


Garager og carporte

herunder bl.a.:
- bilparkering 
- belægning i indkørsel
- problemer med indkørslen
- tagbelægning på garage/carport 
- anvendelsen af garage/carport
- placering af garage/carport på

grunden
- naboens syn på garage/carport



Metode

Interviewperiode & dataindsamlingsmetode

Undersøgelsen er gennemført i perioden 9. - 13. januar 2019 via internettet med udgangspunkt i 
YouGov Panelet

Målgruppe

Undersøgelsen er gennemført blandt 1.007 danskere i alderen 25+ år, som bor i parcelhus/villa og 
har 1 eller flere biler i husstanden

Der er udsendt invitationer via e-mail til personer, der opfylder disse krav i YouGov Panelet

Data er ikke vejet, da der ikke foreligger et ideal for målgruppen



Indkørsel, garage og carport
Hvor parkeres din(e) bil(er)? Du kan markere flere svar.

Base (1007)

0%

0%

1%

8%

14%

25%

66%

Ved ikke

Andre steder

På en nærliggende p-plads

På vejen ud for mit hus

På min grund (har ikke carport eller garage)

På min grund udenfor carport eller garage

På min grund i carport eller garage

Især blandt dem med to 

biler, parkeres på grund 

udenfor carport/garage 

eller på vejen uden for 

huset



Indkørsel, garage og carport
Hvorfor parkerer du din(e) bil(er) på vejen ud for dit hus eller på en nærliggende p-plads?
Du kan markere flere svar.

Base: Parkerer du bil/biler på vejen ud for hus eller på en nærliggende p-plads (89)

2%

21%

11%

16%

19%

21%

31%

Ved ikke

Andet

Det tager kortere tid

Bilen/bilerne fylder for meget på grunden

Har ingen carport/garage

Carport/garage bruges til andet

Carport/garage er for lille til bilen/bilerne



Indkørsel, garage og carport
Hvilken belægning er der i din indkørsel? 
Du kan markere flere svar.

Base (1007)

0%

2%

4%

2%

4%

6%

6%

8%

9%

66%

Ved ikke

Har ikke indkørsel

Andet

Græs

Permeable fliser (fliser, hvor regnvand kan løbe…

Skærver

Fliser – kun kørespor til bilen

Grus

Perlesten

Fliser

Især i region Sjælland 

har man perlesten

Og det er især i boliger 

opført før 1930

I boliger opført frem til 

1960 anvendes i mindre 

grad fliser – til gengæld 

er fliser mere og mere 

anvendt desto nyere 

boligerne er



Indkørsel, garage og carport
Hvilke af følgende oplever du problemer med i din indkørsel? 
Du kan markere flere svar.

Base: Har indkørsel (990)

1%

27%

7%

10%

23%

31%

54%

Ved ikke

Ingen af disse

Revnede fliser

Vand / Regnvand

Blade/grene

Nedsunkne fliser

Ukrudt

Er man ældre, oplever 

man i mindre grad end 

andre de opstillede 

problemer



Indkørsel, garage og carport
Hvilke af følgende har du på din grund?

Du kan markere flere svar.

Base: Har i Q3 ikke angivet "Har ingen carport/garage" (990)

0%

10%

3%

8%

4%

24%

10%

4%

32%

19%

Ved ikke

Ingen af disse

Isoleret/opvarmet dobbelt garage

Isoleret/opvarmet garage

Uisoleret dobbelt garage

Uisoleret garage

Dobbelt carport med tilhørende skur/redskabsrum

Dobbelt carport

Carport med tilhørende skur/redskabsrum

Carport
Især dem med to biler, 

har en dobbelt carport 

med tilhørende 

skur/redskabsrum

Er boligen opført efter 

år 2000 har mere end 

hver tredje dobbelt 

carport med tilhørende 

skur/redskabsrum

Det er også i de nyeste 

boliger man især finder 

isoleret/opvarmet 

dobbelt garage

Ca. hver anden bolig 

opført mellem 1980-

1999 har carport med 

tilhørende 

skur/redskabsrum



Indkørsel, garage og carport
Hvilket slags tag har din(e) carport(e)/garage(r)? 

Du kan markere flere svar.

Base: Har carport(e) og/eller garage(r) (890)

5%

27%

0%

19%

20%

32%

Ved ikke

Andet

Grønt tag/sedumtag

Bølgeplader/bølgeeternit

Plasticplader

Tagpap

Bor man i region 

Hovedstaden benytter 

man i højere grad 

plasticplader – det er 

ikke tilfældet hvis man 

bor i region Midt- eller 

Nordjylland



Indkørsel, garage og carport
Hvad bruger du din(e) carport(e)/garage(r) til? 

Du kan markere flere svar.

Base: Har carport(e) og/eller garage(r) (890)

0%

7%

3%

3%

6%

14%

27%

40%

46%

77%

Ved ikke

Andet

Opholdsrum

Fest

Fritidsaktiviteter

Tørreplads for tøj

Værksted

Generel opbevaring

Parkering af cykel/cykler

Parkering af bil/biler

Især personer over 55 

år benytter carport mv. 

til parkering af biler

Især blandt de yngre 

benyttes carport mv. til 

værksted

90% af dem der bor i 

boliger opført efter år 

2000 bruger 

carporten/garagen til 

parkering af bil/biler

Mere end hver anden af 

dem der bor i boliger 

opført før 1930 benytter 

carporten/garagen til 

generel opbevaring



Indkørsel, garage og carport
Hvilke overvejelser har du gjort vedrørende din(e) carport(e)/garage(r)? 
Du kan markere flere svar.

Base: Har carport(e) og/eller garage(r) (890)

2%

68%

8%

1%

2%

3%

6%

8%

10%

Ved ikke

Har ingen overvejelser gjort

Andet

Vil bruge den/dem til beboelse

Vil gerne nedlægge den/dem

Vil føre tag sammen med huset, så jeg/vi får mere overdækning

Vil isolere den/dem

Vil gerne udvide den/dem

Vil udskifte tag

Har man to biler, vil 

man gerne udvide 

carport/garage



Indkørsel, garage og carport
Hvor på grunden er din(e) carport(e)/garage(r) placeret? 
Du kan markere flere svar.

Base: Har carport(e) og/eller garage(r) (890)

1%

5%

14%

35%

44%

45%

Ved ikke

Andet

Helt ud til vejen

I forlængelse af/integreret del af huset

Op af skel

Tæt på indgang til huset

I hovedstadsområdet er 

det op til skel og/eller 

helt ud til vejen

Ca. 70% af dem der bor 

i boliger opført efter år 

2000 har 

carporten/garagen i 

forlængelse af/som en 

integreret del af huset



Indkørsel, garage og carport
Er der garageport til din garage(r)? 

Du kan markere flere svar.

Base: Har garage(r) (376)

0%

14%

13%

38%

10%

27%

Ved ikke

Nej

Ja, manuel uden lås

Ja, manuel med lås

Ja, automatisk/fjernbetjent uden lås

Ja, automatisk/fjernbetjent med lås



Indkørsel, garage og carport
Hvem har etableret din(e) carport(e)/garage(r)?

Base: Har carport(e) og/eller garage(r) (890)

3%

2%

3%

4%

15%

21%

60%

Ved ikke

Andet

Har købt den/dem færdig(e)

Har lavet den/dem ud fra købt færdigprodukt

Har selv bygget den/dem fra grunden (evt. med hjælp fra andre)

Håndværker har lavet den/dem

Fulgte med huset



Indkørsel, garage og carport
Har du haft stridigheder med din nabo om din egen og/eller naboens carport/garage?

Base (1007)

1%

96%

0%

1%

1%

1%

1%

Ved ikke

Nej

Ja, om manglende vedligeholdelse

Ja, om regnvand der endte på min/naboens grund

Ja, om andet

Ja, om placeringen af den

Ja, om højden på den


