de benytter det pågældende køretøj, hvilket særligt set i lyset af hyppigheden af
brugen af køretøjerne, jf. tabel 80 kan synes overraskende. Brugere af elektriske løbehjul føler sig
derimod primært usikre. Ifølge alle tre brugergrupper er det mest udfordrende at færdes og
interagere med de cyklende, som de jo også deler infrastruktur med.
Ifølge denne spørgeundersøgelse er risikoen for både uheld og nærved-uheld meget høj og meget
højere for elektriske løbehjul end de andre grupper. Disse estimater virker utroværdige, og her virker
estimatet fra vejkantundersøgelsen mere troværdig (0,5-1 uheld/10.000 km og 220 nærveduheld/10.000 km). Tages der udgangspunkt i dette ser vi, at uhelds- og nærved-uheldsrisikoen for små
elektriske køretøjer er i størrelsesordenen dobbelt så stor som for elektriske løbehjul og at
uheldsrisikoen for speed pedelecs er i størrelsesordenen halv så stor som for elektriske løbehjul, mens
risikoen for nærved-uheld er i ca. samme størrelsesorden. Forholdet mellem uheld og nærved-uheld
er generelt 1:200-600 (hver 200-600 nærved-uheld medfører et uheld).
Størstedelen af uheld og nærved-uheld med elektriske løbehjul og små elektriske køretøjer er
eneuheld, mens størstedelen af uheld og nærved-uheld med brugere af speed pedelecs involverer en
anden trafikant, som oftest en bil. I uheld og nærved-uheld med elektriske løbehjul er den hyppigste
modpart en cykel. De hyppigste modparter i uheld med små elektriske køretøjer er biler og cykler,
mens det i nærved-uheld er fodgængere og cykler. De hyppigste modparter i uheld med speed
pedelecs er biler.
Årsagerne til uheld og nærved-uheld er forskellige, dog har belægningens stand været årsag til flest
eneuheld eller -nærved-uheld for både elektriske løbehjul og små elektriske køretøjer, mens det for
speed pedelecs er glat føre hhv. høj fart/kraftig acceleration eller kraftig opbremsning, der er årsag til
flest ene-uheld eller -nærved-uheld.
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Rejsevaner
Elektrisk løbehjul
Primært turformål
Fritid (42 %)
Alternativt
Almindelig cykel
transportmiddel
(29 %)
Turlængde seneste
3,6 km
tur, gennemsnit
Turlængde, vægtet
4,5 km
gennemsnit
Kun prøvet én
Hyppighed
gang (48 %)

Små elektriske køretøjer
Fritid (45 %)
Ingen – ville ikke have
foretaget tur (25 %)

Speed pedelecs
Arbejde/uddannelse (36 %)

7,2 km

17,1 km

8,4 km

18,4 km

Kun prøvet én gang
(35 %)

Kun prøvet én gang
(42 %)

Bil (33 %)

Tabel 80. Sammenligning af brugergruppernes rejsevaner. Udvalgte nøgletal.

Nærved-uheld

Uheld

Trafiksikkerhed
Primær
sikkerhedsfølelse
Mest udfordrende
trafikantgruppe
Uheldsrisiko
Andel eneuheld

Elektrisk løbehjul
Usikker/meget usikker
(43 %)
Cykler, elcykler og
speed pedelecs (59 %)
3-8 uheld/10.000 km*
58 %

Små elektriske køretøjer
Sikker/meget sikker
(55 %)
Cykler, elcykler og speed
pedelecs (42 %)
1-2 uheld/10.000 km
67 %
Vælte pga.:
• Glat, hullet ujævnt føre
• høj fart/kraftig acceleration
• kraftig svingmanøvre

Speed pedelecs
Sikker/meget sikker
(68 %)
Cykler, elcykler og
speed pedelecs (36 %)
0,3-0,7 uheld/10.000 km
43 %

Hyppigste ene
uheldssituation

Vælte pga. hullet/
ujævn belægning

Hyppigste
modpart

Cykel

Bil og cykel

Bil

Konfliktrisiko

876 nærved-uheld/
10.000 km

547 nærved-uheld/
10.000 km

178 nærved-uheld/
10.000 km

Andel enenærved-uheld

48 %

46 %

26 %

Hyppigste
nærveduheldssituation

Vælte pga.
tegngivning

Vælte pga. hullet/ ujævn
belægning

Vælte pga.:
• høj fart/kraftig
acceleration
• kraftig opbremsning

Hyppigste
modpart

Cykel

Fodgænger og cykel

Bil

Vælte pga. glat føre

Tabel 81. Sammenligning af trafiksikkerhed for brugergrupperne. Udvalgte nøgletal. * Estimat på uheldsrisiko for
elektriske løbehjul virker utroværdig og skal tages med forbehold.

Holdninger og bagvedliggende årsager: Brugernes overordnede holdninger til forsøgsordningerne
fremgår af tabel 82. Brugerne ønsker generelt, at forsøgsordningerne fortsættes, idet mere end
halvdelen af brugerne af hhv. elektriske løbehjul, små elektriske køretøjer og speed pedelecs angiver,
at de ønsker den pågældende forsøgsordning fortsat enten som permanent ordning eller som
forlænget forsøgsordning. Det er dog samtidig værd at bemærke, at de mindst begejstrede for
forsøgsordningerne findes blandt brugere af elektriske løbehjul, hvor der ”kun” er 61 %, som mener,
forsøgsordningerne skal forsætte.
Blandt alle tre brugergrupper angives hensyn til mobilitet og fremkommelighed som den primære
årsag til, at ordningen ønskes fortsat. Dette gælder både blandt respondenter, der ønsker en
permanent ordning og blandt respondenter, der ønsker en forlænget forsøgsordning. Det er således
primært af egen interesse og hensyn, at dette ønskes forlænget. Herefter følger generelt hensynet til
hhv. klima og lokalmiljø som primære årsager.
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Respondenter, der ønsker forsøgsordningerne med hhv. elektriske løbehjul, små elektriske køretøjer
og speed pedelecs afsluttet, angiver i alle tre tilfælde hensyn til trafiksikkerhed som den primære
årsag. Herefter følger hensyn til tryghedsfølelse for andre.
Holdning
Forsøgsordning fortsættes
(permanent/ forsøgsordning)
Primær årsag til fortsættelse
af forsøgsordning
Primær årsag til afslutning af
forsøgsordning

Elektrisk løbehjul

Små elektriske
køretøjer

Speed pedelecs

61 %

73 %

79 %

Mobilitet og
fremkommelighed

Mobilitet og
fremkommelighed

Mobilitet og
fremkommelighed

Trafiksikkerhed

Trafiksikkerhed

Trafiksikkerhed

Tabel 82. Sammenligning af holdninger til forsøgsordninger og bagvedliggende årsager. Udvalgte nøgletal.

5.8.2 Sammenfatning ikke-brugere
I det følgende sammenfattes resultater af spørgeskemaundersøgelsen blandt ikke-brugere. I
behandlingen af spørgeskemaet betragtes respondenterne opdelt i to grupper benævnt hhv. gruppe 1
og gruppe 2. Besvarelserne er inddelt i de to grupper efter dato for besvarelse, da udvalgte aktører via
twitter har opfodret til at besvare spørgeskemaet, og nogle har opfordret til at besvare dette på en
særlig måde. Denne opfordring vurderes at have betydning for resultatet. Således vurderes det, at
besvarelserne, som er indkommet efter aktørernes opfordring, er mindre repræsentativ end de
foregående besvarelser. På den baggrund omhandler følgende sammenfatning alene besvarelser, der
er indkommet inden opfordringen på twitter, dvs. besvarelser fra respondenter i gruppe 1. Det
bemærkes, at besvarelserne i gruppe 1 heller ikke vurderes at være fuldstændig repræsentative for
den danske befolkning, men ikke desto mindre mere repræsentative end besvarelserne i gruppe 2.
Rejsevaner: Størstedelen af ikke-brugerne er cyklister. Respondenterne i alle tre trafikantgrupper
benytter sig generelt ofte af det pågældende transportmiddel, således anvender størstedelen
transportmidlet flere gange dagligt. Nøgletal vedrørende ikke-brugernes transportvaner fremgår af
tabel 83. Det bemærkes, at gruppen af fodgængere også inkluderer brugere af bus og tog. Den
vægtede gennemsnitlige turlængde for denne gruppe af respondenter, er fastlagt på baggrund af de
turlængder, som fodgængere har angivet. Dvs. at turlængde oplyst af brugere af den kollektive
transport ikke indgår i beregningen.
Rejsevaner
Andel af respondenter
Turlængde, vægtet gennemsnit
Hyppighed

Bil
25 %
24,4 km
Flere gange/dag
(54 %)

Cykel
65 %
8,1 km
Flere gange/dag
(66 %)

Fodgænger
11 %
2,6 km
5-7 gange/uge (39 %)
Flere gange/dag (39 %)

Tabel 83. Sammenligning af ikke-brugeres rejsevaner. Udvalgte nøgletal.

Trafiksikkerhed: Som det fremgår af tabel 84 føler ikke-brugerne generelt, at det er usikkert, når de
møder elektriske løbehjul, små elektriske køretøjer eller speed pedelecs i trafikken. Det er generelt
elektriske løbehjul som giver anledning til størst usikkerhed efterfulgt af små elektriske køretøjer og
speed pedelecs. Således føler ikke-brugere i bil sig hverken usikre eller sikre, når de møder en speed
pedelec i trafikken. Graden af usikkerhed kan måske delvist forklares med, hvor udbredte de
forskellige køretøjstyper er. Bilister er generelt dem som føler sig mindst usikre, mens cyklister
generelt føler sig mest usikre.
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Sikkerhedsfølelse
Elektrisk løbehjul
Små elektriske køretøjer
Speed pedelec

Bil
Usikker/meget
usikker (72 %)
Usikker/meget
usikker (60 %)
Hverken/eller
(40 %)

Cykel
Usikker/meget
usikker (83 %)
Usikker/meget
usikker (78 %)
Usikker/meget
usikker (50 %)

Fodgænger
Usikker/meget
usikker (75 %)
Usikker/meget
usikker (57 %)
Usikker/meget
usikker (56 %)

Tabel 84. Ikke-brugernes sikkerhedsfølelse, når de møder elektriske løbehjul, små elektriske køretøjer eller speed
pedelecs i trafikken. Udvalgte nøgletal.

Følelsen af usikkerhed har også sammenhæng med risikoen for nærved-uheld mellem
trafikantgrupperne. Tabel 85 angiver indeks for risiko for nærved-uheld mellem forskellige
trafikantgrupper. Det er valgt at bruge og angive indeks fremfor de estimerede værdier for nærveduheldsrisiko, da der er usikkerheder forbundet med disse estimater. Her ses det, at risikoen for
nærved-uheld tilsyneladende er væsentlig mindre i interaktionen mellem bil og speed pedelecs end
øvrige interaktioner mellem brugere og ikke-brugere. Det ses desuden, at ikke-brugerne har størst
risiko for at indgå i et nærved-uheld i interaktioner med elektriske løbehjul. Dette gælder særligt for
fodgængere. Det bemærkes, at tabel 85 ikke tager højde for eksponering af elektriske løbehjul, små
elektriske køretøjer og speed pedelecs, og noget af forskellen skyldes således, at der er mange flere
elektriske løbehjul end de andre køretøjstyper.
Risiko for nærved-uheld
Elektrisk løbehjul
Små elektriske køretøjer
Speed pedelec

Bil
11
5
1

Cykel
89
16
21

Fodgænger
238
43
65

Tabel 85. Indeks for risiko for nærved-uheld i runde tal. Nærved-uheld mellem bil/speed pedelec udgør indeks 1.

Tabel 86 angiver tilsvarende indeks for uheldsrisiko. Lavest risiko for uheld findes mellem bil og
elektrisk løbehjul, mens risikoen for uheld mellem elektrisk løbehjul og andre bløde trafikanter er
noget højere, især for fodgængere. Ved små elektriske køretøjer og speed pedelecs er der kun
modtaget svar om uheld med cykler, og det ser således ud til, at det især er cyklende som har
sikkerhedsudfordringer med disse køretøjsgrupper. Ses der isoleret på de cyklende sker der flest
uheld med elektriske løbehjul, som der dog også er mange flere af end de andre to grupper.
Risiko for uheld
Elektrisk løbehjul
Små elektriske køretøjer
Speed pedelec

Bil
1
-

Cykel
15
2
3

Fodgænger
45
-

Tabel 86. Indeks for uheldsrisiko i runde tal. Uheld mellem bil/elektrisk løbehjul udgør indeks 1. Det er ikke for alle
kombinationer af trafikantgrupper, at der er registreret uheld i denne spørgeundersøgelse.

Holdninger: Tabel 87 angiver generelle tendenser for ikke-brugernes holdning til forsøgsordningerne
med elektriske løbehjul, små elektriske køretøjer og speed pedelecs. Generelt ønsker størstedelen af
ikke-brugerne, at forsøgsordningerne med elektriske løbehjul og små elektriske køretøjer afsluttes,
mens størstedelen af ikke-brugerne ønsker, at forsøgsordningen med speed pedelecs videreføres.
Blandt lette trafikanter er andelen af respondenter, som ønsker forsøgsordningerne afsluttet generelt
større end blandt bilister.
Respondenter, som ønsker, at forsøgsordningerne fortsættes, angiver hensyn til mobilitet og
fremkommelighed samt klima som de primære årsager. Respondenter, som ønsker, at
forsøgsordningerne afsluttes, angiver hensyn til trafiksikkerhed som den primære årsag.
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Speed pedelec

Små elektriske
køretøjer

Elektriske løbehjul

Holdning
Ordning fortsættes
(permanent/ forsøg)

Primær årsag til
fortsættelse

Bilister
50 %

• Lokalmiljø
• Mobilitet/ fremkommelighed

Primær årsag til afslutning • Trafiksikkerhed
Ordning fortsættes
26 %
(permanent/ forsøg)
Primær årsag til
fortsættelse

• Klimaet
• Mobilitet/ fremkommelighed

Primær årsag til afslutning • Trafiksikkerhed
Ordning fortsættes
56 %
(permanent/ forsøg)
Primær årsag til
fortsættelse

Cyklister

• Mobilitet/ fremkommelighed

Primær årsag til afslutning • Trafiksikkerhed

33 %
Klimaet
Bymiljø
Helse og sundhed
Mobilitet/
fremkommelighed
• Tilgængelighed
• Trafiksikkerhed
•
•
•
•

24 %
• Mobilitet/
fremkommelighed
• Trafiksikkerhed
• Trafiksikkerhed
51 %
• Mobilitet/
fremkommelighe
• Trafiksikkerhed
• Trafiksikkerhed

Fodgængere
33 %

• Trafiksikkerhed

• Trafiksikkerhed
15 %
• Mobilitet/ fremkommelighed
• Trafiksikkerhed/
• Tryghedsfølelse
• Trafiksikkerhed
34 %
• Klimaet
• Mobilitet/ fremkommelighed
• Private forhold
• Trafiksikkerhed

Tabel 87. Ikke-brugeres holdninger til forsøgsordninger med elektriske løbehjul, små elektriske køretøjer og speed
pedelecs. Udvalgte nøgletal.
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6 Konklusion
Formål og metode
Baggrund: I juli 2018 og januar 2019 begyndte tre forsøgsordninger for 1) speed pedelecs samt 2)
elektriske løbehjul og 3) elektriske skateboards og selvbalancerende køretøjer, hvor disse køretøjer er
blevet lovlige at bruge i offentlig trafik. De tre forsøgsordninger skal årligt evalueres.
Formål: Nærværende rapport indgår som en del af den første del-evaluering af de tre
forsøgsordninger. Formålet med den del af evalueringen, som er afrapporteret i denne rapport, har
været at undersøge de adfærds- og holdningsmæssige aspekter. Formålet har konkret været at
undersøge 1) brugernes adfærd på strækninger og i kryds, 2) kendetegn ved brugerne og køretøjerne
og 3) holdninger blandt både brugere og ikke-brugere.
Metode og data: For at undersøge dette, er det gennemført fire forskellige del-undersøgelser i
primært København og Aarhus. Følgende data er indsamlet og analyseret:
1.

Manuel registrering af adfærd og kendetegn ved 2.335 elektriske løbehjul og små elektriske
køretøjer fordelt på 51 % i København, 48 % i Aarhus og 1 % i Aalborg.

2.

Trafiktælling og videoobservation af adfærd i tre kryds i København og ét kryds i Aarhus (i
alt 40 timer). Registreringerne omfatter 321-369 elektriske løbehjul og små elektriske
køretøjer samt 20.454 cyklister som sammenligningsgrundlag.

3.

Vejkantsundersøgelse blandt 211 brugere af elektriske løbehjul og små elektriske køretøjer
fordelt på 54 % i København og 46 % i Aarhus.

4. Webbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt 1.465 brugere og ikke-brugere fordelt på 67 %
fra København, 11 % fra Aarhus, 4 % fra Odense, 3 % fra Aalborg, 1 % fra Vejle og 14 % fra
andre steder. Respondenterne er fordelt på 39 % som ejer eller har prøvet et elektrisk
løbehjul, 19 % som ejer eller har prøvet et lille elektrisk køretøj, 20 % som ejer eller har prøvet
en speed pedelec og 51 % som ikke har prøvet nogle af disse køretøjer.

Omfang og brugere
Andel i forhold til cyklister: De videobaserede krydstællinger af elektriske løbehjul, andre små
elektriske køretøjer og cyklister i tre københavnske og et aarhusiansk kryds viser, at andelen af
elektriske løbehjul og andre elektriske køretøjer i disse kryds udgør ca. 1,5 % af køretøjerne på
cykelstierne. Forholdet mellem de elektriske løbehjul og små elektriske køretøjer er her; 97 %
elektriske løbehjul, 3 % elektriske skateboards og 0,3 % selvbalancerende køretøjer.
Omfanget af speed pedelecs er ikke undersøgt i dette projekt, men i et andet projekt, hvor der er
foretaget førmåling på den kommende supercykelsti ”Roskilderuten” er det fundet, at elcykler og
speed pedelecs udgør hhv. ca. 11 % og 1 % af de cyklende (Sekretariatet for Supercykelstier, 2019).
Denne andel af speed pedelecs er sandsynligvis ikke lige så høj på andre cykelruter og i andre byer.
Andel køretøjer: De manuelle registreringerne i København og Aarhus viser, at forholdet mellem de
forskellige køretøjer i forsøgsordningen er; 94 % elektriske løbehjul, 5 % elektriske skateboards og 1
% selvbalancerende køretøjer. Der er betydelig forskel i fordelingen mellem København og Aarhus.
Andelen af elektriske skateboards er højere i Aarhus end i København (9 % vs. 2 %), hvorfor andelen
af elektriske løbehjul også er lavere (90 % vs. 97 %).
Leje vs. eje: Ca. 69 % af de elektriske løbehjul er leje el-løbehjul, mens 31 % er eje. I Aahus er
fordelingen mellem leje og eje ca. 56 %-44 %, mens den i København er ca. 81 %-19 %.
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Køn: Ifølge de manuelle registreringer er 3/4 af brugerne mænd og 1/4 kvinder. I
vejkantsundersøgelsen er respondenterne fordelt på 69 % mænd og 31 % kvinder, mens
respondenterne i den webbaserede spørgeundersøgelse er fordelt på 61 % mænd og 38 % kvinder
(dette omfatter dog også ikke-brugere). Erfaringsmæssigt opnås der lavere svarprocenter for mænd
end kvinder i sådanne undersøgelser, så denne fordeling af svar fra mænd og kvinder indikerer også,
at der er i størrelsesordenen 3/4 af brugerne, som er mænd.
Alder: I de manuelle registreringer er der registeret ca. 3 %, som er under 15 år gamle. Ca. 5-10 % af
disse var dog ifølge med voksen. Ca. 70 % er 18-30 år. Der er bare ca. 1 %, som er 55 år eller ældre. Der
er en relativ høj andel 18-24-årige (71 %), som bruger elektrisk skateboard, og en relativ høj andel
børn (30 %), som bruger selvbalancerende køretøjer. I vejkantsundersøgelsen var der 4 % af
respondenterne, som var under 15 år, mens ca. 57 % var 18-30 år. Der er bare ca. 2 %, som var 55 år
eller ældre. I den webbaserede spørgeundersøgelse er der ingen under 15 år, som har svaret. De
fleste, som har svaret, er 25-54 år (71-77%) for de forskellige brugergrupper, mens der også er relativ
mange på 55 år eller ældre, som har svaret (10-22 %).

Adfærd og regelefterlevelse
Infrastruktur: Ifølge de manuelle registreringer er der ca. 5 %, som kører ulovligt på gangarealer, og
ca. 2 % som kører ulovligt i forkert side af vejen, eller på kørebanen hvor der er cykelinfrastruktur.
Videoregistreringerne viser, at der er ca. 12 % i udvalgte københavnske kryds, som kører ulovligt på
gangarealerne, fordelt på 6 % som kører på fortovet, og 6 % som kører over fodgængerfeltet. Der er
bare en lille andel på o,3 %, som kører mod færdselsretningen.
For de elektriske løbehjul og små elektriske køretøjer er der i størrelsesorden 40-60% af de kørte km,
som køres på cykelsti eller -bane, og 30-40 % som køres på veje uden cykelinfrastruktur.
Rødkørsel: I videoregistreringerne er det fundet, at ca. 3 % af de samlede observerede brugere kører
overfor rødt lys ved højresving. Tilsvarende tal for cyklister er 2,2 % (Vejdirektoratet, 2019). Blandt de
højresvingende brugere er andelen, som kører overfor rødt ved højresving ca. 33 %, (25% for de
cyklende), mens andelen er ca. 41 %, når man sorterer alle grønkørslerne fra.
Tilsvarende er der registreret 2,7 %, som kører overfor rødt, når de kører lige ud i krydset. Til
sammenligning er der mindre end 0,5 % af cyklisterne, som kører overfor rødt lys, når de skal lige ud i
krydset (Vejdirektoratet, 2019). Ses der udelukkende på de brugere, der kommer kørende frem til
krydset, idet signalet skifter / er skiftet til rødt er andelen af rødkørsel 5,7 %.
Tegngivning: Ca. 5 % af brugere af elektriske løbehjul giver tegn før svingning. Til sammenligning er
det 39 % af de svingende cyklister, som giver tegn i de samme kryds.
Passager: Der er 2,8 % af de elektriske løbehjul, som har en eller flere passagerer. Andelen er højest
for leje el-løbehjul (3,5 %), og lavest for eje el-løbehjul (1,3 %). Andelen med passager er 0,8 % for
skateboards, og 0 % for selvbalancerende køretøjer.
Lysbrug: For leje el-løbehjul er der registeret en meget høj andel lysbrug på ca. 97 %, mens den er ca.
46 % for eje el-løbehjul. Andelen af lysbrug er højere for forlys end for baglys. For elektriske
skateboards er lysbrug kun 6 %, mens den er ca. 43 % for selvbalancerende køretøjer.
Mobil: 0,55 % bruger mobiltelefon, mens de kører på elektriske løbehjul, fordelt på 0,44 % for eje elløbehjul og 0,60 % for leje el-løbehjul. Andel mobilbrugere er 0,8 % for elektriske skateboards. For de
selvbalancerende køretøjer er der for lidt data til at lave et meningsfuldt estimat.
Hjelmbrug: For alle brugere ligger hjelmbrugen på ca. 12 %, men det dækker over store forskelle. Den
er højest for selvbalancerende køretøjer (78 %), herefter følger elektriske skateboards (47 %), og eje
el-løbehjul (27 %). For leje el-løbehjul er den som forventet meget lav (ca. 2 %). For eje el-løbehjul er
hjelmbrugen over dobbelt så høj i Aarhus (33 %) som i København (16 %).
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Musik: Ca. 9 % har musik i ørerne fordelt på 14 % i København og 5 % i Aarhus. For elektriske løbehjul
er andelen af brugere, som hører musik ca. 10 %. Her er den højest for eje el-løbehjul (13 %), og lavest
for leje (8 %). Andelen med musik i ørerne er ca. 3 % for elektriske skateboards.

Sikkerhedsfølelse, konflikter og uheld
Sikkerhedsfølelse, brugerne: Ifølge vejkantsundersøgelsen er der kun 10 % af brugerne af elektriske
løbehjul, som føler sig usikre eller meget usikre, når de benytter det pågældende køretøj i trafikken,
mens andelen ifølge en webbaserede spørgeundersøgelsen er hele 43 %. Der er med andre ord ikke
entydigt, om brugerne af de elektriske løbehjul føler sig usikre eller ikke.
For andre små elektriske køretøjer og speed pedelecs er andelen som føler sig usikre eller meget
usikre mindre end for elektriske løbehjul, når der udelukkende ses på resultaterne fra den
webbaserede spørgeundersøgelse (hhv. 32 % og 18 %).
Ifølge alle tre brugergrupper er det mest udfordrende at færdes og interager med de cyklende, som
de jo også primært deler infrastruktur med.
Sikkerhedsfølelse, ikke-brugere: Ikke-brugerne føler det generelt usikkert, når de møder elektriske
løbehjul, små elektriske køretøjer eller speed pedelecs i trafikken. Det er elektriske løbehjul, som
giver anledning til størst usikkerhed (72-83 % føler sig usikre), efterfulgt af små elektriske køretøjer
(57-78% føler sig usikre) og speed pedelecs (27-56 % føler sig usikre). Graden af usikkerhed kan
sandsynligvis bl.a. forklares med, hvor udbredte de forskellige køretøjstyper er. Bilister er generelt
dem, som føler sig mindst usikre, mens cyklister generelt føler sig mest usikre.
Uheldsrisiko: Vurderingen af uheldsrisiko er meget usikker og skal derfor tages med forbehold, men
baseret på de to spørgeundersøgelser er det bedste bud på uheldsrisikoen, at uheldsrisikoen for
elektriske løbehjul, andre små elektriske køretøjer og speed pedelecs er hhv. 0,5-1 uheld/10.000 km,
1-2 uheld/10.000 km og 0,3-0,7 uheld/10.000 km. Uheldsrisikoen er med andre ord ca. dobbelt så stor
for små elektriske køretøjer som for elektriske løbehjul og ca. halv så stor for speed pedelecs som for
elektriske løbehjul. I sammenligning med normale cyklende ser uheldsrisikoen ud til være 8-10 større
for elektriske løbehjul. I vurderingen af uheldsrisiko for elektriske løbehjul er der ser bort fra estimatet
baseret på svarene fra den webbaserede spørgeundersøgelse, da netop disse giver et utroværdig højt
estimat.
Nærved-uheldsrisiko: Vurderingen af nærved-uheldsrisiko er ligeledes usikker, men her tyder
svarerne på, at risikoen for elektriske løbehjul, andre små elektriske køretøjer og speed pedelecs er
hhv. ca. 220 nærved-uheld/10.000 km, 550 nærved-uheld/10.000 km og 180 nærved-uheld /10.000
km. Forholdet mellem uheld og nærved-uheld er generelt 1:200-600 (hver 200-600 nærved-uheld
medfører et uheld). Her findes der ingen sammenlignelige tal for de cyklende.
Baseret på videoobservationerne kan det estimeres, at risikoen for nærved-uheld er ca. 3,2 pr. 1000
køretøj for elektriske løbehjul og 2,6 pr. 1000 køretøj for cyklister i analysekrydsene. Der er med andre
ord ikke den store forskel. Der er imidlertid så stor usikkerhed på observation af trafikale konflikter, at
selv få observerede nærved-uheld kan betyde meget store udsving i den beregnede risiko.
Uheldssituation: Ifølge spørgeundersøgelserne er størstedelen af uheldene (58-67 %) og en mindre
del af nærved-uheld (36-48 %) med elektriske løbehjul og små elektriske køretøjer eneuheld, mens
størstedelen af uheld (57 %) og nærved-uheld (74 %) med speed pedelecs involverer en anden
trafikant. I uheld og nærved-uheld med elektriske løbehjul er den hyppigste modpart en cykel. De
hyppigste modparter i uheld med små elektriske køretøjer er biler og cykel, mens det i nærved-uheld
er fodgængere og cykler. De hyppigste modparter i uheld med speed pedelecs er biler.
Ifølge ikke-brugernes svar er der flest nærved-uheld med elektriske løbehjul, og det er især gående og
cyklister som oplever disse nærved-uheld. Færrest nærved-uheld findes mellem speed pedelecs og
biler. En væsentlig forklaring på dette kan være udbredelsen af de elektriske løbehjul, mens chancen
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for at møde et andet lille elektrisk køretøj eller en speed pedelec er noget mindre. Ses der
udelukkende på uheld og elektriske løbehjul ser det ud til, at der sker flere uheld med fodgængere
efterfulgt af cyklende, og ses der udelukkende på uheld med de cyklende ser det ud til, at der sker
flest uheld med elektriske løbehjul.

Rejsevaner og miljø
Rejseformål: Elektriske løbehjul og små elektriske køretøjer benyttes mest i fritiden/sightseeing (4753 %), og i mindre grad til f.eks. pendling (12-27 %), mens speed pedelecs i større grad bruges til
pendling til/fra arbejde/uddannelse (36 %) og i mindre grad til fritid/sightseeing (28 %).
Rejselængde og hyppighed: Ture på speed pedelecs er som ventet væsentlig længere (17-18 km) end
ture på elektriske løbehjul (3-4 km) og de små elektriske køretøjer (7-8 km). For mange af
respondenterne (30-50%) gælder det, at de bare har prøvet køretøjet én gang.
Erstatning: Ture på speed pedelecs erstatter som det eneste køretøj primært ture i bil (33 %), mens
elektriske løbehjul og små elektriske køretøjer bare erstatter hhv. 9-11 % og 15 % bilture. Dette
indikerer således, at elektriske løbehjul og små elektriske køretøjer kun i begrænset omfang kan
reducere antallet af bilture og dermed får en væsentlig miljø- og klimaeffekt.

Holdninger
Forsøgsordningerne: Brugerne ønsker generelt, at forsøgsordningerne fortsættes, idet 61 % af
brugerne af elektriske løbehjul, 73 % af brugerne af små elektriske køretøjer og 79 % af brugerne af
speed pedelecs angiver, at de ønsker den pågældende forsøgsordning fortsat enten som permanent
ordning eller som forlænget forsøgsordning. Det skal dog samtidig bemærke, at de mindst
begejstrede for forsøgsordningerne findes blandt brugere af elektriske løbehjul, hvor der ”bare” er 61
%, som mener forsøgsordningerne skal forsætte.
Blandt ikke-brugerne ønsker størstedelen af ikke-brugerne, at forsøgsordningerne med elektriske
løbehjul og små elektriske køretøjer afsluttes, mens størstedelen af ikke-brugerne ønsker, at
forsøgsordningen med speed pedelecs videreføres. Blandt lette trafikanter er andelen af
respondenter, som ønsker forsøgsordningerne afsluttet generelt større end blandt bilister.
Bagvedliggende årsager: Blandt alle tre brugergrupper og ikke-brugere angives primært hensyn til
mobilitet og fremkommelighed som den vigtigste årsag til, at ordningen ønskes fortsat. Herefter
følger generelt hensynet til hhv. klima og lokalmiljø som primære årsager. Brugere og ikke-brugere,
der ønsker forsøgsordningerne afsluttet, angiver alle hensyn til trafiksikkerhed som den primære
årsag. Herefter følger især hensyn til tryghedsfølelse for andre.
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Bilag 1. Spørgekort
Hej. Jeg kommer fra Via Trafik. Vi er ved at lave en evaluering for Færdselsstyrelsen af forsøgsordningen
med el-løbehjul (og andre små el-køretøjer) (siges bare hvis de bruger et andet køretøj). (el-løbehjul erstattes
med rigtig køretøjstype)
a. Ved slut/kørsel på el-løbehjul:
Må jeg stille dig 12 hurtige spørgsmål angående din brug af el-løbehjul på denne tur?
b. Ved start/leje af el-løbehjul:
Er du ved at leje/begynde en tur på et el-løbehjul? Har du kørt på el-løbehjul før?
Må jeg stille dig 12 hurtige spørgsmål angående din brug af el-løbehjul på forrige tur?

Tid og sted (noteres af interviewer)
Interviewer

Vejnavn

Dato

Klokken (hele time)

De første 5 spørgsmål omhandler rejsevaner/miljø
1. a) Hvad var formålet med denne tur?

b) Hvad var formålet med din sidste tur?

Til/fra job/skole Til/fra kollektiv trafik Til/fra møde i arbejdstid Til/fra butik Fritid

Sightseeing Andet

2. Hvor lang var din tur ca.?
Km:

Eller evt. i minutter:

3. Hvilket slags transportmiddel erstattede el-løbehjulet på denne tur?
Gang

Cykel

Bil

Kollektiv (bus/tog) Taxi

Ingen (ville ikke have rejst)

Andet

4. Hvor ofte bruger du el-løbehjul? (på denne tid af året)
Flere gange om dagen 5-7 gange /uge 2-4 gange / uge Ca. 1 gang / ugen Sjældnere

Dette er første tur

5. Hvor langt kører du i gennemsnit ca. pr. tur?
o-0,5 km

0,5-1 km

1-2 km

2-3 km

3-5 km

5-10 km

Over 10 km

De næste 7 spørgsmål omhandler trafiksikkerhed
1. Hvor sikkert føler du det var at færdes på el-løbehjul på denne tur? (skala fra 1 til 5)
1 - Meget usikkert 2

3

4

5 - Meget sikkert

2. Hvilke trafikantgrupper synes du, det er mest udfordrende at færdes samen med?
(flere kryds)
Fodgængere Andre el-løbehjul

Cykel MC

Bil

Taxi

Bus

Varebil Lastbil Tog
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3. Hvor mange gange har du oplevet nærved-uheld (konflikt) på denne/sidste tur
Ingen

1 gang

2 gange

3 gange

Mere end 3 gange

Nærved-uheld/konflikt: Situation hvor 1) du eller anden trafikant måtte bremse hårdt eller svinge kraftigt for at
undgå uheld, 2) hvor du eller anden trafikant kom med udbrud, dyttede eller viste fagter, eller 3) hvor du var tæt
på at vælte.

4. Hvilke type konflikt var der tale om – og hvor? (den sidste konflikt)
Ingen andre var involveret

Andre var involveret (hvem)

Glat, hullet, ujævnt
Fortovskant, Objekt på vejen (skilt,
Mistet balancen
Andet Fodgænger El-løbehjul Cyklist Bil
føre
flisekant…
møbler...)

Sted Gågade/torv

Fortov

Cykelsti/ bane Vej/kørebanen Kryds

Bus Andet

Andet

5. Har du været involveret i uheld og hvor mange? (på alle dine ture på el-løbehjul i år)
Ingen

1 gang

2 gang

3 gange

Mere end 3 gange

Uheld: Kollision med anden trafikant eller at man væltet el.lign. og at der sker enten materielskade eller
personskade.

6. Hvilken type uheld var der tale om – og hvor? (det sidste uheld)
Ingen andre var involveret (eneuheld)

Andre var involveret (kollision med…)

Glat, hullet, ujævnt
Fortovskant, Objekt på vejen (skilt,
Mistet balancen
Andet Fodgænger El-løbehjul Cyklist Bil
føre
flisekant…
møbler...)

Sted Gågade/torv

Fortov

Cykelsti/ bane Vej/kørebanen Kryds

Bus Andet

Andet

7. Hvor alvorlig var uheldet? (det sidste uheld)
Materiel-skade
Meget let personskade Let personskade
Alvorlig personskade (indlagt
Meget alvorlig personskade
(ikke på skadestue/ til læge)
(på skadestue – hjem flere dage)
(indlagt længere tid / varige men)
samme dag)

Kendetegn ved bruger og køretøj
Til slut vil vi gerne vide din alder? (køn, køretøj og ejerforhold vurderes af interviewer)
Alder (år)

Køn (M eller K)

Type køretøj
(Løbehjul, Skateboard, Two-wheel, One-wheel)

Ejerforhold (Leje, Eje)

Afslutning
Mange tak for hjælpen! Resultatet vil blive publiceret i januar 2020 af Færdselsstyrelsen. Fortsat god tur!
Evt. spørgsmål kan rettes til Markedschef Michael W. J. Sørensen, mis@viatrafik.dk, tlf.: 30 63 40 05.
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Bilag 2. Webbaseret spørgeundersøgelse
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Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Spørgeundersøgelse om speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer

Via Trafik og Færdselsstyrelsen er i gang med at evaluere forsøgsordningerne, hvor speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre
små elektriske køretøjer er blevet lovlige at bruge i offentlig trafik. Vi ønsker derfor, at du besvarer dette spørgeskema vedrørende
dine erfaringer med disse køretøjer, uanset om du bruger eller ikke bruger dem.
Undersøgelsen tager 5-10 minutter at besvare, og undersøgelsen er anonym.
Blandt de indsendte besvarelser trækker vi lod om at vinde en Hövding 3 airbag cykelhjelm (værdi: ca. 2.300 kr.). Hvis du ønsker at
deltage i denne lodtrækning, skal du til sidst angive din e-mailadresse. Din e-mailadresse slettes efter lodtrækningen og bruges
ikke til andre formål.
Evalueringen vil blive offentliggjort af Færdselsstyrelsen i starten af 2020.
Har du spørgsmål til undersøgelsen kan disse rettes til undertegnede.
På forhånd tak for hjælpen!
Venlig hilsen
Michael W. J. Sørensen
Projektleder
Via Trafik
Inge Lehmanns Gade 10
8000 Aarhus C

mis@viatrafik.dk
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Denne undersøgelse omfatter tre igangværende forsøgsordninger.
Forsøgsordning med speed pedelecs (hurtig elcykel, der kan assistere op til 45 km/t) påbegyndt juli 2018

Speed pedelec: En cykel med pedaler og el-hjælpemotor. Den kan køre 20 km/t uden at pedalerne betjenes, mens motoren kan afgive effekt op
til 45 km/t, når pedalerne betjenes.

Forsøgsordning med elektriske skateboards og selvbalancerende køretøjer påbegyndt januar 2019

Elektrisk skateboard: Elektrisk drevet to-akslet køretøj uden styr, saddel og pedaler.
Elektrisk selvbalancerende køretøj: Elektrisk drevet en-akslet køretøj uden saddel, styr og pedaler. Kan være segboard/ hoverboard (to små
hjul) eller uniwheels (et stort hjul).

Forsøgsordning med elektriske løbehjul påbegyndt januar 2019

Elektrisk løbehjul: Elektrisk drevet to-akslet køretøj med styr, som ikke er udstyret med saddel og pedaler.

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer

Vi indleder med tre spørgsmål om, hvorvidt du har prøvet at køre på de forskellige typer køretøjer.
1. Har du prøvet at cykle på en speed pedelec?
Ja, jeg ejer en speed pedelec
Ja, jeg har prøvet en speed pedelec
Nej

2. Har du prøvet at køre på et elektrisk skateboard eller selvbalancerende køretøj?
Ja, jeg ejer et elektrisk skateboard eller selvbalancerende køretøj
Ja, jeg har prøvet et elektrisk skateboard eller selvbalancerende køretøj
Nej

3. Har du prøvet at køre på et elektrisk løbehjul?
Ja, jeg ejer et elektrisk løbehjul
Ja, jeg har lejet eller prøvet et elektrisk løbehjul
Nej
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Speed pedelecs

Da du ejer eller har prøvet en speed pedelec, vil du i denne del af undersøgelsen blive bedt om at svare på nogle spørgsmål
vedrørende dine erfaringer og oplevelser med brug af speed pedelec.
Først seks spørgsmål om dine rejsevaner.
4. Hvad var formålet med din seneste tur på en speed pedelec?
Til/fra arbejde/uddannelse
Til/fra kollektiv trafik
Til/fra møde el.lign. i arbejdstiden
Til/fra butik
Fritid/motion
Sightseeing
Andet (uddyb venligst)

5. Hvor lang var denne tur ca.? (Angiv længde i hele km)
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Speed pedelecs

6. Hvilket andet transportmiddel ville du have benyttet på denne tur, hvis du ikke kunne køre på en speed pedelec?
Gang
Almindelig cykel
Elcykel
Knallert
Bil
Bus, tog, metro eller letbane
Taxi
Ingen, jeg ville ikke have foretaget denne tur
Andet (uddyb venligst)
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Speed pedelecs

7. Hvorfor brugte du speed pedelec på denne tur? (du kan vælge flere svar )
Det er for langt at cykle på almindelig cykel eller elcykel
Jeg har ikke adgang til almindelig cykel eller elcykel
Jeg har ikke adgang til bil
Der er ingen eller dårlig kollektiv trafik
Det er billigst
Det er hurtigst / mest effektivt
Det er mest fleksibelt
Det giver motion
Det giver frisk luft
Jeg ser og oplever mere
For miljøets skyld
Jeg kan godt lide at bruge/prøve nye teknologiske løsninger
Det er sjovt
Andet (uddyb venligst)
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Speed pedelecs

8. Hvor ofte bruger du speed pedelec for tiden?
Flere gange om dagen
5-7 gange om ugen
2-4 gange om ugen
Ca. 1 gang om ugen
Sjældnere
Jeg har kun prøvet 1 gang

9. Hvor langt kører du i gennemsnit pr. tur på speed pedelec?
Under 2 km
2-5 km
5-10 km
10-15 km
15-20 km
Over 20 km

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Trafiksikkerhed

Vi fortsætter med nogle spørgsmål om trafiksikkerhed.

10. Hvor trafiksikker følte du dig på din seneste tur på en speed pedelec?
Meget usikker
Usikker
Hverken/eller
Sikker
Meget sikker
Ved ikke

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Trafiksikkerhed

11. Hvilke trafikantgrupper synes du, at det er mest udfordrende at færdes sammen med i trafikken, når du cykler på en
speed pedelec? (du kan vælge flere svar)
Fodgængere
Elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Andre cykler, elcykler og speed pedelecs
Knallerter
Biler
Busser
Lastbiler
Ingen
Andet (uddyb venligst)
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Trafiksikkerhed og uheld

12. Har du været involveret i uheld* i år (2019) på en speed pedelec?
Nej
Ja, 1 gang
Ja, 2 gange
Ja, mere end 2 gange

*Uheld: Kollision med anden trafikant eller genstand eller du væltede, og der skete materielskade eller personskade.
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Trafiksikkerhed og uheld

13. Var der andre trafikanter involveret i uheldet? (ved flere uheld, beskriv det seneste)
Nej, ingen andre var involveret i uheldet
Ja, andre var involveret i uheldet
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Trafiksikkerhed og uheld

14. Hvad skete der i uheldet? (du kan vælge flere svar)
Jeg væltede pga. glat føre (som følge af is, sne, vand, grus, blade eller andet på vejen/stien)
Jeg væltede pga. hullet eller ujævn belægning på vejen/stien
Jeg væltede pga. påkørsel af kantsten, flisekant, togskinner el.lign.
Jeg påkørte en genstand på eller ved siden af vejen
Jeg kørte af vejen eller stien
Jeg væltede pga. høj fart eller kraftig acceleration
Jeg væltede pga. kraftig opbremsning
Jeg væltede pga. skarp svingmanøvre
Jeg væltede pga. en defekt på cyklen
Jeg væltede, da jeg fik noget i hjulet (fod, tøj, bagage, gren el.lign.)
Jeg væltede, da jeg gled eller trådte forkert på pedalen, eller ikke kunne få foden ud af klikpedalen
Andet (uddyb venligst)
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Trafiksikkerhed og uheld

15. Hvilke andre trafikanter var involveret i uheldet?
Jeg kolliderede med en fodgænger
Jeg kolliderede med et elektrisk løbehjul
Jeg kolliderede med en anden cykel / elcykel
Jeg kolliderede med en bil / varebil
Jeg kolliderede med en bus eller lastbil
Andet (uddyb venligst)
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Trafiksikkerhed og uheld

16. Hvor skete uheldet?
Gågade, torv eller plads
Fortov
Cykelsti eller cykelbane
Vej / kørebane
Vejkryds, signalreguleret
Vejkryds, vigepligt / indkørsel
Rundkørsel
Fodgængerfelt
Andet (uddyb venligst)
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Trafiksikkerhed og uheld

17. Hvor alvorlig var alvorligste skade i uheldet?
Ingen skade
Der var kun materiel skade
Jeg eller en anden involveret fik meget let personskade (ikke på skadestue eller til læge)
Jeg eller en anden involveret fik let personskade (på skadestue, men hjem samme dag)
Jeg eller en anden involveret fik alvorlig personskade (indlagt på sygehus flere dage)
Jeg eller en anden involveret fik meget alvorlig personskade (indlagt længere tid eller varige mén)
Ved ikke
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Trafiksikkerhed og nærved-uheld

18. Har du oplevet nærved-uheld* på din seneste speed pedelec tur?
Nej
Ja, 1 gang
Ja, 2 gange
Ja, mere end 2 gange

*Nærved-uheld: Er en situation, hvor du tænkte ”ups, her var det tæt på at gå galt”. Dvs. en situation hvor;
1) du eller en anden trafikant måtte bremse hårdt eller svinge kraftigt for at undgå uheld, eller hvor
2) du eller en anden trafikant kom med et udbrud, viste fagter eller dyttede, eller hvor
3) du var tæt på at vælte.
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Trafiksikkerhed og nærved-uheld

19. Var der andre trafikanter involveret i nærved-uheldet? (ved flere nærved-uheld, beskriv det seneste)
Nej, ingen andre var involveret i nærved-uheldet
Ja, andre var involveret i nærved-uheldet
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Trafiksikkerhed og nærved-uheld

20. Hvad skete der i nærved-uheldet? (du kan vælge flere svar)
Jeg var tæt på at vælte pga. glat føre (som følge af is, sne, vand, sand, grus, blade eller andet på vejen/stien)
Jeg var tæt på at vælte pga. hullet eller ujævn belægning på vejen/stien
Jeg var tæt på at vælte pga. påkørsel af kantsten, flisekant, togskinner el.lign.
Jeg var tæt på at påkøre en genstand på eller ved siden af vejen
Jeg kørte af vejen eller stien
Jeg var tæt på at vælte pga. høj fart eller kraftig acceleration
Jeg var tæt på at vælte pga. kraftig opbremsning
Jeg var tæt på at vælte pga. skarp svingmanøvre
Jeg var tæt på at vælte pga. en defekt på cyklen
Jeg var tæt på at vælte, da jeg fik noget i hjulet (fod, tøj, bagage, gren el.lign.)
Jeg var tæt på at vælte, da jeg gled eller trådte forkert på pedalen, eller ikke kunne få foden ud af klikpedalen
Andet (uddyb venligst)
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Trafiksikkerhed og nærved-uheld

21. Hvilke andre trafikanter var involveret i nærved-uheldet?
Jeg var tæt på at kollidere med en fodgænger
Jeg var tæt på at kollidere med et elektrisk løbehjul
Jeg var tæt på at kollidere med en anden cykel eller elcykel
Jeg var tæt på at kollidere med en bil / varebil
Jeg var tæt på at kollidere med en bus eller lastbil
Andet (uddyb venligst)
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Trafiksikkerhed og nærved-uheld

22. Hvor skete nærved-uheldet?
Gågade, torv eller plads
Fortov
Cykelsti eller cykelbane
Vej / kørebane
Vejkryds, signalreguleret
Vejkryds, vigepligt / indkørsel
Rundkørsel
Fodgængerfelt
Andet (uddyb venligst)

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Holdninger

Vi fortsætter med nogle få spørgsmål om dine holdninger.

23. Mener du, at forsøgsordningen med speed pedelecs bør videreføres som forsøgsordning, gøres permanent eller
afsluttes?
Forsøgsordning bør videreføres som forsøgsordning (dvs. ordningen vil fortsat blive evalueret løbende og regler kan justeres)
Forsøgsordning bør videreføres som permanent ordning
Forsøgsordning bør afsluttes (dvs. speed pedelecs bliver igen ulovlige at benytte på cykelstier og cykelbaner)
Ved ikke / ingen holdning

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Holdninger

24. Hvorfor mener du, at forsøgsordningen for speed pedelecs skal videreføres eller afsluttes? (du kan vælge flere svar)
Af hensyn til klimaet (CO2-udslip)
Af hensyn til lokalmiljø (støj og lokale udslip fra motorkøretøjer som partikler og NOX)
Af hensyn til bymiljø (liv, trivsel, æstetik i byen)
Af hensyn til trafiksikkerhed
Af hensyn til tryghedsfølelse for andre
Af hensyn til helse og sundhed
Af hensyn til mobilitet og fremkommelighed
Af hensyn til tilgængelighed for andre (som personer med handicap, børn og ældre)
Af hensyn til samfundsøkonomi
Af hensyn til private forhold (min privatøkonomi, rejsetid, fleksibilitet mm.)
Andet (uddyb venligst)

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Elektriske skateboards og selvbalancerende køretøjer

25. Har du lyst til at svare på tilsvarende spørgsmål om dine erfaringer med elektriske skateboards og selvbalancerende
køretøjer?
Ja
Nej

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Elektriske skateboards og selvbalancerende køretøjer

Da du ejer eller har prøvet et elektrisk skateboard eller selvbalancerende køretøj, vil du i denne del af undersøgelsen blive bedt om
at svare på nogle spørgsmål vedrørende dine erfaringer og oplevelser med brug af et sådant køretøj. Elektrisk skateboard og
selvbalancerende køretøj betegnes i det følgende som ”lille elektrisk køretøj”.
Først seks spørgsmål om dine rejsevaner.
26. Hvad var formålet med din seneste tur på et lille elektrisk køretøj?
Til/fra arbejde/uddannelse
Til/fra kollektiv trafik
Til/fra møde el.lign. i arbejdstiden
Til/fra butik
Fritid
Sightseeing
Andet (uddyb venligst)

27. Hvor lang var denne tur ca.? (Angiv længde i hele km)

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Elektriske skateboards og selvbalancerende køretøjer

28. Hvilket andet transportmiddel ville du have benyttet på denne tur, hvis du ikke kunne køre på et lille elektrisk køretøj?
Gang
Almindelig cykel
Elcykel
Knallert
Bil
Bus, tog, metro eller letbane
Taxi
Ingen, jeg ville ikke have foretaget denne tur
Andet (uddyb venligst)

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Elektriske skateboards og selvbalancerende køretøjer

29. Hvorfor brugte du det lille elektriske køretøj på denne tur? (du kan vælge flere svar )
Der er for langt at gå
Jeg har ikke adgang til cykel
Jeg har ikke adgang til bil
Der er ingen eller dårlig kollektiv trafik
Det fungerer godt sammen med kollektiv trafik (til/fra busstoppested/togstation)
Det er billigst
Det er hurtigst / mest effektivt
Det er mest fleksibelt
Det giver frisk luft
Jeg ser og oplever mere
For miljøets skyld
Jeg kan godt lide at bruge/prøve nye teknologiske løsninger
Det er sjovt
Andet (uddyb venligst)

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Elektriske skateboards og selvbalancerende køretøjer

30. Hvor ofte bruger du det lille elektriske køretøj for tiden?
Flere gange om dagen
5-7 gange om ugen
2-4 gange om ugen
Ca. 1 gang om ugen
Sjældnere
Jeg har kun prøvet 1 gang

31. Hvor langt kører du i gennemsnit pr. tur på det lille elektriske køretøj?
Under 1 km
1-2 km
2-3 km
3-5 km
5-10 km
Over 10 km

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Trafiksikkerhed

Vi fortsætter med nogle spørgsmål om trafiksikkerhed.

32. Hvor trafiksikker følte du dig på din seneste tur på det lille elektriske køretøj?
Meget usikker
Usikker
Hverken/eller
Sikker
Meget sikker
Ved ikke

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Trafiksikkerhed

33. Hvilke trafikantgrupper synes du, det er mest udfordrende at færdes sammen med i trafikken, når du kører på det lille
elektriske køretøj? (du kan vælge flere svar)
Fodgængere
Andre små elektriske køretøjer herunder også elektriske løbehjul
Cykler, elcykler og speed pedelecs
Knallerter
Biler
Busser
Lastbiler
Ingen
Andet (uddyb venligst)

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Trafiksikkerhed og uheld

34. Har du været involveret i uheld* i år (2019) på et lille elektrisk køretøj?
Nej
Ja, 1 gang
Ja, 2 gange
Ja, mere end 2 gange

*Uheld: Kollision med anden trafikant eller genstand eller du væltede, og der skete materielskade eller personskade.

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Trafiksikkerhed og uheld

35. Var der andre trafikanter involveret i uheldet? (ved flere uheld, beskriv det seneste)
Nej, ingen andre var involveret i uheldet
Ja, andre var involveret i uheldet

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Trafiksikkerhed og uheld

36. Hvad skete der i uheldet? (du kan vælge flere svar)
Jeg væltede pga. glat føre (som følge af is, sne, vand, sand, grus, blade eller andet på vejen/stien)
Jeg væltede pga. hullet eller ujævn belægning på vejen/stien
Jeg væltede pga. påkørsel af kantsten, flisekant, togskinner el.lign.
Jeg påkørte en genstand på eller ved siden af vejen
Jeg kørte af vejen eller stien
Jeg væltede pga. høj fart eller kraftig acceleration
Jeg væltede pga. kraftig opbremsning
Jeg væltede pga. skarp svingmanøvre
Jeg væltede, da jeg forsøgte at vise tegn ved sving eller stop (række hånden ud eller op)
Jeg væltede pga. en defekt på køretøjet
Andet (uddyb venligst)

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Trafiksikkerhed og uheld

37. Hvilke andre trafikanter var involveret i uheldet?
Jeg kolliderede med en fodgænger
Jeg kolliderede med et andet lille elektrisk køretøj eller elektrisk løbehjul
Jeg kolliderede med en cykel, elcykel eller speed pedelec
Jeg kolliderede med en bil / varebil
Jeg kolliderede med en bus eller lastbil
Andet (uddyb venligst)

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Trafiksikkerhed og uheld

38. Hvor skete uheldet?
Gågade, torv eller plads
Fortov
Cykelsti eller cykelbane
Vej / kørebane
Vejkryds, signalreguleret
Vejkryds, vigepligt / indkørsel
Rundkørsel
Fodgængerfelt
Andet (uddyb venligst)

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Trafiksikkerhed og uheld

39. Hvor alvorlig var alvorligste skade i uheldet?
Ingen skade
Der var kun materiel skade
Jeg eller en anden involveret fik meget let personskade (ikke på skadestue eller til læge)
Jeg eller en anden involveret fik let personskade (på skadestue, men hjem samme dag)
Jeg eller en anden involveret fik alvorlig personskade (indlagt på sygehus flere dage)
Jeg eller en anden involveret fik meget alvorlig personskade (indlagt længere tid eller varige mén)
Ved ikke

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Trafiksikkerhed og nærved-uheld

40. Har du oplevet nærved-uheld* på din seneste tur på et lille elektrisk køretøj?
Nej
Ja, 1 gang
Ja, 2 gange
Ja, mere end 2 gange

*Nærved-uheld: Er en situation, hvor du tænkte ”ups, her var det tæt på at gå galt”. Dvs. en situation hvor;
1) du eller en anden trafikant måtte bremse hårdt eller svinge kraftigt for at undgå uheld, eller hvor
2) du eller en anden trafikant kom med et udbrud, viste fagter eller dyttede, eller hvor
3) du var tæt på at vælte.

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Trafiksikkerhed og nærved-uheld

41. Var der andre trafikanter involveret i nærved-uheldet? (ved flere nærved-uheld, beskriv det seneste)
Nej, ingen andre var involveret i nærved-uheldet
Ja, andre var involveret i nærved-uheldet

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Trafiksikkerhed og nærved-uheld

42. Hvad skete der i nærved-uheldet? (du kan vælge flere svar)
Jeg var tæt på at vælte pga. glat føre (som følge af is, sne, vand, sand, grus, blade eller andet på vejen/stien)
Jeg var tæt på at vælte pga. hullet eller ujævn belægning på vejen/stien
Jeg var tæt på at vælte pga. påkørsel af kantsten, flisekant, togskinner el.lign.
Jeg var tæt på at påkøre en genstand på eller ved siden af vejen
Jeg kørte af vejen eller stien
Jeg var tæt på at vælte pga. høj fart eller kraftig acceleration
Jeg var tæt på at vælte pga. kraftig opbremsning
Jeg var tæt på at vælte pga. skarp svingmanøvre
Jeg var tæt på at vælte, da jeg forsøgte at vise tegn ved sving eller stop (række hånden ud eller op)
Jeg var tæt på at vælte pga. en defekt på køretøjet
Andet (uddyb venligst)

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Trafiksikkerhed og nærved-uheld

43. Hvilke andre trafikanter var involveret i nærved-uheldet?
Jeg var tæt på at kollidere med en fodgænger
Jeg var tæt på at kollidere med et andet lille elektrisk køretøj eller elektrisk løbehjul
Jeg var tæt på at kollidere med en cykel, elcykel eller speed pedelec
Jeg var tæt på at kollidere med en bil / varebil
Jeg var tæt på at kollidere med en bus eller lastbil
Andet (uddyb venligst)

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Trafiksikkerhed og nærved-uheld

44. Hvor skete nærved-uheldet?
Gågade, torv eller plads
Fortov
Cykelsti eller cykelbane
Vej / kørebane
Vejkryds, signalreguleret
Vejkryds, vigepligt / indkørsel
Rundkørsel
Fodgængerfelt
Andet (uddyb venligst)

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Holdninger

Vi fortsætter med nogle få spørgsmål om dine holdninger.

45. Mener du, at forsøgsordningen med elektriske skateboards og selvbalancerende køretøjer bør videreføres som
forsøgsordning, gøres permanent eller afsluttes?
Forsøgsordning bør videreføres som forsøgsordning (dvs. ordningen vil fortsat blive evalueret løbende og regler kan justeres)
Forsøgsordning bør videreføres som permanent ordning
Forsøgsordning bør afsluttes (dvs. disse køretøjer bliver igen ulovlige på offentlige veje og stier)
Ved ikke / ingen holdning

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Holdninger

46. Hvorfor mener du, at forsøgsordningen for elektriske skateboards og selvbalancerende køretøjer skal videreføres
eller afsluttes? (du kan vælge flere svar)
Af hensyn til klimaet (CO2-udslip)
Af hensyn til lokalmiljø (støj og lokale udslip fra motorkøretøjer som partikler og NOX)
Af hensyn til bymiljø (liv, trivsel, æstetik i byen)
Af hensyn til trafiksikkerhed
Af hensyn til tryghedsfølelse for andre
Af hensyn til helse og sundhed
Af hensyn til mobilitet og fremkommelighed
Af hensyn til tilgængelighed for andre (som personer med handicap, børn og ældre)
Af hensyn til samfundsøkonomi
Af hensyn til private forhold (min privatøkonomi, rejsetid, fleksibilitet mm.)
Andet (uddyb venligst)

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Elektriske løbehjul

47. Har du lyst til at svare på tilsvarende spørgsmål om dine erfaringer med elektriske løbehjul?
Ja
Nej

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Elektriske løbehjul

Da du ejer eller har prøvet et elektrisk løbehjul, vil du i denne del af undersøgelsen blive bedt om at svare på nogle spørgsmål
vedrørende dine erfaringer og oplevelser med brug af elektrisk løbehjul.
Først seks spørgsmål om dine rejsevaner.
48. Hvad var formålet med din seneste tur på et elektrisk løbehjul?
Til/fra arbejde/uddannelse
Til/fra kollektiv trafik
Til/fra møde el.lign. i arbejdstiden
Til/fra butik
Fritid
Sightseeing
Andet (uddyb venligst)

49. Hvor lang var denne tur ca.? (Angiv længde i hele km)

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Elektriske løbehjul

50. Hvilket andet transportmiddel ville du have benyttet på denne tur, hvis du ikke kunne køre på et elektrisk løbehjul?
Gang
Almindelig cykel
Elcykel
Knallert
Bil
Bus, tog, metro eller letbane
Taxi
Ingen, jeg ville ikke have foretaget denne tur
Andet (uddyb venligst)

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Elektriske løbehjul

51. Hvorfor brugte du et elektrisk løbehjul på denne tur? (du kan vælge flere svar)
Der er for langt at gå
Jeg har ikke adgang til cykel
Jeg har ikke adgang til bil
Der er ingen eller dårlig kollektiv trafik
Det fungerer godt sammen med kollektiv trafik (til/fra busstoppested/togstation)
Det er nemt og hurtigt at leje et elektrisk løbehjul
Det er billigst
Det er hurtigst / mest effektivt
Det er mest fleksibelt
Det giver frisk luft
Jeg ser og oplever mere
For miljøets skyld
Jeg kan godt lide at bruge/prøve nye teknologiske løsninger
Det er sjovt
Andet (uddyb venligst)

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Elektriske løbehjul

52. Hvor ofte bruger du et elektrisk løbehjul for tiden?
Flere gange om dagen
5-7 gange om ugen
2-4 gange om ugen
Ca. 1 gang om ugen
Sjældnere
Jeg har kun prøvet 1 gang

53. Hvor langt kører du i gennemsnit pr. tur på et elektrisk løbehjul?
Under 1 km
1-2 km
2-3 km
3-5 km
5-10 km
Over 10 km

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Trafiksikkerhed

Vi fortsætter med nogle spørgsmål om trafiksikkerhed.

54. Hvor trafiksikker følte du dig på din seneste tur på et elektrisk løbehjul?
Meget usikker
Usikker
Hverken/eller
Sikker
Meget sikker
Ved ikke

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Trafiksikkerhed

55. Hvilke trafikantgrupper synes du, det er mest udfordrende at færdes sammen med i trafikken, når du kører på elektrisk
løbehjul? (du kan vælge flere svar)
Fodgængere
Andre små elektriske køretøjer (elektriske løbehjul, skateboards og selvbalancerende køretøjer)
Cykler, elcykler og speed pedelecs
Knallerter
Biler
Busser
Lastbiler
Ingen
Andet (uddyb venligst)

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Trafiksikkerhed og uheld

56. Har du været involveret i uheld* i år (2019) på et elektrisk løbehjul?
Nej
Ja, 1 gang
Ja, 2 gange
Ja, mere end 2 gange

*Uheld: Kollision med anden trafikant eller genstand eller du væltede, og der skete materielskade eller personskade.

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Trafiksikkerhed og uheld

57. Var der andre trafikanter involveret i uheldet? (ved flere uheld, beskriv det seneste)
Nej, ingen andre var involveret i uheldet
Ja, andre var involveret i uheldet

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Trafiksikkerhed og uheld

58. Hvad skete der i uheldet? (du kan vælge flere svar)
Jeg væltede pga. glat føre (som følge af is, sne, vand, sand, grus, blade eller andet på vejen/stien)
Jeg væltede pga. hullet eller ujævn belægning på vejen/stien
Jeg væltede pga. påkørsel af kantsten, flisekant, togskinner el.lign.
Jeg påkørte en genstand på eller ved siden af vejen
Jeg kørte af vejen eller stien
Jeg væltede pga. høj fart eller kraftig acceleration
Jeg væltede pga. kraftig opbremsning
Jeg væltede pga. skarp svingmanøvre
Jeg væltede, da jeg forsøgte at vise tegn ved sving eller stop (række hånden ud eller op)
Jeg væltede pga. en defekt på køretøjet
Andet (uddyb venligst)

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Trafiksikkerhed og uheld

59. Hvilke andre trafikanter var involveret i uheldet?
Jeg kolliderede med en fodgænger
Jeg kolliderede med et andet elektrisk løbehjul eller et lille elektrisk køretøj
Jeg kolliderede med en cykel, elcykel eller speed pedelec
Jeg kolliderede med en bil / varebil
Jeg kolliderede med en bus eller lastbil
Andet (uddyb venligst)

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Trafiksikkerhed og uheld

60. Hvor skete uheldet?
Gågade, torv eller plads
Fortov
Cykelsti eller cykelbane
Vej / kørebane
Vejkryds, signalreguleret
Vejkryds, vigepligt / indkørsel
Rundkørsel
Fodgængerfelt
Andet (uddyb venligst)

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Trafiksikkerhed og uheld

61. Hvor alvorlig var alvorligste skade i uheldet?
Ingen skade
Der var kun materiel skade
Jeg eller en anden involveret fik meget let personskade (ikke på skadestue eller til læge)
Jeg eller en anden involveret fik let personskade (på skadestue, men hjem samme dag)
Jeg eller en anden involveret fik alvorlig personskade (indlagt på sygehus flere dage)
Jeg eller en anden involveret fik meget alvorlig personskade (indlagt længere tid eller varige mén)
Ved ikke

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Trafiksikkerhed og nærved-uheld

62. Har du oplevet nærved-uheld* på din seneste tur på et elektrisk løbehjul?
Nej
Ja, 1 gang
Ja, 2 gange
Ja, mere end 2 gange

*Nærved-uheld: Er en situation, hvor du tænkte ”ups, her var det tæt på at gå galt”. Dvs. en situation hvor;
1) du eller en anden trafikant måtte bremse hårdt eller svinge kraftigt for at undgå uheld, eller hvor
2) du eller en anden trafikant kom med et udbrud, viste fagter eller dyttede, eller hvor
3) du var tæt på at vælte.

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Trafiksikkerhed og nærved-uheld

63. Var der andre trafikanter involveret i nærved-uheldet? (ved flere nærved-uheld, beskriv det seneste)
Nej, ingen andre var involveret i nærved-uheldet
Ja, andre var involveret i nærved-uheldet

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Trafiksikkerhed og nærved-uheld

64. Hvad skete der i nærved-uheldet? (du kan vælge flere svar)
Jeg var tæt på at vælte pga. glat føre (som følge af is, sne, vand, sand, grus, blade eller andet på vejen/stien)
Jeg var tæt på at vælte pga. hullet eller ujævn belægning på vejen/stien
Jeg var tæt på at vælte pga. påkørsel af kantsten, flisekant, togskinner el.lign.
Jeg var tæt på at påkøre en genstand på eller ved siden af vejen
Jeg kørte af vejen eller stien
Jeg var tæt på at vælte pga. høj fart eller kraftig acceleration
Jeg var tæt på at vælte pga. kraftig opbremsning
Jeg var tæt på at vælte pga. skarp svingmanøvre
Jeg var tæt på at vælte, da jeg forsøgte at vise tegn ved sving eller stop (række hånden ud eller op)
Jeg var tæt på at vælte pga. en defekt på køretøjet
Andet (uddyb venligst)

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Trafiksikkerhed og nærved-uheld

65. Hvilke andre trafikanter var involveret i nærved-uheldet?
Jeg var tæt på at kollidere med en fodgænger
Jeg var tæt på at kollidere med et andet elektrisk løbehjul eller et lille elektrisk køretøj
Jeg var tæt på at kollidere med en cykel, elcykel eller speed pedelec
Jeg var tæt på at kollidere med en bil / varebil
Jeg var tæt på at kollidere med en bus eller lastbil
Andet (uddyb venligst)

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Trafiksikkerhed og nærved-uheld

66. Hvor skete nærved-uheldet?
Gågade, torv eller plads
Fortov
Cykelsti eller cykelbane
Vej / kørebane
Vejkryds, signalreguleret
Vejkryds, vigepligt / indkørsel
Rundkørsel
Fodgængerfelt
Andet (uddyb venligst)

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Holdninger

Vi fortsætter med nogle få spørgsmål om dine holdninger.

67. Mener du, at forsøgsordningen med elektriske løbehjul bør videreføres som forsøgsordning, gøres permanent eller
afsluttes?
Forsøgsordning bør videreføres som forsøgsordning (dvs. ordningen vil fortsat blive evalueret løbende og regler kan justeres)
Forsøgsordning bør videreføres som permanent ordning
Forsøgsordning bør afsluttes (dvs. elektriske løbehjul bliver igen ulovlige på offentlige veje og stier)
Ved ikke / ingen holdning

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Holdninger

68. Hvorfor mener du, at forsøgsordningen for elektriske løbehjul skal videreføres eller afsluttes? (du kan vælge flere
svar)
Af hensyn til klimaet (CO2-udslip)
Af hensyn til lokalmiljø (støj og lokale udslip fra motorkøretøjer som partikler og NOX)
Af hensyn til bymiljø (liv, trivsel, æstetik i byen)
Af hensyn til trafiksikkerhed
Af hensyn til tryghedsfølelse for andre
Af hensyn til helse og sundhed
Af hensyn til mobilitet og fremkommelighed
Af hensyn til tilgængelighed for andre (som personer med handicap, børn og ældre)
Af hensyn til samfundsøkonomi
Af hensyn til private forhold (min privatøkonomi, rejsetid, fleksibilitet mm.)
Andet (uddyb venligst)

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Ikke-bruger

Da du har angivet, at du hverken ejer eller har prøvet en speed pedelec, et elektrisk løbehjul, skateboard eller selvbalancerende køretøj, vil du i
denne del af undersøgelsen blive bedt om at svare på nogle spørgsmål vedrørende dine erfaringer og oplevelser med disse køretøjer set fra dit
perspektiv som bilist, cyklist eller fodgænger.
Først tre spørgsmål om dine rejsevaner.

69. Hvordan transporterer du dig oftest til/fra arbejde eller uddannelse (eller andre ærinder, hvis du ikke er i arbejde eller
under uddannelse)?
Kører i bil (dette omfatter her også samkørsel, varebil, motorcykel o.l.)
Cykler (dette omfatter her også elcykel og knallert)
Går (dette omfatter her også rulleskøjter o.l.)
Kører i bus/tog (dette omfatter her også gang til/fra stoppested/station)

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Ikke-bruger

I denne spørgeundersøgelse vil vi bede dig om at besvare alle følgende spørgsmål med udgangspunkt i dine erfaringer, oplevelser og
holdninger

som bilist.

70. Hvor ofte* kører du i bil for tiden?
Flere gange om dagen
5-7 gange om ugen
2-4 gange om ugen
Ca. 1 gang om ugen
Sjældnere

* Rejse frem og tilbage til f.eks. arbejde defineres som 2 ture.

71. Hvor langt kører du i gennemsnit pr. tur i bil?
Under 2 km
2-5 km
5-10 km
10-15 km
15-20 km
20-50 km
Over 50 km

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Ikke-bruger

I denne spørgeundersøgelse vil vi bede dig om at besvare alle følgende spørgsmål med udgangspunkt i dine erfaringer, oplevelser og
holdninger

som cyklist.

72. Hvor ofte* cykler du for tiden?
Flere gange om dagen
5-7 gange om ugen
2-4 gange om ugen
Ca. 1 gang om ugen
Sjældnere

* Rejse frem og tilbage til f.eks. arbejde defineres som 2 ture.

73. Hvor langt cykler du i gennemsnit pr. tur ?
Under 2 km
2-5 km
5-10 km
10-15 km
15-20 km
20-50 km
Over 50 km

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Ikke-bruger

I denne spørgeundersøgelse vil vi bede dig om at besvare alle følgende spørgsmål med udgangspunkt i dine erfaringer, oplevelser og
holdninger

som fodgænger.

74. Hvor ofte* transporterer du dig på denne måde for tiden?
Flere gange om dagen
5-7 gange om ugen
2-4 gange om ugen
Ca. 1 gang om ugen
Sjældnere

* Rejse frem og tilbage til f.eks. arbejde defineres som 2 ture.

75. Hvor langt transporterer du dig i gennemsnit pr. tur på denne måde?
Under 2 km
2-5 km
5-10 km
10-15 km
15-20 km
20-50 km
Over 50 km

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Elektriske løbehjul

Vi fortsætter med nogle spørgsmål om sikkerhed og interaktion med elektriske løbehjul.

76. Hvor trafiksikkert føler du det er, når du møder et elektrisk løbehjul i trafikken?
Meget usikkert
Usikkert
Hverken/eller
Sikkert
Meget sikkert
Ved ikke

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Elektriske løbehjul

77. Hvordan vurderer du omfang og placering af parkerede elektriske udlejnings-løbehjul i byrum og gader i den by du bor
i eller i nærheden af?
Meget problematisk
Problematisk
Hverken/eller
Uproblematisk
Meget uproblematisk
Ved ikke

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Elektriske løbehjul og uheld

78. Har du været involveret i uheld* med et elektrisk løbehjul i 2019?
Nej
Ja, 1 gang
Ja, 2 gange
Ja, mere end 2 gange

*Uheld: Kollision med et elektrisk løbehjul, og der skete materielskade eller personskade.

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Elektriske løbehjul og uheld

79. Hvor skete uheldet? (ved flere uheld, beskriv det seneste)
Gågade, torv eller plads
Fortov
Cykelsti eller cykelbane
Vej / kørebane
Vejkryds, signalreguleret
Vejkryds, vigepligt / indkørsel
Rundkørsel
Fodgængerfelt
Andet (uddyb venligst)

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Elektriske løbehjul og uheld

80. Hvor alvorlig var alvorligste skade i uheldet?
Ingen skade
Der var kun materiel skade
Jeg eller en anden involveret fik meget let personskade (ikke på skadestue eller til læge)
Jeg eller en anden involveret fik let personskade (på skadestue, men hjem samme dag)
Jeg eller en anden involveret fik alvorlig personskade (indlagt på sygehus flere dage)
Jeg eller en anden involveret fik meget alvorlig personskade (indlagt længere tid eller varige mén)
Ved ikke

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Elektriske løbehjul og nærved-uheld

81. Har du været involveret i nærved-uheld* med et elektrisk løbehjul i løbet af den seneste måned?
Nej
Ja, 1 gang
Ja, 2 gange
Ja, mere end 2 gange

*Nærved-uheld: Situation hvor du tænkte ”ups, her var det tæt på at gå galt”. Dvs. situation hvor;
1) du eller det elektriske løbehjul måtte bremse hårdt eller svinge kraftigt for at undgå kollision eller at vælte, eller hvor
2) du eller fører af det elektriske løbehjul kom med et udbrud, viste fagter eller dyttede.

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Elektriske løbehjul og nærved-uheld

82. Hvor skete nærved-uheldet? (ved flere nærved-uheld, beskriv det seneste)
Gågade, torv eller plads
Fortov
Cykelsti eller cykelbane
Vej / kørebane
Vejkryds, signalreguleret
Vejkryds, vigepligt / indkørsel
Rundkørsel
Fodgængerfelt
Andet (uddyb venligst)

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Elektriske skateboards og selvbalancerende køretøjer

Vi fortsætter med nogle spørgsmål om sikkerhed og interaktion med elektriske skateboards og selvbalancerende køretøjer.

83. Hvor trafiksikkert føler du det er, når du møder et elektrisk skateboard eller selvbalancerende køretøj i trafikken?
Meget usikkert
Usikkert
Hverken/eller
Sikkert
Meget sikkert
Ved ikke

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Uheld med elektriske skateboards og selvbalancerende køretøjer

84. Har du været involveret i uheld* med et elektrisk skateboard eller selvbalancerende køretøj i 2019?
Nej
Ja, 1 gang
Ja, 2 gange
Ja, mere end 2 gange

*Uheld: Kollision med et elektrisk skateboard eller selvbalancerende køretøj, og der skete materielskade eller personskade.

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Uheld med elektriske skateboards og selvbalancerende køretøjer

85. Hvor skete uheldet? (ved flere uheld, beskriv det seneste)
Gågade, torv eller plads
Fortov
Cykelsti eller cykelbane
Vej / kørebane
Vejkryds, signalreguleret
Vejkryds, vigepligt / indkørsel
Rundkørsel
Fodgængerfelt
Andet (uddyb venligst)

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Uheld med elektriske skateboards og selvbalancerende køretøjer

86. Hvor alvorlig var alvorligste skade i uheldet?
Ingen skade
Der var kun materiel skade
Jeg eller en anden involveret fik meget let personskade (ikke på skadestue eller til læge)
Jeg eller en anden involveret fik let personskade (på skadestue, men hjem samme dag)
Jeg eller en anden involveret fik alvorlig personskade (indlagt på sygehus flere dage)
Jeg eller en anden involveret fik meget alvorlig personskade (indlagt længere tid eller varige mén)
Ved ikke

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Nærved-uheld med elektriske skateboards og selvbalancerende køretøjer

87. Har du været involveret i nærved-uheld* med et elektrisk skateboard eller et selvbalancerende køretøj i løbet af den
seneste måned?
Nej
Ja, 1 gang
Ja, 2 gange
Ja, mere end 2 gange

*Nærved-uheld: Situation hvor du tænkte ”ups, her var det tæt på at gå galt”. Dvs. situation hvor;
1) du eller det elektriske køretøj måtte bremse hårdt eller svinge kraftigt for at undgå kollision eller at vælte, eller hvor
2) du eller fører af det elektriske køretøj kom med et udbrud, viste fagter eller dyttede.

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Nærved-uheld med elektriske skateboards og selvbalancerende køretøjer

88. Hvor skete nærved-uheldet? (ved flere nærved-uheld, beskriv det seneste)
Gågade, torv eller plads
Fortov
Cykelsti eller cykelbane
Vej / kørebane
Vejkryds, signalreguleret
Vejkryds, vigepligt / indkørsel
Rundkørsel
Fodgængerfelt
Andet (uddyb venligst)

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Speed pedelecs

Vi fortsætter med nogle spørgsmål om sikkerhed og interaktion med speed pedelecs.

89. Hvor trafiksikkert føler du det er, når du møder en speed pedelec i trafikken?
Meget usikkert
Usikkert
Hverken/eller
Sikkert
Meget sikkert
Ved ikke

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Speed pedelecs og uheld

90. Har du været involveret i uheld* med en speed pedelec i 2019?
Nej
Ja, 1 gang
Ja, 2 gange
Ja, mere end 2 gange

*Uheld: Kollision med en speed pedelec, og der skete materielskade eller personskade.

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Speed pedelecs og uheld

91. Hvor skete uheldet? (ved flere uheld, beskriv det seneste)
Gågade, torv eller plads
Fortov
Cykelsti eller cykelbane
Vej / kørebane
Vejkryds, signalreguleret
Vejkryds, vigepligt / indkørsel
Rundkørsel
Fodgængerfelt
Andet (uddyb venligst)

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Speed pedelecs og uheld

92. Hvor alvorlig var alvorligste skade i uheldet?
Ingen skade
Der var kun materiel skade
Jeg eller en anden involveret fik meget let personskade (ikke på skadestue eller til læge)
Jeg eller en anden involveret fik let personskade (på skadestue, men hjem samme dag)
Jeg eller en anden involveret fik alvorlig personskade (indlagt på sygehus flere dage)
Jeg eller en anden involveret fik meget alvorlig personskade (indlagt længere tid eller varige mén)
Ved ikke

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Speed pedelecs og nærved-uheld

93. Har du været involveret i nærved-uheld* med en speed pedelec i løbet af den seneste måned?
Nej
Ja, 1 gang
Ja, 2 gange
Ja, mere end 2 gange

*Nærved-uheld: Situation hvor du tænkte ”ups, her var det tæt på at gå galt”. Dvs. situation hvor;
1) du eller speed pedelecen måtte bremse hårdt eller svinge kraftigt for at undgå kollision eller at vælte, eller hvor
2) du eller fører af speed pedelecen kom med et udbrud, viste fagter eller dyttede.

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Speed pedelecs og nærved-uheld

94. Hvor skete nærved-uheldet? (ved flere nærved-uheld, beskriv det seneste)
Gågade, torv eller plads
Fortov
Cykelsti eller cykelbane
Vej / kørebane
Vejkryds, signalreguleret
Vejkryds, vigepligt / indkørsel
Rundkørsel
Fodgængerfelt
Andet (uddyb venligst)

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Holdninger

Vi fortsætter med nogle få spørgsmål om dine holdninger til forsøgsordningerne med elektriske løbehjul, skateboards og selvbalancerende
køretøjer samt speed pedelecs.

95. Mener du, at forsøgsordningen med elektriske løbehjul bør videreføres som forsøgsordning, gøres permanent eller
afsluttes?
Forsøgsordning bør videreføres som forsøgsordning (dvs. ordningen vil fortsat blive evalueret løbende og regler kan justeres)
Forsøgsordning bør videreføres som permanent ordning
Forsøgsordning bør afsluttes (dvs. køretøjerne bliver igen ulovlige i offentlig trafik)
Ved ikke / ingen holdning

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Holdninger

96. Hvorfor mener du, at denne forsøgsordning skal videreføres eller afsluttes? (du kan vælge flere svar)
Af hensyn til klimaet (CO2-udslip)
Af hensyn til lokalmiljø (støj og lokale udslip fra motorkøretøjer som partikler og NOX)
Af hensyn til bymiljø (liv, trivsel, æstetik i byen)
Af hensyn til trafiksikkerhed
Af hensyn til tryghedsfølelse for andre
Af hensyn til helse og sundhed
Af hensyn til mobilitet og fremkommelighed
Af hensyn til tilgængelighed for andre (som personer med handicap, børn og ældre)
Af hensyn til samfundsøkonomi
Af hensyn til private forhold (min privatøkonomi, rejsetid, fleksibilitet mm.)
Andet (uddyb venligst)

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Holdninger

97. Mener du, at forsøgsordningen med elektriske skateboards og selvbalancerende køretøjer bør videreføres som
forsøgsordning, gøres permanent eller afsluttes?
Forsøgsordning bør videreføres som forsøgsordning (dvs. ordningen vil fortsat blive evalueret løbende og regler kan justeres)
Forsøgsordning bør videreføres som permanent ordning
Forsøgsordning bør afsluttes (dvs. køretøjerne bliver igen ulovlige i offentlig trafik)
Ved ikke / ingen holdning

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Holdninger

98. Hvorfor mener du, at denne forsøgsordning skal videreføres eller afsluttes? (du kan vælge flere svar)
Af hensyn til klimaet (CO2-udslip)
Af hensyn til lokalmiljø (støj og lokale udslip fra motorkøretøjer som partikler og NOX)
Af hensyn til bymiljø (liv, trivsel, æstetik i byen)
Af hensyn til trafiksikkerhed
Af hensyn til tryghedsfølelse for andre
Af hensyn til helse og sundhed
Af hensyn til mobilitet og fremkommelighed
Af hensyn til tilgængelighed for andre (som personer med handicap, børn og ældre)
Af hensyn til samfundsøkonomi
Af hensyn til private forhold (min privatøkonomi, rejsetid, fleksibilitet mm.)
Andet (uddyb venligst)

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Holdninger

99. Mener du, at forsøgsordningen med speed pedelecs bør videreføres som forsøgsordning, gøres permanent eller
afsluttes?
Forsøgsordning bør videreføres som forsøgsordning (dvs. ordningen vil fortsat blive evalueret løbende og regler kan justeres)
Forsøgsordning bør videreføres som permanent ordning
Forsøgsordning bør afsluttes (dvs. speed pedelec bliver igen ulovlige i offentlig trafik)
Ved ikke / ingen holdning

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Holdninger

100. Hvorfor mener du, at denne forsøgsordning skal videreføres eller afsluttes? (du kan vælge flere svar)
Af hensyn til klimaet (CO2-udslip)
Af hensyn til lokalmiljø (støj og lokale udslip fra motorkøretøjer som partikler og NOX)
Af hensyn til bymiljø (liv, trivsel, æstetik i byen)
Af hensyn til trafiksikkerhed
Af hensyn til tryghedsfølelse for andre
Af hensyn til helse og sundhed
Af hensyn til mobilitet og fremkommelighed
Af hensyn til tilgængelighed for andre (som personer med handicap, børn og ældre)
Af hensyn til samfundsøkonomi
Af hensyn til private forhold (min privatøkonomi, rejsetid, fleksibilitet mm.)
Andet (uddyb venligst)

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Afslutning

Afslutningsvis nogle få spørgsmål om dig selv.

101. Er du kvinde eller mand?
Kvinde
Mand
Andet / Ønsker ikke at svare

102. Hvor gammel er du?
Under 15 år
15-17 år
18-24 år
25-54 år
55-64 år
65 år eller derover
Ønsker ikke at svare

103. I hvilket område bor du?
Storkøbenhavn
Aarhus Kommune
Odense Kommune
Aalborg Kommune
Vejle Kommune
Andet sted
Ønsker ikke at svare

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Afslutning

104. Har du afsluttende synspunkter eller kommentarer til undersøgelsen?

Evaluering af forsøgsordninger med speed pedelecs, elektriske løbehjul og andre små elektriske køretøjer
Afslutning

Mange tak for at du har besvaret dette spørgeskema!
Ønsker du at deltage i lodtrækningen om en Hövding 3 airbag cykelhjelm kan du angive din e-mailadresse her:

105. Min e-mailadresse:

Bilag 3. Årsager til ikke-brugeres holdninger
I dette bilag angives fordelingen af svar på hvorfor hhv. bilisterne, cyklisterne og fodgængernes
mener forsøgsordningerne for hhv. elektriske løbehjul, andre små elektriske køretøjer og speed
pedelecs skal videreføres som permanent ordning eller forsøgsordning eller afsluttes.

Ikke-brugeres holdninger til forsøgsordning med elektrisk løbehjul
Bilister
Årsag
Af hensyn til klimaet (CO2udslip)
Af hensyn til lokalmiljø (støj og
lokale udslip fra motorkøretøjer
som partikler og NOX)
Af hensyn til bymiljø (liv, trivsel,
æstetik i byen)
Af hensyn til trafiksikkerhed
Af hensyn til tryghedsfølelse for
andre
Af hensyn til helse og sundhed
Af hensyn til mobilitet og
fremkommelighed
Af hensyn til tilgængelighed for
andre (som personer med
handicap, børn og ældre)
Af hensyn til samfundsøkonomi
Af hensyn til private forhold (min
privatøkonomi, rejsetid,
fleksibilitet mm.)
Andet
Cyklister
Årsag
Af hensyn til klimaet (CO2udslip)
Af hensyn til lokalmiljø (støj og
lokale udslip fra motorkøretøjer
som partikler og NOX)
Af hensyn til bymiljø (liv, trivsel,
æstetik i byen)
Af hensyn til trafiksikkerhed
Af hensyn til tryghedsfølelse for
andre
Af hensyn til helse og sundhed
Af hensyn til mobilitet og
fremkommelighed
Af hensyn til tilgængelighed for
andre (som personer med
handicap, børn og ældre)
Af hensyn til samfundsøkonomi
Af hensyn til private forhold (min
privatøkonomi, rejsetid,
fleksibilitet mm.)
Andet

Permanent ordning
Gruppe 1
Gruppe 2
n=3
n=3

Forsøgsordning
Gruppe 1
Gruppe 2
n=26
n=8

Ordning afsluttes
Gruppe 1
Gruppe 2
n=21
n=27

67 %

67 %

50 %

50 %

5%

19 %

100 %

33 %

38 %

50 %

0%

11 %

33 %

67 %

31 %

38 %

43 %

63 %

33 %

0%

46 %

38 %

95 %

93 %

0%

0%

35 %

25 %

71 %

89 %

0%

33 %

12 %

25 %

14 %

15 %

67 %

100 %

58 %

63 %

10 %

19 %

33 %

0%

15 %

0%

10 %

41 %

0%

33 %

19 %

0%

0%

11 %

0%

67 %

15 %

13 %

0%

0%

0%

33 %

12 %

13 %

14 %

4%

Permanent ordning
Gruppe 1
Gruppe 2
n=3
n=4

Forsøgsordning
Gruppe 1
Gruppe 2
n=50
n=58

Ordning afsluttes
Gruppe 1
Gruppe 2
n=104
n=265

67 %

75 %

44 %

26 %

23 %

36 %

33 %

75 %

46 %

22 %

6%

8%

67 %

75 %

46 %

33 %

54 %

71 %

0%

0%

52 %

48 %

93 %

93 %

0%

25 %

38 %

34 %

70 %

72 %

67 %

25 %

8%

5%

14 %

22 %

67 %

100 %

54 %

48 %

25 %

27 %

67 %

0%

10 %

21 %

35 %

47 %

33 %

0%

2%

5%

6%

5%

33 %

50 %

6%

3%

1%

1%

0%

25 %

22 %

22 %

15 %

16 %
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Fodgængere
Årsag
Af hensyn til klimaet (CO2udslip)
Af hensyn til lokalmiljø (støj og
lokale udslip fra motorkøretøjer
som partikler og NOX)
Af hensyn til bymiljø (liv, trivsel,
æstetik i byen)
Af hensyn til trafiksikkerhed
Af hensyn til tryghedsfølelse for
andre
Af hensyn til helse og sundhed
Af hensyn til mobilitet og
fremkommelighed
Af hensyn til tilgængelighed for
andre (som personer med
handicap, børn og ældre)
Af hensyn til samfundsøkonomi
Af hensyn til private forhold (min
privatøkonomi, rejsetid,
fleksibilitet mm.)
Andet

Permanent ordning
Gruppe 1
Gruppe 2
n=0
n=2

Forsøgsordning
Gruppe 1
Gruppe 2
n=8
n=10

Ordning afsluttes
Gruppe 1
Gruppe 2
n=14
n=72

0%

50 %

25 %

50 %

14 %

31 %

0%

50 %

25 %

10 %

0%

7%

0%

100 %

38 %

30 %

57 %

69 %

0%

0%

63 %

50 %

100 %

96 %

0%

0%

50 %

20 %

86 %

68 %

0%

0%

13 %

10 %

21 %

19 %

0%

100 %

50 %

50 %

29 %

19 %

0%

0%

38 %

20 %

36 %

50 %

0%

100 %

0%

0%

0%

4%

0%

0%

13 %

20 %

0%

0%

0%

100 %

50 %

0%

0%

13 %

Ikke-brugeres holdning til forsøgsordning med små elektriske køretøjer
Bilister
Årsag
Af hensyn til klimaet (CO2udslip)
Af hensyn til lokalmiljø (støj og
lokale udslip fra motorkøretøjer
som partikler og NOX)
Af hensyn til bymiljø (liv, trivsel,
æstetik i byen)
Af hensyn til trafiksikkerhed
Af hensyn til tryghedsfølelse for
andre
Af hensyn til helse og sundhed
Af hensyn til mobilitet og
fremkommelighed
Af hensyn til tilgængelighed for
andre (som personer med
handicap, børn og ældre)
Af hensyn til samfundsøkonomi
Af hensyn til private forhold (min
privatøkonomi, rejsetid,
fleksibilitet mm.)
Andet

Permanent ordning
Gruppe 1
Gruppe 2
n=4
n=2

Forsøgsordning
Gruppe 1
Gruppe 2
n=12
n=9

Ordning afsluttes
Gruppe 1
Gruppe 2
n=24
n=21

75 %

0%

33 %

44 %

0%

14 %

50 %

0%

33 %

33 %

0%

10 %

50 %

0%

17 %

33 %

29 %

52 %

50 %

0%

25 %

11 %

96 %

100 %

25 %

0%

25 %

11 %

75 %

95 %

50 %

0%

8%

44 %

8%

10 %

75 %

50 %

50 %

67 %

0%

10 %

25 %

0%

25 %

11 %

17 %

24 %

25 %

0%

8%

0%

4%

10 %

0%

0%

17 %

33 %

0%

0%

0%

0%

0%

44 %

8%

0%
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Cyklister
Årsag
Af hensyn til klimaet (CO2-udslip)
Af hensyn til lokalmiljø (støj og
lokale udslip fra motorkøretøjer
som partikler og NOX)
Af hensyn til bymiljø (liv, trivsel,
æstetik i byen)
Af hensyn til trafiksikkerhed
Af hensyn til tryghedsfølelse for
andre
Af hensyn til helse og sundhed
Af hensyn til mobilitet og
fremkommelighed
Af hensyn til tilgængelighed for
andre (som personer med
handicap, børn og ældre)
Af hensyn til samfundsøkonomi
Af hensyn til private forhold (min
privatøkonomi, rejsetid,
fleksibilitet mm.)
Andet
Fodgængere
Årsag
Af hensyn til klimaet (CO2-udslip)
Af hensyn til lokalmiljø (støj og
lokale udslip fra motorkøretøjer
som partikler og NOX)
Af hensyn til bymiljø (liv, trivsel,
æstetik i byen)
Af hensyn til trafiksikkerhed
Af hensyn til tryghedsfølelse for
andre
Af hensyn til helse og sundhed
Af hensyn til mobilitet og
fremkommelighed
Af hensyn til tilgængelighed for
andre (som personer med
handicap, børn og ældre)
Af hensyn til samfundsøkonomi
Af hensyn til private forhold (min
privatøkonomi, rejsetid,
fleksibilitet mm.)
Andet

Permanent ordning
Gruppe 1
Gruppe 2
n=6
n=3
17 %
33 %

Forsøgsordning
Gruppe 1
Gruppe 2
n=31
n=54
19 %
15 %

Ordning afsluttes
Gruppe 1
Gruppe 2
n=104
n=215
8%
15 %

17 %

0%

13 %

11 %

4%

8%

17 %

33 %

32 %

24 %

21 %

40 %

0%

0%

42 %

44 %

93 %

94 %

0%

0%

35 %

33 %

72 %

78 %

17 %

0%

16 %

4%

8%

20 %

67 %

100 %

39 %

37 %

12 %

20 %

0%

33 %

3%

6%

18 %

29 %

17 %

0%

3%

2%

2%

2%

0%

0%

3%

6%

1%

0%

0%

0%

10 %

17 %

13 %

7%

Permanent ordning
Gruppe 1
Gruppe 2
n=1
n=2
0%
50 %

Forsøgsordning
Gruppe 1
Gruppe 2
n=3
n=16
0%
31 %

Ordning afsluttes
Gruppe 1
Gruppe 2
n=14
n=39
7%
8%

0%

50 %

0%

6%

7%

3%

0%

100 %

0%

38 %

43 %

31 %

0%

0%

67 %

31 %

93 %

92 %

0%

0%

67 %

31 %

71 %

85 %

0%

50 %

0%

6%

21 %

13 %

100 %

100 %

67 %

25 %

29 %

18 %

0%

0%

33 %

0%

43 %

21 %

0%

100 %

0%

0%

0%

3%

0%

0%

33 %

0%

0%

3%

0%

0%

33 %

6%

14 %

5%
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Ikke-brugeres holdning til forsøgsordning med speed pedelecs
Bilister
Årsag
Af hensyn til klimaet (CO2udslip)
Af hensyn til lokalmiljø (støj og
lokale udslip fra motorkøretøjer
som partikler og NOX)
Af hensyn til bymiljø (liv, trivsel,
æstetik i byen)
Af hensyn til trafiksikkerhed
Af hensyn til tryghedsfølelse for
andre
Af hensyn til helse og sundhed
Af hensyn til mobilitet og
fremkommelighed
Af hensyn til tilgængelighed for
andre (som personer med
handicap, børn og ældre)
Af hensyn til samfundsøkonomi
Af hensyn til private forhold
(min privatøkonomi, rejsetid,
fleksibilitet mm.)
Andet
Cyklister
Årsag
Af hensyn til klimaet (CO2-udslip)
Af hensyn til lokalmiljø (støj og
lokale udslip fra motorkøretøjer
som partikler og NOX)
Af hensyn til bymiljø (liv, trivsel,
æstetik i byen)
Af hensyn til trafiksikkerhed
Af hensyn til tryghedsfølelse for
andre
Af hensyn til helse og sundhed
Af hensyn til mobilitet og
fremkommelighed
Af hensyn til tilgængelighed for
andre (som personer med
handicap, børn og ældre)
Af hensyn til samfundsøkonomi
Af hensyn til private forhold (min
privatøkonomi, rejsetid,
fleksibilitet mm.)
Andet

Permanent ordning

Forsøgsordning

Ordning
afsluttes
Gruppe
Gruppe 2
1 n=9
n=18

Gruppe 1
n=11

Gruppe 2
n=7

Gruppe 1
n=22

Gruppe 2
n=8

64 %

57 %

45 %

38 %

0%

6%

45 %

57 %

27 %

25 %

0%

6%

36 %

29 %

36 %

13 %

0%

28 %

27 %

0%

36 %

63 %

100 %

100 %

9%

0%

32 %

38 %

78 %

78 %

27 %

57 %

18 %

25 %

11 %

11 %

91 %

100 %

50 %

50 %

0%

6%

18 %

43 %

0%

0%

11 %

22 %

27 %

29 %

9%

13 %

11 %

6%

9%

29 %

23 %

13 %

0%

0%

18 %

0%

18 %

0%

0%

6%

Permanent ordning
Gruppe 1
Gruppe 2
n=12
n=18
83 %
78 %

Forsøgsordning
Gruppe 1
Gruppe 2
n=67
n=85
46 %
45 %

Ordning afsluttes
Gruppe
Gruppe 2
1 n=53
n=150
11 %
14 %

50 %

44 %

30 %

21 %

6%

9%

17 %

6%

21 %

13 %

19 %

39 %

8%

6%

49 %

41 %

98 %

95 %

8%

0%

36 %

29 %

72 %

75 %

50 %

28 %

24 %

31 %

9%

19 %

92 %

72 %

49 %

53 %

13 %

19 %

8%

6%

12 %

16 %

11 %

23 %

42 %

17 %

13 %

9%

2%

2%

8%

17 %

6%

7%

0%

0%

0%

6%

21 %

15 %

15 %

19 %
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Fodgængere
Årsag
Af hensyn til klimaet (CO2-udslip)
Af hensyn til lokalmiljø (støj og
lokale udslip fra motorkøretøjer
som partikler og NOX)
Af hensyn til bymiljø (liv, trivsel,
æstetik i byen)
Af hensyn til trafiksikkerhed
Af hensyn til tryghedsfølelse for
andre
Af hensyn til helse og sundhed
Af hensyn til mobilitet og
fremkommelighed
Af hensyn til tilgængelighed for
andre (som personer med
handicap, børn og ældre)
Af hensyn til samfundsøkonomi
Af hensyn til private forhold (min
privatøkonomi, rejsetid,
fleksibilitet mm.)
Andet

Permanent ordning
Gruppe 1
Gruppe 2
n=1
n=10
100 %
70 %

Forsøgsordning
Gruppe 1
Gruppe 2
n=7
n=21
29 %
29 %

Ordning afsluttes
Gruppe
Gruppe 2
1 n=10
n=24
10 %
13 %

0%

30 %

14 %

33 %

20 %

8%

0%

30 %

29 %

5%

50 %

17 %

0%

20 %

43 %

38 %

100 %

96 %

0%

10 %

29 %

29 %

80%

83 %

0%

20 %

14 %

29 %

30 %

17 %

100 %

70 %

71 %

38 %

20 %

25 %

0%

20 %

29 %

24 %

40 %

25 %

0%

30 %

0%

10 %

0%

4%

100 %

0%

14 %

0%

0%

0%

100 %

0%

0%

14 %

30 %

4%
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vis du selv ligger inde med gode billeder til generelt behov, så send
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