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Frederiksberg Kommune ønsker at udnytte 

parkeringsmulighederne bedst muligt til glæde for borgere og 

besøgende. 

Derfor bad Frederiksberg Kommune tilbage i 2014 Incentive om 

at kortlægge parkeringsforholdene på Frederiksberg og afdække 

adfærd og holdninger til parkeringsforholdene blandt parkerende 

og erhvervsdrivende på Frederiksberg. 

I april 2015 indførte Frederiksberg Kommune nye 

parkeringsregler. Frederiksberg Kommune ønsker at afdække 

effekterne af de ændrede parkeringsregler, og har derfor bedt 

Incentive om at gentage dele af undersøgelsen fra 2014 med 

særligt fokus på effekterne af de nye parkeringsregler.

Formålet for Frederiksberg Kommune er at afdække, om de 

nuværende parkeringsregler medvirker til at give borgerne de 

bedst mulige parkeringsforhold. Samt at afdække behovet for og 

borgernes ønsker om yderligere ændringer af parkeringsreglerne.

Baggrund og formål

Introduktion
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Frederiksberg Kommune indførte nye parkeringsregler d. 1. april 

2015.

De nye regler blev indført efter at brugerundersøgelser i 2012 

viste, at Frederiksbergborgernes tilfredshed med 

parkeringsforholdene var lav. Formålet med regelændringerne 

har været at øge borgernes og de erhvervsdrivendes tilfredshed 

med parkeringsforholdene. Det afdækker vi i rapporten.

Til højre har vi samlet en oversigt over ændringerne af 

parkeringsreglerne.

Ny p-ordning fra 1. april 2015

Nye parkeringsregler på Frederiksberg

P-zonen udvides 

+ Før: Øst for Ndr. Fasanvej og Sdr. Fasanvej. Fri parkering vest 

for Ndr. Fasanvej og Sdr. Fasanvej.

+ Efter: hele Frederiksberg (ekskl. private fællesveje, der kan 

tilslutte sig)

Tidsrummet for betalingsparkering udvides

+ Før: P-zonen gælder fra 8-20 på hverdage og fra 8-15 om 

lørdagen. Fri parkering om søndagen. 

+ Efter: P-zonen gælder fra 7-24 på hverdage og fra 7-17 om 

lørdagen. Fri parkering om søndagen. 

2 timer gratis parkering. Derefter timebetaling

+ Før: Endags p-licens (35 kr./dag)

+ Efter: 10 kr. for første time, 15 kr. for anden time og 20 

kr./time for efterfølgende timer. Maks. 70 kr. /dag.

Prisen for beboer- og erhvervslicens

+ Uændrede

Pendlerlicens stiger

+ Før: 200 kr./md

+ Efter: 400 kr./md

Regelændringerne
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+ På det østlige Frederiksberg er 87% af parkanterne 

frederiksbergborgere. I forhold til 2014 er andelen af 

frederiksbergborgere steget en smule. 

+ På det vestlige Frederiksberg er 85% af parkanterne 

frederiksbergborgere. Det er en lille stigning i forhold til 

2014. 

+ Elbiler udgør 0,4% af de parkerede biler på Frederiksberg

+ Fra 2014 til 2015 er andelen af personbiler registreret på 

Frederiksberg steget med 5%.

Om parkanterne

+ Beboernes gennemsnitlige søgetid er steget med 14% fra 2014 

til 2015 på det østlige Frederiksberg og er faldet med 7% på 

det vestlige Frederiksberg.

+ De nye parkeringsregler betyder, at beboerne bosiddende på 

vestlige Frederiksberg skal købe en beboerlicens. 

Beboerlicensen kan de bruge til at parkere på østlige 

Frederiksberg. 30% af beboerne i vestlige Frederiksberg 

svarer, at de i høj grad eller i nogen grad parkerer oftere på 

østlige Frederiksberg end tidligere.

Beboernes parkeringsadfærd

+ For beboerne er tilfredsheden med parkeringsforholdene 

uændret fra 2014 til 2015. For besøgende er tilfredsheden 

faldet.

+ Prisen på endagslicenser er steget fra 35 kr. til 70 kr. som 

følge af de nye parkeringsregler. Blandt beboerne er 28% 

utilfredse eller meget utilfredse med prisstigningen. Blandt 

besøgende er andelen 67%

+ Beboerne er positive over for digitaliseringen. Fx har 91% af 

beboerne ansøgt digitalt om en parkeringslicens, og af disse 

er over 80% tilfredse eller meget tilfredse med forløbet.

Holdninger

+ De fleste besøgende arbejder på Frederiksberg.  

+ De besøgende leder efter parkeringspladser i cirka 4 min. på 

vestlige Frederiksberg og 6 min. på østlige Frederiksberg. 

Gangtiden er godt 4 min. på både østlige og vestlige 

Frederiksberg. Det er tæt på uændret fra 2014 til 2015.

+ I 2014 havde 9% af de besøgende på Frederiksberg 

slutdestination uden for Frederiksberg. I 2015 er den andel 

faldet til 1%.

+ Andelen af besøgende, der undlader at betale for parkering 

ved at rykke p-skiven, er steget fra 18% i 2014 til 32% i 2015.

De besøgendes parkeringsadfærd

Hovedpointerne fra undersøgelsen
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K

Parkanterne

Parkeringsadfærd

Holdninger

Handel og erhverv

Overblik og struktur

Vi har inddelt rapporten i fire emner og et bilag. 

Først præsenterer vi kort de data, som analysen er baseret på. Herefter går vi i dybden med de fire emner

1

2

3

4

I emne 1 afdækker vi parkanternes demografi:

+ Hvordan er fordelingen på køn?

+ Hvordan er fordelingen på alder?

+ Hvor bor de?

+ Hvad er deres ejerforhold til bilen, som de kører i?

I emne 4 afdækker vi parkeringsforholdenes betydning for handel og erhverv:

+ Hvad mener de erhvervsdrivende om parkeringsforholdene?

+ Hvad betyder parkeringsforholdene for de handlende på Frederiksberg?

I emne 3 afdækker vi parkanternes holdninger:

+ Hvordan er parkanternes tilfredshed med parkeringsforholdene?

+ Hvad mener parkanternes om priserne?

+ Hvad er parkanternes holdning til de nye parkeringsregler?

I emne 2 afdækker vi parkanternes parkeringsadfærd:

+ Hvornår og hvorfor har parkanterne behov for at parkere?

+ Hvor længe leder de efter en parkeringsplads?

+ Hvad er belægningsgraderne?

+ Hvordan har de nye parkeringsregler påvirket parkeringsadfærden?

Bilag 1: Om analysen

Vi har udarbejdet et bilag, som beskriver metoden og datagrundlaget for analysen. 
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Oversigtskort. Hver prik angiver en optalt parkering

Vi har brugt to kilder til at indsamle information: 

1. Tælling. Vi har været på gaden og tælle parkerede biler. Vi 

har talt over 41.000 biler over hele Frederiksberg over 3 uger 

i november 2015. På kortet til højre angiver hver prik en 

optalt parkering.

2. Spørgeskema. Vi har uddelt spørgeskemaer til ca. 12.000 

biler. Vi har fået knap 1.600 besvarelser. Det svarer til en 

svarprocent på 13%.

Data

Vores data til analysen er de 41.000 optalte biler, som vi har 

knyttet til en ejer og et postnummer.

De knap 1.600 besvarelser af spørgeskemaet er et udsnit af de 

41.000. Spørgeskemaet afdækker parkanternes parkeringsadfærd 

og holdninger. 

Af dem, der har svaret på spørgeskemaet, bor 89% på 

Frederiksberg og 11% uden for Frederiksberg, hvilket er samme 

fordeling som i 2014. I analysen betegner vi borgere, som bor på 

Frederiksberg beboere, og borgere, som ikke bor på 

Frederiksberg, besøgende.

I bilaget bagerst har vi uddybet, hvordan vi har indsamlet data, 

og hvilke data vi har indsamlet. Her beskriver vi også 

analysemetoden.

To kilder til information

En omfattende kortlægning
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Emne

PARKANTERNE

Parkeringsadfærd

Holdninger

Handel og erhverv

1

2

3

4

Emne 1: Parkanterne
Hvem er de?
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Gennemsnitligt over hverdagene i en ugeGennemsnitligt over hverdagene i en uge

Vi har undersøgt, hvor ejerne og brugerne af de parkerede biler på Frederiksberg bor. Tallene i parentes er fra 2014.

+ På det østlige Frederiksberg i hverdagene er 87% af de parkerede biler ejet af, eller bliver brugt af, en beboer. 4% af parkanterne bor i 

Københavns Kommune, og 9% bor i andre kommuner. I forhold til 2014 er andelen af frederiksbergborgere steget en smule. 

+ På det vestlige Frederiksberg i hverdagene er 85% af de parkerede biler ejet af, eller bliver brugt af, en beboer. Denne andel er også 

steget lidt fra 2014. 

På figuren til højre har vi opdelt Frederiksberg i 12 mindre områder og undersøgt, hvor ejerne og brugerne af de parkerede biler bor. 

Andelen af beboere svinger fra 79% til 88%. 

Figurerne er baseret på de 41.000 optalte biler.

Hvor bor parkanterne?

Emne 1: Parkanterne
Personer, som parkerer på Frederiksberg
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På det østlige Frederiksberg er andelen af parkerede køretøjer 

med en beboer som ejer eller bruger 84% før kl. 16 og 88% kl. 16-

20. Efter kl. 20 er andelen 90%.

På det vestlige Frederiksberg er andelen 84% før kl 16 og 88% kl. 

16-20. Efter kl. 20 er andelen 86%

Figurerne er baseret på de 41.000 optalte biler.

Hvor bor parkanterne?

Hverdage mellem kl. 16 og 20

Hverdage før kl. 16

Hverdage efter kl. 20

Emne 1: Parkanterne
Personer, som parkerer på Frederiksberg
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Vi har opgjort, om de parkerede køretøjer er ejede eller leasede. Vi finder, at 90% er ejede, og 10% leasede. I forhold til 2014, er andelen 

af leasede biler steget fra 4% til 10%.

Vi har også opgjort andelen af erhvervsskøretøjer. Vi finder, at 89% er private, og 11% er erhvervskøretøjer. Fordelingen har ikke ændret 

sig siden 2014. 

Vi har også opgjort, om bilerne kører på benzin, diesel eller el. Vi finder, at elbiler udgør 0,4% af de optalte biler. 

Figurerne er baseret på de 41.000 optalte biler.

Om køretøjerne

Emne 1: Parkanterne
Køretøjer parkeret på Frederiksberg

Ejet eller leaset køretøj Privat eller erhvervskøretøj Benzin, diesel eller el

96%
90%

4%
10%

2014 2015

Leaset

Ejet
89% 89%

11% 11%

2014 2015

Erhverv

Privat

Benzin
73%

Diesel
26%

EL
0,4%
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Bilbestand

16% 17%

28% 28%

23% 23%

16% 14%

18% 18%

2014 2015

Premium, SUV mv.

Stor

 Mellem

Lille

Mikro

Ændringer i bilbestanden

Fordeling af biltyper

Vi har brugt data fra Danske Bilimportører til at finde udviklingen i bilbestanden på Frederiksberg. Bestanden af personbiler på 

Frederiksberg er steget med 4,9% fra ultimo 2014 til primo 20161. Til sammenligning er bilstanden i Københavns Kommune steget med 

5,63% i samme periode.

Figuren til venstre viser, at i perioden er bestanden af personbiler steget fra 26.007 til 27.305. I samme periode har bestanden af varebiler 

været konstant knap 2.420. I antallet af person- og varebiler indgår hovedparten af de leasede biler.

Antallet af elbiler på Frederiksberg er i samme periode steget fra 35 til 121. Det svarer til, at elbiler udgør 0,4% af bestanden af personbil 

i 2015 mod 0,1% i 2014. Bemærk at andelen på 0,4% stemmer med det, vi fandt i optællingen af de 41.000 biler.

Figuren til højre viser, at fordelingen af biltyper er stort set uændret. 

Bilbestanden på Frederiksberg

26.007
27.305

2.418 2.417

2014 2015

Personbiler

Varebiler

1) Data er opgjort for perioden 31. december 2014 til 25. januar 2016
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Mand
62%

Kvinde
38%

Ud fra svarene i spørgeskemaundersøgelsen kan vi fastlægge, hvad der karakteriserer dem, der parkerer på Frederiksberg. 

Figurerne nedenfor viser, hvordan parkanterne er fordelt på køn og alder. Tallene i parentes er de tilsvarende tal for 2014.  

Figurerne viser, at

+ der er en overvægt af mænd, og fordelingen er stort set den samme som i 2014. 

+ alle aldersgrupper er repræsenteret. Som forventet er der kun få besvarelser i aldersgrupperne under 25 år og over 76 år, hvilket også 

var tilfældet sidste år.

Parkanter på Frederiksberg

Emne 1: Parkanterne
Køn- og aldersfordeling for de parkerede

Kønsfordeling Aldersfordeling

(37%)

(61%)

2% (2%)

11% (14%)

20% (21%)

24% (22%)

20% (22%) 20% (17%)

5% (3%)

18-25 år 26-35 år 36-45 år 46-55 år 56-65 år 66-75 år 76+ år
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Emne

Parkanterne

PARKERINGSADFÆRD

Holdninger

Handel og erhverv

1

2

3

4

Emne 2: Parkeringsadfærd
Hvordan er parkeringsmønstrene?
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Vi har fået 1.424 besvarelser af spørgeskemaet fra beboere på 

Frederiksberg. 

På kortet til højre er hver besvarelse repræsenteret af en prik. 

Prikken indikerer, hvor bilen var parkeret, da de modtog 

spørgeskemaet.

Det følgende afsnit er baseret på beboernes besvarelser af 

spørgeskemaet.

Beboerne på Frederiksberg

Emne 2: Parkeringsadfærd
Beboeres parkeringsadfærd

Oversigtskort. Hver prik angiver en besvarelse af 

spørgeskemaet
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Til højre viser vi, hvornår beboerne har behov for at parkere. 

Figuren viser, hvor stor en andel der har svaret, at de ofte har 

brug for at parkere i de forskellige tidsintervaller.

Beboerne har størst behov for parkeringspladser efter kl. 16, dvs. 

efter endt arbejdsdag. Men omkring en tredjedel af beboerne 

har også ofte brug for at parkere om morgenen og om 

formiddagen.

I forhold år 2014 er der i hvert tidsinterval færre beboere, der 

angiver, at de ofte har et parkeringsbehov, men fordelingen af 

svar over tidsintervaller er meget ens. 

Hvornår på dagen er behovet størst?

Emne 2: Parkeringsadfærd
Beboeres behov for en parkeringsplads

Andel af beboere, der svarer, at de ofte har brug for 

en parkeringsplads. Opdelt i tidsintervaller

41%

34%

42%

79%

73%

61%

32%

27%

38%

74%

65%

53%

Kl. 6-9 Kl. 9-12 Kl. 12-16 Kl. 16-18 Kl. 18-20 Kl. 20-06

2014 2015
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4,2
3,5

4,2

8,0

10,8
11,4

4,8
3,9

4,9

9,1

12,1
13,0

Kl. 06-09 Kl. 09-12 Kl. 12-16 Kl. 16-18 Kl. 18-20 Kl. 20-06

2014 2015

3,9
3,5

4,1

6,3

7,2

8,1

3,2 3,1
3,8

6,0

7,0
7,7

Kl. 06-09 Kl. 09-12 Kl. 12-16 Kl. 16-18 Kl. 18-20 Kl. 20-06

2014 2015

Beboerne har svaret på, hvor lang tid de typisk bruger på at finde en parkeringsplads. Den tid betegner vi søgetid.

Det er tydeligt, at søgetiden stiger i løbet af dagen. Det er især efter kl. 16, hvor beboernes parkeringsbehov vokser, at søgetiderne 

begynder at stige. Søgetiderne er højst på det østlige Frederiksberg.

I forhold til i 2014, er mønstret med stigende søgetider over dagen det samme. Søgetiderne har dog udviklet sig. 

+ Den gennemsnitlige søgetid på det østlige Frederiksberg er steget med 13% fra 2014 til 2015.

+ Den gennemsnitlige søgetid på det vestlige Frederiksberg er faldet 7% fra 2014 til 2015.

Samlet set for hele Frederiksberg er den gennemsnitlige søgetid steget fra 6,7 min i 2014 til 7,2 min i 2015, svarende til stigning på 7%

På de to næste sider præsenterer vi søgetiderne i forskellige områder af Frederiksberg. 

Søgetider forskellige tidspunkter på dagen

Emne 2: Parkeringsadfærd
Beboeres søgetid efter en parkeringsplads

Søgetid i minutter på det østlige Frederiksberg Søgetid i minutter på det vestlige Frederiksberg
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Søgetid for beboere kl. 6-9

Emne 2: Parkeringsadfærd

Beboeres søgetider i dagtimerne

Søgetid for beboere kl. 9-12 Søgetid for beboere kl. 12-16
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Søgetid for beboere kl. 16-18

Emne 2: Parkeringsadfærd
Beboeres søgetider i aften- og nattetimerne

Søgetid for beboere kl. 18-20 Søgetid for beboere kl. 20-06
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Vi har spurgt beboerne, hvor lang tid de bruger på at gå fra bilen og hjem om aftenen. Den tid betegner vi gangtid. 

Gangtiden skal lægges oven i den tid, beboerne bruger på at søge efter en parkeringsplads, for at finde beboernes samlede tidsforbrug.

Figurerne nedenfor viser, at gangtiden er højest i de områder, hvor søgetiden også er høj. Det indikerer, at en høj søgetid også medfører, 

at beboerne parkerer længere fra deres hjem. Parkanterne bruger altså både mere tid på at finde en parkeringsplads og på at gå til deres 

destination, når det er svært at finde en plads.

I gennemsnit er gangtiderne om aftenen:

+ 2,7 min. på det vestlige Frederiksberg (3,0 i 2014)

+ 4,7 min. på det østlige Frederiksberg (4,3 i 2014)

+ 4,1 min. for hele Frederiksberg (3,9 i 2014)

Hvor lang tid bruger beboere på at gå fra bilen og hjem?

Emne 2: Parkeringsadfærd
Beboeres gangtid fra bilen og hjem

Søgetid i minutter kl. 18-20 Gangtid i minutter om aftenen
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Vi har spurgt beboerne, om problemer med at finde en parkeringsplads får dem til at undlade at tage bilen.

+ Figuren til venstre viser, at 41% ofte undlader at tage bilen til ærinder på Frederiksberg pga. problemer med at finde en 

parkeringsplads. Andelen af beboere, som fravælger bilen, er tæt på uændret fra 2014 til 2015.

+ Figuren til højre viser, at 36% af beboerne ofte fravælger at tage bilen pga. problemer med at finde en parkeringsplads, når de kommer 

hjem til Frederiksberg. Billedet er det samme i 2014 og 2015.

Brug af bil på Frederiksberg

Emne 2: Parkeringsadfærd
Beboeres brug af bil på Frederiksberg

Fravælger du at tage bilen til ærinder på 

Frederiksberg, fordi det er svært at finde en 

parkeringsplads det sted, hvor du skal hen?

Fravælger du at tage bilen, fordi det er svært at 

finde en parkeringsplads, når du kommer hjem?

46%

30%

12% 11%

41%

33%

14%
12%

Ja, ofte Ja, en gang
imellem

Ja, men sjældent Nej, aldrig

2014 2015

35%

27%

15%

23%

36%

25%

13%

26%

Ja, ofte Ja, en gang
imellem

Ja, men sjældent Nej, aldrig

2014 2015
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De nye parkeringsregler betyder, at beboerne bosiddende på 

vestlige Frederiksberg skal købe en beboerlicens. Beboerlicensen 

kan de bruge til at parkere på østlige Frederiksberg. Under de 

gamle regler, skulle de have købt en endags p-licens til 35 kr. 

Det kan få flere fra vestlige Frederiksberg til at parkere på 

østlige Frederiksberg.

Vi har stillet følgende spørgsmål til frederiksbergborgerne fra 

vestlige Frederiksberg med parkeringslicens, som ikke havde en 

parkeringslicens før 1. april 2015: Parkerer du oftere på østlige 

Frederiksberg, efter du har fået en parkeringslicens?

+ Figuren til højre viser, at 30% svarer, at de i høj grad eller i 

nogen grad parkerer oftere på østlige Frederiksberg

Beboere på Frederiksberg

Emne 2: Parkeringsadfærd
Beboere på vestlige Frederiksbergs parkeringsadfærd

Parkerer du oftere på østlige

Frederiksberg, efter du har fået 

en parkeringslicens?

8%

22%

24%

45%

Ja, i høj grad

Ja, i nogen
grad

Ja, i ringe
grad

Nej, slet ikke
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Vi har fået 170 besvarelser af spørgeskemaet fra borgere, der bor 

i andre kommuner end Frederiksberg.

På kortet til højre er hver besvarelse repræsenteret af en prik. 

Prikken viser, hvor bilen var parkeret, da de modtog 

spørgeskemaet.

Det følgende afsnit er baseret på de besøgendes besvarelser af 

spørgeskemaet.

Besøgende på Frederiksberg

Emne 2: Parkeringsadfærd
De besøgendes parkeringsadfærd

Oversigtskort. Hver prik angiver en besvarelse af 

spørgeskemaet
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69%

29%

1%

Figuren til venstre viser, at: 

+ 55% af de besøgende parkerede på Frederiksberg, fordi de skulle på arbejde. Denne andel er næsten uændret ift. 2014.

+ 25% angiver i 2015 at deres formål er besøg. Det er en stigning på 10%-point i forhold til 2014.

+ Ingen brugte Frederiksberg som transitsted for at rejse videre med et andet transportmiddel. Denne andel er faldet fra 3% i 2014. 

Figuren til højre viser, at 69% af de besøgende havde en destination på det østlige Frederiksberg, mod 63% i 2014. 

+ Kun 1% parkerede på Frederiksberg, selvom deres destination var uden for Frederiksberg. I 2014 var der 9%, der havde en destination 

uden for Frederiksberg.  

Hvad skal de besøgende på Frederiksberg?

Emne 2: Parkeringsadfærd
De besøgendes formål på Frederiksberg

De besøgendes formål på Frederiksberg De besøgendes destination, når de parkerer på 

Frederiksberg

2014 2015

56%

15% 15%
12%

3%

55%

25%

14%

6%

0%

Arbejde Besøg Ærinde Andet Transit

2014 2015

63%

28%

9%

På østlige Frederiksberg

På vestlige Frederiksberg

Uden for Frederiksberg
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Emne 2: Parkeringsadfærd
De besøgendes behov for en parkeringsplads

De besøgendes parkeringsbehov opgjort efter 

frekvens

De besøgendes parkeringsbehov over døgnet

Figuren til venstre viser, hvor ofte de besøgende har behov for at parkere på Frederiksberg. 

+ Halvdelen parkerer på Frederiksberg 4-7 gange om ugen, og 27% af de besøgende parkerer på Frederiksberg 1-3 dage om måneden eller 

sjældnere. Billedet er uændret fra 2014 til 2015.

Figuren til højre viser, hvornår på dagen de besøgende typisk har behov for at parkere. 

+ Mønsteret afspejler, at en stor del af de besøgende parkerer på Frederiksberg, når de skal på arbejde, da næsten halvdelen har behov 

for at parkere mellem kl. 6 og 9. I forhold til 2014, er der nu over dobbelt så stor en andel af de besøgende, der har behov til at 

parkere på Frederiksberg kl. 18-20. Dette kan hænge sammen med resultaterne på den foregående side, der viser, at flere besøgende 

parkerer på Frederiksberg i forbindelse med besøg hos venner eller familie. 

+ Størstedelen af de besøgende parkerer på Frederiksberg i det tidsrum, hvor beboerne oplever den korteste søgetid.

Hvor ofte parkerer de besøgende på Frederiksberg?

55%

19%

15%

8%

3%

50%

23%

15%

6% 6%

4-7 dage om
ugen

1-3 dage om
ugen

1-3 dage om
måneden

1-2 dage i
kvartalet

Sjældnere

2014 2015

45%

22%

12%
10%

7%
4%

44%

18%

8%
11%

16%

4%

Kl. 06 - 09 Kl. 09 - 12 Kl. 12 - 16 Kl. 16 - 18 Kl. 18 - 20 Kl. 20 - 06

2014 2015



25

77%

18%

5%

59%

32%

9%

I det følgende ser vi på de besøgendes betaling for deres 

parkering. 

+ For 56% af de besøgende, var der ikke påkrævet betaling for 

deres parkering. Denne andel er faldet fra 90% i 2014. Det 

resultat er blandt andet drevet af, at parkeringszonen er 

udvidet til også at omfatte vestlige Frederiksberg.

Figurerne viser fordelingen af besøgende, for hvem betaling var 

påkrævet. Fordelingen har ændret sig fra 2014 til 2015.

+ Andelen af besøgende som flyttede p-skiven er steget fra 18% 

til 32%.

+ Andelen af besøgende som glemte/undlod at betale er steget 

fra 5% til 9%

Besøgendes betaling

Emne 2: Parkeringsadfærd
De besøgendes betaling for parkering

Hvorfor ikke betaling for parkering?

2015

2014
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4,4 4,5
4,2

4,6

Vestlige Frederiksberg Østlige Frederiksberg

2014 2015

Emne 2: Parkeringsadfærd
De besøgendes søge- og gangtider

Søgetid for besøgende Gangtid for besøgende

På figurerne nedenfor viser vi søgetiden og gangtiden for de besøgende opdelt på østlige og vestlige Frederiksberg. 

+ Både søgetiden og gangtiden er højere på det østlige Frederiksberg end på det vestlige Frederiksberg. Når gangtiden er høj, betyder 

det, at de besøgende parkerer et stykke væk fra deres destination.

Den gennemsnitlige søgetid for besøgende er stort set uændret i både det østlige og vestlige Frederiksberg fra 2014 til 2015.

Den gennemsnitlige gangtid for besøgende er tæt på uændret i både på det østlige og det vestlige Frederiksberg fra 2014 til 2015.

Søge- og gangtider for besøgende på Frederiksberg

4,3

6,1

4,1

6,0

Vestlige Frederiksberg Østlige Frederiksberg

2014 2015
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Emne 2: Parkeringsadfærd
De besøgendes adfærdsændring

Hvordan har det påvirket din parkeringsadfærd, at 

parkeringszonen er udvidet til hele Frederiksberg?

Påvirkning af parkeringsadfærd

87%

3%

10%

Ingen ændring

Parkerer oftere

Parkerer sjældnere

De besøgende er blevet spurgt, hvordan det har påvirket deres parkeringsadfærd, at parkeringszonen er udvidet til hele Frederiksberg. 

+ Figuren til venstre viser, at 87% ikke har ændret parkeringsadfærd, mens 10% svarer, at de parkerer sjældnere på Frederiksberg

Det bemærkes dog, at personer, der er holdt op med at parkere på Frederiksberg som følge af udvidelsen af parkeringszonen, ikke vil 

optræde i spørgeskemaundersøgelsen. 
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Emne 2: Parkeringsadfærd
Belægningsgrader

Aften (20-22) Lørdag (10-14)

Formiddag (9-12) Eftermiddag (13-16)

Vi har optalt antallet af parkerede biler i 12 udvalgte 

områder på Frederiksberg, og sammenholdt det med 

antallet af parkeringspladser i området. På den 

måde har vi opgjort belægningsgrader.

Figurerne til højre viser belægningsgraderne i de 12 

områder i fire tidsrum.

Den gennemsnitlige belægningsprocenter for de 12 

områder er

+ Formiddag: 76%

+ Eftermiddag: 76%

+ Aften: 94%

+ Lørdag: 82%

Belægningsprocenterne er markant højere i 

aftentimerne. Det kommer også til udtryk i 

beboernes længere søgetid i aftentimerne.

Belægningsgrader
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Emne

Parkanterne

Parkeringsadfærd

HOLDNINGER

Handel og erhverv

1

2

3

4

Emne 3: Holdninger
Hvad mener parkanterne?
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12%

43%

25%

18%

3%

10%

33%

26%

21%

11%

Meget
tilfreds

Tilfreds Hverken
eller

Utilfreds Meget
utilfreds

2014 2015

4%

31%

22%

28%

15%

4%

26%

22%

30%

17%

Meget
tilfreds

Tilfreds Hverken
eller

Utilfreds Meget
utilfreds

2014 2015

6%

32% 31%

23%

8%8%

45%

21%
18%

7%

Meget
tilfreds

Tilfreds Hverken
eller

Utilfreds Meget
utilfreds

2014 2015

Beboernes tilfredshed med 

parkeringsforholdene - Øst

Emne 3: Holdninger
Tilfredsheden med parkeringsforholdene

De besøgendes tilfredshed med 

parkeringsforholdene

Figurerne viser tilfredsheden med parkeringsforholdene på Frederiksberg blandt beboere og de besøgende. 

De besøgende er mere tilfredse med forholdene end beboerne. 

+ 43% af de besøgende er tilfredse eller meget tilfredse. Det samme gælder for 38% af beboerne.

+ For beboerne er der en større andel, der er utilfredse eller meget utilfredse på det østlige end på det vestlige Frederiksberg.

+ For besøgende er andelen af utilfredse besøgende steget fra 2014 til 2015. 

Vi har beregnet den gennemsnitlige tilfredshed ved at normere svarene, så "meget utilfreds"=1 og "meget tilfreds"=5. Det betyder, at jo 

højere tal, jo større er tilfredsheden.

+ Blandt beboerne på det vestlige Frederiksberg er den gennemsnitlige tilfredshed steget fra 3,0 til 3,3, mens den på det østlige er faldet 

fra 2,8 til 2,7.

+ Blandt de besøgende er den gennemsnitlige tilfredshed faldet fra 3,4 i 2014 til 3,1 i 2015. 

Hvor tilfredse er beboere og besøgende?

Gns. tilfredshed

3,4 3,1

Beboernes tilfredshed med 

parkeringsforholdene - Vest

Gns. tilfredshed

3,0 3,3

Gns. tilfredshed

2,8 2,7
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Figurerne nederst viser den gennemsnitlige tilfredshed blandt 

beboerne i de 12 områder og søgetiderne i de tilsvarende 

områder. 

Den gennemsnitlige tilfredshed varierer fra 2,4 til 3,5. Dette er 

en større variation end i 2014, hvor tilfredsheden varierede 

mellem 2,7 og 3,3.

Vi finder, at områder med høj gennemsnitlig søgetid har en 

lavere gennemsnitlig tilfredshed. Den sammenhæng har vi vist i 

figuren til højre.

Søgetid og tilfredshed Sammenhæng mellem søgetid og utilfredshed

Gennemsnitlig tilfredshed

Emne 3: Holdninger
Sammenhæng mellem tilfredshed og søgetid blandt beboere

Note: 1=Meget utilfreds, 5=Meget tilfreds
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Søgetid i minutter kl. 18-20
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Emne 3: Holdninger
Tilfredsheden med priserne – beboere og besøgende

Prisen på endagsbilletter er steget fra 35 kr. til 70 kr. som følge af de nye parkeringsregler. Figurerne til venstre viser, at

+ Andelen af beboere, der synes endagsbilletter er for dyre, er steget fra 14% i 2014 til 41% i 2015. 

+ Andelen af besøgene, der synes endagsbilletter er for dyre, steget fra 27% til 72%

Prisen for en pendlerlicens på månedsbasis er steget fra 200 til 400 kr. pr. måned. Figurerne til højre viser, at

+ Beboerne er overvejende tilfredse med priserne, og der er faktisk sket et fald i andelen af beboere, der synes, licensen er for dyr.

+ Andelen af besøgende, der synes prisen er for høj, er steget fra 27% til hele 74%. 

Hvor tilfredse er beboere og besøgende med priserne?

34%

4%

54%

23%

12%

74%

Beboere Besøgende

For billig Tilpas For dyr

2015

29%

6%

54%
66%

18%
27%

Beboere Besøgende

2014

25%

3%

61%
70%

14%
27%

Beboere Besøgende

2014

15%

1%

44%

28%

41%

72%

Beboere Besøgende

For billig Tilpas For dyr

2015

Pris på endagsbilletter Pendlerlicens på månedsbasis



33

Emne 3: Holdninger
Tilfredsheden med priserne – beboere

Figurerne viser beboernes tilfredshed med priserne på p-licens for beboere og for erhverv. 

+ Prisen på p-licens for beboere er på 150 kr. pr. år, hvilket den også var i 2014. Andelen af beboerne, der synes prisen for p-licens for 

beboere er tilpas, er også stort set uændret. 

+ Det samme gælder for prisen på p-licens for erhverv. Denne pris er også uændret på 1.200 kr. pr. år, og tilfredsheden med prisen har 

heller ikke ændret sig væsentligt. 

Beboeres tilfredshed med priserne

P-licens for beboere P-licens for erhverv

8%
11%

86% 85%

6% 4%

2014 2015

For billig Tilpas For dyr

23% 23%

62%
65%

15%
12%

2014 2015

For billig Tilpas For dyr
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14%

7%

11%

6%
8%

9%

19%

16%

19%

24%

29%

39%

Besøgende Beboere

13%

8%

26%

11%

24%

13%

21% 21%

10%

22%

6%

26%

Besøgende Beboere

14%

4%

10%

20%

7%

3%

16%

7%

3%

23%

13%

16%

12%

32%

26%

15%

35%

42%

Besøgende Beboere - Vest Beboere - Øst

Emne 3: Holdninger
Tilfredsheden med de nye parkeringsregler og med digitaliseringen

Vi har spurgt beboerne og de besøgende, hvor tilfredse de er med ændringerne. 

+ 67% af beboerne på det vestlige Frederiksberg er tilfredse eller meget tilfredse med, at parkeringszonen er blevet udvidet, mens det 

samme gælder for 68% af beboerne på det østlige Frederiksberg. For de besøgende er andelen 27%.

+ 48% af beboerne er tilfredse eller meget tilfredse med, at tidsrummet for betalingsparkering er blevet udvidet. For de besøgende er 

andelen 16%.

+ 63% af beboerne er tilfredse eller meget tilfredse med, at betaling for parkering er blevet digitaliseret. For de besøgende er andelen 

48%.

Hvor tilfredse er beboere og besøgende med de nye p-regler?

Betaling for parkeringslicenser 

og timeparkering er blevet 

digital

Tidsrummet, hvor man skal 

betale for parkering, er blevet 

udvidet

Parkeringszonen er blevet 

udvidet til at omfatte hele 

Frederiksberg Kommune



35

30% 29%

45%

4%

11%

4%

9%

20%

4%

16%

2%

26%

Besøgende Beboere

12% 12%

44%

12%

23%

16%
14%

21%

4%

18%

4%

21%

Besøgende Beboere

Emne 3: Holdninger
Tilfredsheden med prisstigningerne

Prisen for en endags-p-billet er steget fra 35 kr. pr. 

dag til 70 kr. pr. dag

Prisen for en pendlerlicens på månedsbasis er 

steget fra 200 kr. til 400 kr. pr. måned

Figurerne viser, hvor tilfredse beboere og besøgende er med prisstigningen på endags-p-billetter og pendlerlicenser.

Figuren til venstre viser, at de besøgende er mest utilfredse med prisstigningen på endags-p-billetter.

+ 67% af de besøgende er utilfredse eller meget utilfredse.

+ Det samme gælder kun for 28% af beboerne.

Figuren til højre viser, at beboernes og de besøgendes holdninger til prisstigningen på pendlerlicens varierer meget.

+ Af de besøgende er 56% utilfredse eller meget utilfredse. 

+ For beboerne er denne andel kun på 8%

Hvor tilfredse er beboere og besøgende med prisstigningerne?
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Emne 3: Holdninger
Beboere om gæsters mulighed for parkering

Det er blevet dyrere for mine gæster at parkere Jeg får færre besøg som følge af ændringerne

Vi har spurgt beboerne på Frederiksberg, om de oplever, at de nye parkeringsregler er til gene for deres gæster.  

+ Knap ¾ af beboerne oplever, at de nye regler i høj eller nogen grad er til gene for deres gæster, mens kun 7% slet ikke oplever det som 

en gene. 

Figuren til venstre viser, at 79% af beboerne oplever, at det er blevet dyrere for deres gæster at parkere. Figuren til højre viser dog 

samtidig, at det kun er 20% af beboerne der får færre besøg pga. ændringerne. 

Hvordan påvirker de nye parkeringsregler beboernes gæster?

42%

37%

10%

3% 2%

6%

Meget enig Enig Hverken
eller

Uenig Meget
uenig

Ved ikke/
ikke

relevant

6%

14%

32%

24%

18%

7%

Meget enig Enig Hverken
eller

Uenig Meget
uenig

Ved ikke/
ikke

relevant
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23%

29%

19%

9%

6%

14%

Meget enig Enig Hverken
eller

Uenig Meget
uenig

Ved ikke/
ikke

relevant

1%

6%

24%

30%
32%

7%

Meget enig Enig Hverken
eller

Uenig Meget
uenig

Ved ikke/
ikke

relevant

Emne 3: Holdninger
Beboere om gæsters mulighed for parkering

Mine gæster bruger tid på at stille p-skiven hver 

anden time

Figuren øverst viser, at der er ca. lige mange beboere, der er 

enige og uenige i udsagnet om, at deres gæster fravælger bilen, 

når de skal på besøg.

Derimod viser figuren nederst til venstre, at der er en overvægt 

af beboere, der er uenige i, at det er blevet nemmere for deres 

gæster at finde parkering. 

Det ses af figuren nederst til højre, at halvdelen af beboerne 

oplever, at deres gæster stiller p-skiven hver anden time. 

Beboernes gæster Mine gæster fravælger bilen, når de skal besøge mig

Det er blevet nemmere for mine gæster at finde en 

parkeringsplads

8%

25%
27%

20%

12%

7%

Meget enig Enig Hverken
eller

Uenig Meget
uenig

Ved ikke/
ikke

relevant
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Figuren til venstre viser, at 41% af beboerne har købt billetter til gæster med en app, over internettet eller i en butik eller automat. 59% 

af beboerne har ikke købt billetter til gæster. I denne gruppe vidste 68% ikke, at det var muligt. 

Figuren til højre viser, at hhv. 71% og 73% er tilfredse eller meget tilfredse med betalingen via app eller internet, mens godt halvdelen er 

tilfredse eller meget tilfredse med betalingen i butik eller automat. 

Beboere kan købe p-billetter til deres gæster

Emne 3: Holdninger
Beboeres køb af p-billetter til gæster

Har du købt parkeringsbilletter til 

eller for dine gæster?

Hvor tilfreds var du med måden, 

betalingen fungerede på?

12%
9%

25%

59%

Ja, app på
telefonen

Ja, over
internettet

Ja, i en butik
eller automat

Nej

19%
12%

23%

10%
14%

25%

71% 73%

52%

App på telefonen Over internettet I en butik eller
automat

Tilfreds

Hverken eller

Utilfreds
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Fra d. 1. december 2014 behandles nye parkeringslicenser digitalt. Det betyder, at parkeringslicensen er knyttet til bilens 

registreringsnummer, så man ikke skal have en fysisk licens liggende i forruden af sin bil. Ansøgningen om parkeringslicens bliver behandlet 

med det samme, så man kan parkere, umiddelbart efter ansøgningen er godkendt.

+ 91% af beboerne har ansøgt digitalt om en parkeringslicens

+ Af disse er over 80% tilfredse eller meget tilfredse

Digital behandling af licenser

Emne 3: Holdninger
Digital behandling af licenser

Har du ansøgt digitalt om 

parkeringslicens?

Ja
91%

Nej
9%

46%

37%

8%

4% 5%

Meget
tilfreds

Tilfreds Hverken
eller

Utilfreds Meget
utilfreds

Hvor tilfreds var du med forløbet, 

da du søgte om parkeringslicens?
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Emne 3: Holdninger
De besøgendes holdning til overskuelighed af skiltning og regler

Hvor overskuelig synes du, skiltning og regler er for 

parkering på Frederiksberg?

Skiltning og regler for parkering
De besøgende er blevet spurgt om, hvor overskuelig de synes skiltning og regler for parkering er på Frederiksberg.

+ Figuren viser, at andelen af besøgende, der svarer "uoverskuelige" eller "meget uoverskuelige" er fordoblet fra 17% i 2014 til 33% i 2015.

+ Andelen, der svarer "overskuelige eller meget uoverskuelige" er faldet fra 61% i 2014 til 44% i 2015 

12%

6%

49%

38%

22% 22%

15%

24%

2%

9%

2014 2015

Meget overskuelige

Overskuelige

Hverken eller

Uoverskuelige

Meget uoverskuelige
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I dag kan man parkere 2 timer gratis på Frederiksberg. 

Vi har spurgt beboere og besøgende hvilken af nedenstående ordninger, de foretrækker.

+ Ordningen i dag med 2 timers gratis parkering fortsætter uændret

+ Gratis parkering afskaffes

+ Ordningen ændres, så der er gratis parkering i 1 time

+ Ordningen ændres, så der er gratis parkering i 3 timer

Figuren viser, at halvdelen af personerne foretrækker, at ordningen med 2 timers gratis parkering fortsætter uændret. 

¼ ser dog gerne, at ordningen ændres, så der i stedet er 3 timers gratis parkering. 

Fordelingen har ikke ændret sig det store siden 2014. Den største forskel er, at der i 2014 kun var 18%, der syntes, der i stedet skulle være 

3 timers gratis parkering mod 25% i 2015. 

Emne 3: Holdninger
Beboere og besøgendes foretrukne ordning

Hvilken af nedenstående ordninger foretrækkes?

Hvilken ordning foretrækkes?

57%

12% 13%
18%

52%

13%
10%

25%

Ordningen i dag med 2 timers
gratis parkering fortsætter

uændret

Gratis parkering afskaffes Ordningen ændres, så der er
gratis parkering i 1 time

Ordningen ændres, så der er
gratis parkering i 3 timer

2014 2015
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Emne 3: Holdninger
Beboere om potentielle ændringer

Etablering af underjordiske parkeringsanlæg (ca. 

500.000 kr. pr. p-plads)

Her viser vi flere svar fra beboerne på Frederiksberg, angående 

hvilke metoder de synes, der skal bruges til at gøre det lettere 

at finde en parkeringsplads. 

+ Beboerne er mest positivt stemt over for at inddrage arealer 

til parkeringspladser (42% enige eller meget enige) og 

etablere underjordiske parkeringsanlæg (46% enige eller 

meget enige)

+ 61% af beboerne er uenige eller meget uenige i, at ordningen 

med 2 timers gratis parkering skal ophæves. 

Det bemærkes, at der kun indgår bilejere i 

spørgeskemaundersøgelsen. Den er dermed ikke repræsentativ 

for alle beboere på Frederiksberg. 

Potentielle ændringer Ophævelse af 2-timers gratis parkering

Inddragelse af arealer til parkeringspladser (ca. 

25.000 kr. pr. p-plads)
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Emne 3: Holdninger
Beboere og besøgende om to forskellige prisstrukturer

To prisstrukturer Hvilken prisstruktur foretrækker du?

Vi har spurgt beboerne om, hvilken af to prisstrukturer for timepriser, de foretrækker. I begge tilfælde er den maksimale pris 70 kr. pr. 

dag. 

De to prisstrukturer, A og B, er beskrevet i tabellen til venstre. Prisstruktur A er den gældende prisstruktur, mens prisstruktur B indeholder 

afskaffelse af 2 timers gratis parkering samt en fast timepris på 10 kr.

Figuren til højre viser, at størstedelen af både beboere og besøgende foretrækker prisstruktur A. 

Foretrukken prisstruktur

 A: Pris pr. time B: Pris pr. time 

1. time Gratis 10 kr. 

2. time Gratis 10 kr.  

3. time 10 kr. 10 kr. 

4. time 15 kr. 10 kr. 

Efterfølgende timer 20 kr. 10 kr. 

Maks. pris for en kalenderdag 70 kr. 70 kr. 

 

12%
19%

23% 12%

65% 69%

Beboere Besøgende

A

B

Ved ikke/ikke relevant
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Emne

Parkanterne

Parkeringsadfærd

Holdninger

HANDEL OG ERHVERV

1

2

3

4

Emne 4: Handel og erhverv
Hvad betyder parkeringsforholdene?
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Der er i alt 133 erhvervsdrivende, som har besvaret 

spørgeskemaet.

De erhvervsdrivende er blevet spurgt, hvor tilfredse de er med 

parkeringsforholdene på Frederiksberg.

Figuren til højre viser, at 31% af de erhvervsdrivende er tilfredse 

eller meget tilfredse, mens 34% er utilfredse eller meget 

utilfredse. 

På de næste sider viser vi, hvordan de erhvervsdrivendes svar har 

udviklet sig fra 2014 vedrørende:

+ Reglen om to timers gratis parkering

+ Problemer med at finde en parkeringsplads

+ Tilrettelæggelse af varemodtagelse

+ Virksomhedens placering. 

De erhvervsdrivendes vurdering af 

parkeringsforholdenes betydning
Tilfredshed med parkeringsforholdene

Emne 4: Handel og erhverv
P-forholdenes betydning for erhvervsdrivende

Meget 
tilfreds

6%

Tilfreds
25%

Hverken 
eller
35%

Utilfreds
17%

Meget 
utilfreds

17%
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Emne 4: Handel og erhverv
P-forholdenes betydning for erhvervsdrivende

Har p-forholdene haft en betydning, da du valgte, 

hvor virksomheden/butikken skulle placeres?

Har p-forholdene betydning for, hvordan I 

tilrettelægger varemodtagelse og lignende?

Figurerne nedenfor viser de erhvervsdrivendes svar på, om parkeringsforholdene har haft betydning for virksomhedens placering og

tilrettelæggelsen af varemodtagelse og lignende. 

Det ses af figurerne, at der for begge spørgsmål er sket en stor stigning i andelen af erhvervsdrivende, der svarer, at parkeringsforholdene 

slet ikke har haft en betydning. 

P-forholdenes betydning for placering af virksomhed og tilrettelæggelse af varemodtagelse

14% 10%

22%

10%

7%

3%

57%

77%

2014 2015

Nej, slet ikke

Ja, i ringe grad

Ja, i nogen grad

Ja, i høj grad

19%
7%

24%

14%

9%

8%

48%

72%

2014 2015

Nej, slet ikke

Ja, i ringe grad

Ja, i nogen grad

Ja, i høj grad
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36%

20%

17%

15%

6%

7%

41%

59%

2014 2015

Nej, slet ikke

Ja, i ringe grad

Ja, i nogen grad

Ja, i høj grad

Vurderer du, du vil få færre kunder, hvis man 

afskaffer 2-timers gratis parkering?

Emne 4: Handel og erhverv
P-forholdenes betydning for erhvervsdrivende

Oplever du, at dine kunder giver udtryk for, at de 

har problemer med at finde en parkeringsplads?

Figuren til venstre viser de erhvervsdrivendes svar på, om en afskaffelse af 2-timersreglen ville give dem færre kunder.

+ Andelen, der svarer "Nej, slet ikke" er steget fra 41% til 59%

+ Andelen, der svarer "Ja, i høj grad" er faldet fra 36% til 20%

I forhold til i 2014 vurderer de erhvervsdrivende altså, at der vil være færre konsekvenser af at afskaffe 2-timersreglen. 

Figuren til højre viser de erhvervsdrivendes svar på, om deres kunder giver udtryk for, at de har problemer med at finde en 

parkeringsplads.

+ Andelen, der svarer "Ja, i høj grad er uændret 27%

+ Billedet er det samme i 2015, som det var i 2014

P-forholdenes betydning for de erhvervsdrivendes kunder

27% 27%

38% 33%

16% 19%

19% 21%

2014 2015

Nej, slet ikke

Ja, i ringe grad

Ja, i nogen grad

Ja, i høj grad
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Metode og datagrundlag

Bilag 1
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Bilag 1: Metode

Vi har indsamlet data om parkerede biler på Frederiksberg, og vi 

har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt borgere, som 

parkerer på Frederiksberg.

Vi har afdækket holdningerne blandt de parkerende, og vi har 

kortlagt, hvordan de parkerende vurderer parkeringsforholdene. Vi 

har sammenlignet svarene fra 2015 med svarene fra 2014. 

På næste side beskriver vi de indsamlede data, og hvordan vi har 

indsamlet dem. Herefter ser vi på, om spørgeskemaet er 

repræsentativt.

På siden efter går vi i dybden med de mål, som vi har brugt til at 

belyse brugernes tilfredshed med parkeringsforholdene. 

Det har vi gjort
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Bilag 1: Data

Vi har opbygget et datasæt over parkerede biler på 

Frederiksberg.

Vi opbyggede datasættet trinvist:

1. Først registrerede vi nummerplade, GPS-position og 

tidspunkt på godt 41.000 parkerede biler på 

Frederiksberg. Vi registrerede biler over størstedelen af 

Frederiksberg på forskellige tidspunkter og ugedage. Vi 

indsamlede data i perioden 7. november. til 1. december 

2015.

2. Vi uddelte ca. 12.000 flyers til de parkerede biler. Flyeren

opfordrede parkanten til at svare på et online-

spørgeskema. Hver flyer havde en kode, som vi koblede til 

bilens nummerplade og GPS-position. 

3. Derefter slog vi nummerpladerne op i det digitale 

motorregister, så vi fik postnummer på bruger/ejer af 

bilerne.

Data for parkerede biler

Vi har udarbejdet et spørgeskema til at afdække følgende:

1. Hvem er parkanterne?

2. Hvordan er deres parkeringsadfærd?

3. Hvordan er holdningerne blandt de parkerende?

4. Hvad betyder parkeringsforholdene for handel og erhverv 

på Frederiksberg?

Spørgeskemaet er udarbejdet af Incentive.

Vi fik knap 1.600 besvarelser på spørgeskemaet. Det svarer til 

en svarprocent på 13%.

Spørgeskema


