
El-ladere på  
tankstationerne 1
Om få år må vi forvente, at mere end hver anden nye bil i Danmark er en elbil.  
Hvis det skal fungere lige så let som i dag for forbrugeren, kræver det, at der er en lade- 
infrastruktur, der understøtter de nye behov. Tankstationerne er allerede i fuld gang 
med at etablere lynladere på stationerne – og det matcher også danskernes  
forventninger og ønsker.  

af danskerne mener, at det er godt, hvis der kommer  
ladestandere på tankstationerne.91 %
af danskerne mener, at en af tankstationernes rolle i den 
grønne omstilling er, at de kan tilbyde opladning af elbiler. 73 %
af danskerne mener, at en af fordelene ved at have lade-
standere på tankstationen er, at der er tankstationer ved de 
store veje, hvilket er godt, når man er på længere rejser. 

60 %

2
Det er vigtigt for forbrugerne, at de kan lade deres elbil, hvor det føles trygt, sikkert og 
ved god belysning. Særligt for kvinder fylder trygheden meget.

af danskerne er delvist eller meget enige i, at det er vigtigt, 
at der er god belysning og tryghed, der hvor ladestanderen 
er. Det er i særdeleshed vigtigt for kvinderne, hvoraf 80 % 
er delvis eller meget enige. 

73 %
af danske kvinder siger, at det har nogen eller stor betydning, 
når de skal oplade deres elbil, at der er trygt og sikkert.  
Det samme mener 73 % af mændene. 

83 %

Tryghed når  
der lades

Analysen er udarbejdet i 2022 af Useerneds – nu Norstat. Der er tale om en kvantitativ analyse med 2.008 respondenter over 18 år.  
Data er vejet interlocked på køn, alder og region.



Convenience  
i hverdagen3
Convenience på farten er en nødvendighed for mange i en travl hverdag. Derfor er det 
også vigtigt for de danske tank- og ladestationer, at de løsninger, der tilbydes, er nem-
me, gode og let tilgængelige. Det gælder naturligvis også for de mange nye elbilister.

af danskerne mener, at en af fordelene ved at have lade-
standere på tankstationerne er, at det er nemt.  47 %
af danskerne mener, at en af fordelene ved at have ladestan-
dere på tankstationen er, at man kan gå på toilettet, mens 
bilen lader op, mens 35 % mener, at det er en fordel, hvis 
man også kan købe mad og kaffe, mens bilen lader op. 

45 %

Adgangen til mad og drikke er særligt vigtigt for de unge 
mellem 18-34 år. 

32 %
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af danskerne vil gerne betale for opladning af deres elbil på 
samme måde, som man i dag betaler for benzin og diesel. 
Det vil sige nemt, med almindeligt betalingskort og uden 
abonnements-bindning. Dette synspunkt gælder på tværs af 
regioner, alder og køn.

78 %

af danskerne ønsker høj hastighed ved opladning af elbil  
og 85% mener, at det skal være nemt at finde en ledig  
ladestander.

83 %

Nem betaling og 
høj hastighed  

af alle de unge bruger nemlig tankstationen som et sted, 
hvor man kan købe mad- og drikkevarer i en travl hverdag. 
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Data er vejet interlocked på køn, alder og region.


