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København, 18 juni 2013  

Udbredt elbils-skepsis 
 
Kun seks pct. af de danske bilister vil vælge en el bil som deres 
næste bil, viser rundspørge Michelin har lavet. Tre  ud af fire 
svarer, at det er usandsynligt, at den næste bil bl iver en elbil. 
 
Selv om der investeres store summer i at gøre elbiler til et velfungerende, 
miljøvenligt alternativ til benzin- og dieselbiler, står elbilen lavt på danske bilisters 
ønskeseddel. 
 
Det viser en rundspørge, som dækfirmaet Michelin har lavet blandt 1.000 bilister1. 
Her svarer kun seks pct., at de vil købe en elbil, som deres næste bil. Modsat 
svarer 74 pct., at det er ”meget” eller ”ganske usandsynligt”, at deres næste bil 
bliver en eldrevet model. 
 
- Der er tydeligt, at bilisterne er usikre på elbilen som alternativ til den velkendte 
forbrændingsmotor. Alligevel er det lidt overraskende, at så få i vores rundspørge 
erklærer sig villige til at købe en elbil som deres næste bil. Vi kan dog se, at lidt flere mænd end kvinder, 
ser en fidus i elbilerne, siger Peter Qvist, nordisk salgschef hos Michelin. 
 
Således svarer 8,6 pct. af de mandlige bilister, at det er ”meget” eller ”ganske sandsynligt”, at de 
vælger en elbil som deres næste bil. Kun 2,8 pct. af de kvindelige bilister deler den opfattelse. 
 
Økonomi og miljø  
Michelin har også spurgt bilisterne, hvad der er de stærkeste argumenter for at vælge en elbil. Her 
topper hensynet til miljøet og driftsøkonomien, i form af billigt ”brændstof” og afgiftsfritagelse. 
 
Som de væsentligste argumenter for ikke at vælge en elbil peger mænd og kvinder samstemmende 
på elbilens begrænsede rækkevidde. Og så mener mange, at de miljøvenlige biler fortsat er for dyre i 
anskaffelse. Undersøgelsen viser, at ikke engang prislighed mellem elbiler og almindelige biler vil få 
bilisterne til at vælge elbilen til i stor stil. 
 
Var prisen den samme, ville 23,5 pct. i undersøgelsen vælge elbilen, mens 46 pct. svarer blankt nej. 
Dog svarer 30,5 pct. ”ved ikke” på spørgsmålet. 
 
Interessen daler med alderen 
Michelins rundspørge viser en tendens til, at ældre bilister er mere afvisende over for elbilen. 
 
Således svarer 28 pct. af de 18 - 29 årige og 48 pct. af de 30 - 45 årige, at det er meget usandsynligt, 
at deres næste bil kører på strøm. For de 61 - 74 årige er tallet oppe på 66 pct. 
 
Tilsvarende stiger andelen af bilister, det ikke vil købe en elbil også med bilistens alder. Fra 14,6 pct. 
blandt de 30 – 45 årige til 37,2 pct. hos de 61 – 74 årige. 
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1
 Michelins undersøgelse er foretaget af PFM Research på vegne af Michelin i april 2013. Her medvirker 1.000 danskere med 
svar på spørgsmål om deres dæk og dækvaner. 


