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Køreturen til Sydeuropa koster dig 13.000 kroner
Juli byder på årets travleste rejsedage på vejene, når tusindvis af danskere tager bilen på
ferie. Turen går typisk til feriedestinationer i Italien, Frankrig eller Kroatien, men regningen
for køreturen alene kan løbe op i 13.000 kroner, når alle omkostninger til bilen regnes med.
I løbet af juli sætter danskerne sig i stor stil bag rattet for at tage på kør selv ferie til populære
feriedestinationer i Sydeuropa som eksempelvis Adriaterhavskysten i Italien og Rivieraen i Frankrig.
Men alene transportomkostningerne ved eksempelvis at køre turen fra København til Rivieraen i Frankrig
løber op i niveauet 13.000 kroner, når vejafgifter, færgeoverfart og alle forbrugsafhængige omkostninger
til bilen medregnes.
Det viser nye beregninger fra Spar Nord og Bilbasen.
Masser af skjulte omkostninger
Chefanalytiker i Spar Nord Martin Lundholm peger på, at en kør selv ferie indebærer en hel del skjulte
omkostninger, som i virkeligheden vejer tungere end udgifterne til brændstof.
På selve turen oplever vi typisk kun udgiften til brændstof, vejafgifter og eventuelt færgeoverfart, men
de reelle omkostninger ved at køre i bil er langt højere, siger han og tilføjer.
Slid på bilen og ikke mindst værditabet skal regnes med til de samlede omkostninger – også selv om
den regning først kommer senere, når bilen skal på værksted eller sælges. Så hvis du vil have et
revisende billede af omkostningerne ved at køre selv og eventuelt sammenligne med prisen på en
flybillet, så skal det hele regnes med.
Markedsanalytiker i Bilbasen Jan Lang tilføjer:
Danskerne er traditionelt glade for at køre på ferie i egen bil – især fordi det giver en følelse af frihed og
fleksibilitet. Men hvis vi ser isoleret på økonomien i det, så det er ikke nødvendigvis den billigste måde at
komme frem på, hvis vi sammenligner med de billigste flyselskaber, siger Jan Lang.
Pris: 3 kr./km.
Analysen af omkostninger ved bilkørsel har Spar Nord og Bilbasen baseret på et gennemsnit af de mest
omsatte nye og brugte biler herhjemme med henholdsvis benzin og dieselmotor. Og analysen viser, at
de forbrugsafhængige omkostninger i gennemsnit beløber sig til 2,8 kroner per kilometer for benzinbiler
og 3 kroner per kilometer for dieselbiler. Dertil kommer vejafgifter og eventuelle omkostninger til
færgeoverfart.
Det gør naturligvis en verden til forskel, om du kører i en gammel firehjulstrækker eller en ny og
moderne minibil. Men den gennemsnitlige danske familie kan godt regne med, at den reelle omkostning
til bilen alene ligger i niveauet 3 kroner per kilometer, uddyber Martin Lundholm.
Bil eller fly?
Martin Lundholm peger på, at det i høj grad er familiens størrelse, der afgør, om det bedst betaler sig at
køre eller flyve til destinationen.
Reglen er, at jo flere personer bilen transporterer, jo bedre økonomi er der i at køre frem for at flyve,
lyder det fra Martin Lundholm.
Transporttiden er betydeligt længere ved at køre, og det kan betyde en ekstra overnatning undervejs,
som selvsagt øger omkostningerne. Til gengæld skal du ikke bruge penge på eventuel billeje, når du
kommer frem, konstaterer Jan Lang afsluttende.
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Bilag: Så meget koster køreturen til Sydeuropa
Aarhus/Benzin København/Benzin
Gardasøen, Italien
9.835 kr.
9.920 kr.
t/r (3.100 km)
Adriaterhavskysten,
10.860 kr.
10.950 kr.
Italien t/r (3.360
km)
Den franske riviera,
12.200 kr.
13.080 kr.
Frankrig t/r (3.600
km)
Alsace, Frankrig t/r
6.320 kr.
7.255 kr.
(2.080 km)
Istrien, Kroatien t/r
11.785 kr.
11.625 kr.
(3.560 km)

Aarhus/Diesel
9.055 kr.

København/Diesel
9.215 kr.

10.015 kr.

10.180 kr.

11.295 kr.

12.185 kr.

5.795 kr.

6.740 kr.

10.890 kr.

10.830 kr.

Om Spar Nord
Med næsten 400.000 kunder, cirka 1.550 medarbejdere og 70 lokale banker (filialer) over hele landet er
Spar Nord blandt de største banker i Danmark. Banken har gennem finanskrisen hvert år leveret
trecifrede millionoverskud og landede i 2015 et overskud før skat på 1.074 millioner kroner.
Spar Nord ejes af cirka 117.000 aktionærer.
For yderligere information se www.sparnord.dk

