
 

 

 
 

 

  

  

 

   

 
Vi behøver din hjælp, hvis vores undersøgelse skal lykkes. Det er meget vigtigt for os, at du 
svarer ærligt på spørgsmålene og udsagnene i skemaet.  
 
Det tager ca. 15 minutter at besvare skemaet  
 
Husk...  
 

- Vi vil gerne vide hvad du mener, 
- Der er ingen rigtige eller forkerte svar, og alt, hvad du fortæller os vil blive 
behandlet strengt fortroligt (hemmeligt)  
- Du skal ikke bruge for lang tid på spørgsmålene, men give det svar, som først  
falder dig ind 

 
Og venligst….  
 

- Lad være med at springe spørgsmål over  
- Giv kun ét svar per spørgsmål  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

ANEWS 

Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed 
Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale 

 



 

SPØRGESKEMA OM DET KVARTER DU BOR I 

 

I spørgeskemaet bruges ordet ”kvarter” om; nærområde, nærmiljø, lokalområde, 
bydel og nabolag, som findes indenfor ca.1 km fra dit hjem eller svarende til 10-15 
minutters gang.  

 

Vi vil gerne vide, hvordan du oplever eller hvad du tænker om det kvarter, du bor i.  
Svar venligst på følgende spørgsmål om dit kvarter 

 

 

 

 

   

Sæt venligst ring om det svar, der passer bedst. 

  

1.  Hvor almindelige er fritliggende parcelhuse eller villaer i dit kvarter? 

    1        2        3        4        5 
 Ingen  nogle få nogle         de fleste  alle 
  
 
2.  Hvor almindelige er byejendomme eller rækkehuse på 1-3 etager i dit kvarter?  
     1                        2                 3                     4                   5 

Ingen  nogle få nogle  de fleste alle 
 

 
3.  Hvor almindelige er byejendomme med lejligheder eller ejerlejligheder på 1-3 etager i 
dit kvarter? 
               1                        2                 3                     4                   5 

Ingen  nogle få nogle  de fleste alle 
 

 
4.  Hvor almindelige er byejendomme med lejligheder eller ejerlejligheder på  4-6 etager 
dit kvarter? 
                 1                     2                 3                     4                   5 
   Ingen  nogle få nogle  de fleste alle 
  
 
5.  Hvor almindelige er byejendomme med lejligheder eller ejerlejligheder på mere end 6 
etager i dit kvarter? 
                1                     2                 3                     4                   5 
    Ingen  nogle få nogle  de fleste alle 

 
 
 
 
 
 
 

A. Typer af boliger i dit kvarter 



 
 
 

 
 
 
Hvor lang tid vil det ca. tage dig at gå fra dit hjem til den nærmeste forretning eller 
institution mm, på den nedenstående liste? Sæt kun et kryds for hvert punkt.  
 
 

              1-5 min      6-10 min      11-20 min      21-30 min      30+ min      ved ikke 

eksempel: benzintank        1. ____        2. ____ 3.   X  _          4. ____       5.  ____ 8.  ____ 
 
 

1. kiosk/lille købmand 1. ____        2. ____ 3. ____           4. ____       5.  ____ 8.  ____              
   
2. supermarked  1. ____        2. ____ 3. ____           4. ____       5.  ____ 8.  ____ 

 
3. isenkram    1. ____        2. ____ 3. ____           4. ____       5.  ____ 8.  ____ 

 
4. grønthandler   1. ____        2. ____ 3. ____           4. ____       5.  ____ 8.  ____ 

 
5. vaskeri/renseri   1. ____        2. ____ 3. ____           4. ____       5.  ____ 8.  ____          
         
6. tøjbutik   1. ____        2. ____ 3. ____           4. ____       5.  ____ 8.  ____ 

 
7. postkontor    1. ____        2. ____ 3. ____           4. ____       5.  ____ 8.  ____ 

 
8. bibliotek   1. ____        2. ____ 3. ____           4. ____       5.  ____ 8.  ____ 

 
9. folkeskole   1. ____        2. ____ 3. ____           4. ____       5.  ____ 8.  ____ 

 
10. andre skoler  1. ____        2. ____ 3. ____           4. ____       5.  ____ 8.  ____ 

 
11. boghandel  1. ____        2. ____ 3. ____           4. ____       5.  ____ 8.  ____ 

 
12. grillbar, pizzeria    1. ____        2. ____ 3. ____           4. ____       5.  ____ 8.  ____ 

 
13. café   1. ____        2. ____ 3. ____           4. ____       5.  ____ 8.  ____ 

 
14. bank/pengeinstitut 1. ____        2. ____ 3. ____           4. ____       5.  ____ 8.  ____ 

15. restaurant              1. ____        2. ____ 3. ____           4. ____       5.  ____ 8.  ____ 

16. videobutik/DVD  1. ____        2. ____ 3. ____           4. ____       5.  ____ 8.  ____ 

 
17. apotek/materialist 1. ____        2. ____ 3. ____           4. ____       5.  ____ 8.  ____ 

 
18. frisør   1. ____        2. ____ 3. ____           4. ____       5.  ____ 8.  ____ 
 
19. dit arbejde     
eller uddannelsessted 1. ____        2. ____ 3. ____           4. ____       5.  ____ 8.  ____  
 
[markér her _____  hvis ikke relevant] 
               
 

B.  Forretninger, institutioner m.m. i dit kvarter 
 



                                  1-5 min      6-10 min      11-20 min      21-30 min      30+ min      ved ikke 

20. stoppested:    
      bus eller tog  1. ____        2. ____ 3. ____           4. ____       5.  ____ 8.  ____ 

 
21. park, grønne områder 1. ____        2. ____ 3. ____           4. ____       5.  ____ 8.  ____ 

 
22. idrætshal eller lignende 1. ____        2. ____ 3. ____           4. ____       5.  ____ 8.  ____ 

 
23. motionscenter   1. ____        2. ____ 3. ____           4. ____       5.  ____ 8.  ____ 

 

 

 

 

 
 
 
Sæt venligst ring omkring det svar, der passer bedst til dit kvarter 
 

1.  Butikkerne i mit kvarter er i kort gå-afstand fra mit hjem.  
 1   2   3   4 
        Meget        noget        noget                    meget 
        uenig        uenig              enig            enig 

2.  Parkering er vanskelig ved butikkerne i mit kvarter.  
 1   2   3   4 
        Meget        noget        noget                    meget 
        uenig        uenig              enig            enig 
 

3.  I mit kvarter er der mange interessante steder i kort gå-afstand fra mit hjem.   
 1   2   3   4 
        Meget        noget        noget                    meget 
        uenig        uenig              enig            enig 
 

4.  Det er let at gå til et stoppested (bus, tog) fra mit hjem. 
 1   2   3   4 
        Meget        noget        noget                    meget 
        uenig        uenig              enig            enig 
 

5.   Gaderne er stejle i mit kvarter, hvilket gør det svært at færdes til fods. 
 1   2   3   4 
        Meget        noget        noget                    meget 
        uenig        uenig              enig            enig 
 

6.  Der er væsentlige forhindringer i mit kvarter, i forhold til at gå fra sted til sted, f.eks.      
motorveje, jernbaner, vandløb m.m. 
 1   2   3   4 
        Meget        noget        noget                    meget 
        uenig        uenig              enig            enig 
 
 
 
 
 
 
 

C.  Adgang til forretninger, institutioner m.m. i mit kvarter 



 

       
 
Sæt venligst ring om det svar, der passer bedst til dit kvarter.  
 

1.  Der er mange blinde veje i mit kvarter.  
1   2   3   4 

        Meget        noget        noget                    meget 
        uenig        uenig              enig            enig 
 
 

2.  Afstanden mellem vejkryds i mit kvarter er for det meste kort, dvs. 100 meter eller 
mindre, det svarer til længden af en fodboldbane eller mindre.  
 1   2   3   4 
        Meget        noget        noget                    meget 
        uenig        uenig              enig            enig 
 
 

3.  Der er mange forskellige ruter at følge fra sted til sted i mit kvarter. Jeg behøver ikke at 
gå den samme vej hver gang.   
 1   2   3   4 
        Meget        noget        noget                    meget 
        uenig        uenig              enig            enig 
 
 

 
 
Sæt venligst ring om det svar, der passer bedst til dit kvarter. 

 

1.  Der er fortov ved de fleste gader i mit kvarter.  
 1   2   3   4 
        Meget        noget        noget                    meget 
        uenig        uenig              enig            enig 
 

2.  Fortovene er i mit kvarter adskilt fra vejen og trafikken af parkerede biler. 
 1   2   3   4 
        Meget        noget        noget                    meget 
        uenig        uenig              enig            enig 
 
3. Der er mange cykelstier i eller nær mit kvarter, der er let at komme til. 

1   2   3   4 
        Meget        noget        noget                    meget 
        uenig        uenig              enig            enig 

4.  Der er en stribe græs eller jord der adskiller gaderne fra fortovene i mit kvarter.  
 1   2   3   4 
        Meget        noget        noget                    meget 
        uenig        uenig              enig            enig 

D.  Gaderne i mit kvarter 

E.  Fortove i mit kvarter  



  
 
Sæt venligst ring omkring det svar, der passer bedst til mit kvarter. 
 
1.  Der er træer langs gaderne i mit kvarter.  
 1   2   3   4 
        Meget        noget        noget                    meget 
        uenig        uenig              enig            enig 
 

2.  Der er mange ting at kigge på, når jeg går i mit kvarter. 
 1   2   3   4 
        Meget        noget        noget                    meget 
        uenig        uenig              enig            enig 
 
3.  Der er mange seværdigheder i mit kvarter f.eks. parker, udsigter, m.m.  
 1   2   3   4 
        Meget        noget        noget                    meget 
        uenig        uenig              enig            enig 
 

4.  Der er mange smukke bygninger/boliger i mit kvarter.  
 1   2   3   4 
        Meget        noget        noget                    meget 
        uenig        uenig              enig            enig 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Sæt venligst ring om det svar, der passer bedst til dit nærmiljø. 
 

 

1.  Der er så meget trafik i de nærmeste gader i mit kvarter, at det er vanskeligt eller 
ubehageligt at færdes til fods. 
 1   2   3   4 
        Meget        noget        noget                    meget 
        uenig        uenig              enig            enig 

 

2.  Trafikhastigheden i de nærmeste gader er sædvanligvis lav, dvs 50 km/t eller mindre.  
 1   2   3   4 
        Meget        noget        noget                    meget 
        uenig        uenig              enig            enig 

F.  Omgivelserne I mit kvarter 

G. Sikkerhed i mit kvarter 

 Det skrider frem ... bliv bare ved! 



 
 

3.  De fleste bilister kører hurtigere end tilladt i mit kvarter.     
 1   2   3   4 
         Meget        noget        noget                    meget 
        uenig        uenig              enig            enig 
 

4.  Gaderne i mit kvarter er godt oplyste om aftenen.   
 1   2   3   4 
        Meget        noget        noget                    meget 
        uenig        uenig              enig            enig 
 

5.  Fodgængere og cyklister på gaderne kan nemt observeres af folk i deres hjem.   
 1   2   3   4 
        Meget        noget        noget                    meget 
        uenig        uenig              enig            enig 
 
 
6.  I mit kvarter kan man komme over befærdede veje ved lyskryds og 
fodgængerovergange.  
 1   2   3   4 
        Meget        noget        noget                    meget 
        uenig        uenig              enig            enig 
 
 

7.  Der er meget kriminalitet i mit kvarter. 
 1   2   3   4 
        Meget        noget        noget                    meget 
        uenig        uenig              enig            enig 
 
 
8.  Kriminaliteten i mit kvarter gør det usikkert (farligt) at gå ture om dagen.  
 1   2   3   4 
        Meget        noget        noget                    meget 
        uenig        uenig              enig            enig 
 

9.  Kriminaliteten i mit kvarter gør det usikkert (farligt) at gå ture om aftenen. 
 1   2   3   4 
        Meget        noget        noget                    meget 
        uenig        uenig              enig            enig 


