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EN FERIEFORM, SOM LIGGER HJERTET NÆR
Stena Line har lige siden begyndelsen lokket bilrejsende ud på nye eventyr i Europa. Det var
også derfor vi har valgt at udarbejde Bilferierapporten. Et initiativ, som skal give os bedre
indsigt i danskernes ferievaner, hvad angår bilferie. Bilferierapporten er baseret på en statistisk
gennemført undersøgelse med 1.000 respondenter. Med resultatet i hånden kan vi konstatere,
at det er en ferieform, som ligger danskernes hjerte nær.
I år har næsten hver fjerde dansker planer om at tage på bilferie, og hele 63 procent
af alle bilferierende danskere er par. Men der er også mange børnefamilier, fire ud af ti, som
vælger at opleve Europa i bil. For de allerfleste, 35 procent, drejer det sig om en uges ferie,
men hele 19 procent har planer om at være væk i tre uger eller mere. Tyskland er det land,
som topper listen over de lande, vi besøger, men også lande som Italien, Østrig og Sverige er
populære.

BILFERIE 2015. 4
KÆRLIGHED PÅ VEJEN. 8
AT REJSE MED FAMILIEN. 10
PÅ VEJEN. 12
FREMTIDEN. 14

Det er ikke bare i Danmark, at vi har valgt at tage pulsen på bilferie som rejseform. Vi
har valgt at gennemføre samme undersøgelse i samlet set ni lande, herunder blandt andre
Frankrig, Norge, Storbritannien og Sverige. Franskmændene er dem, der er allermest vilde med
bilferie, idet 66 procent planlægger at skulle på farten til sommer.

”STØRRE FRIHED OG FLEKSIBILITET ER DET,
SOM ER MEST TILLOKKENDE VED AT TAGE PÅ BILFERIE”
På spørgsmålet om, hvad man ser som de væsentligste årsager til at vælge bilferie frem for
en anden ferieform, havner frihed og fleksibilitet øverst på listen hos 80 procent af danskerne.
Derefter ser mange fordele ved, at man kan besøge flere lande på den samme rejse, og at man
får mulighed for at få spontane oplevelser på vejen. Danskerne tager også på bilferie, fordi de
elsker at køre i bil, det nævner 18 procent.
Vi hos Stena Line håber således, at Bilferierapporten vil give dig både interessante og
spændende indsigter, hvad angår danskernes bilferievaner, og at den endvidere kan inspirere
til egne eventyr på vejen gennem Europa.
Jari Virtanen
Group Travel Director, Stena Line.

HAR DU PLANER OM AT TAGE PÅ BILFERIE I 2015?

JA 24 % NEJ 58 %

HVOR LÆNGE HAR DU PLANER OM AT VÆRE VÆK PÅ
DIN KOMMENDE BILFERIE?
Mindre end én uge 13 %
1 uge 35 %
2 uger 35 %
3 uger 15 %
4 uger 2 %
5 uger eller mere 2 %

HVAD SER DU SOM DE VÆSENTLIGSTE ÅRSAGER TIL AT VÆLGE BILFERIE FREM FOR EN ANDEN FERIEFORM?
Større frihed og fleksibilitet 80 %
Muligheden for at få spontane oplevelser på vejen 67 %
Man kan opleve flere lande på samme rejse 40 %
Økonomiske årsager 24 %
Man kan købe ting med hjem 24 %
Elsker at køre i bil 18 %

HVILKE LANDE HAR DU PLANER OM AT PASSERE
ELLER BESØGE I LØBET AF DIN KOMMENDE
BILFERIE? (TOP 10 UDEN FOR DANMARK)

BILFERIE 2015
Ifølge danskerne er der mange årsager til at vælge bilferie. Større frihed og fleksibilitet,
spontane oplevelser på vejen og at kunne besøge flere lande i løbet af samme ferie
er nogle af de væsentligste årsager ifølge danskerne. Mange danskere drager sydpå,
først og fremmest til Tyskland, men også længere ned mod Middelhavet og Italien, det
angiver henholdsvis 59 og 24 procent. Og når kontinentet er så tilpas tæt på, skal man
heller ikke køre alt for langt. De fleste bilferier varer mellem en og to uger.

Tyskland 59 %
Italien 24 %
Østrig 21 %
Sverige 17 %
Frankrig 16 %
Norge 9 %
Holland 8 %
Schweiz 6 %
Belgien 5 %
Spanien 5 %

Nabolandet Tyskland er det mest populære valg for danskerne, når de skal ud at køre i ferien, det angiver
hele 59 procent. Men der er samtidig 24 procent, som gør bilferien lidt længere end som så, gennem Europa
og ned til Middelhavet og Italien.
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HVILKE AF FØLGENDE TING, UD OVER NØDVENDIGHEDERNE,
VIL DU HUSKE AT TAGE MED, NÅR DU PAKKER TIL BILFERIEN?
Solbriller 60 %
Universel eladapter 42 %
Hovedpude 28 %
Håndsprit 21 %
Kaffe 13 %
Håndvaskemiddel 9 %
Slik 7 %
Ørepropper 7 %
Tobak 6 %
Syting 4 %

Solbriller er noget danskerne er meget omhyggelige
med ikke at glemme, når de skal ud på de europæiske
veje og holde ferie, dette angiver hele 60 procent.

HVAD KØBER DU MED HJEM FRA BILFERIEN?
Tøj & mode 38 %
Mad & lokale delikatesser 34 %
Souvenirer 32 %
Vin 25 %
Loppefund 21 %
Øl 20 %
Spiritus 18 %
Parfume 16 %
Skønhedsprodukter 13 %
Kunst 8 %

Danskerne kan lide at shoppe på bilrejsen, og det
mest populære at tage med hjem i bilen er tøj og
mode, men også mad og lokale delikatesser, det
synes henholdsvis 38 og 34 procent.
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HVEM TAGER DU PÅ DIN PLANLAGTE BILFERIE MED?
Med min partner 63 % Med mine børn 40 % Med venner 16 %

TROR DU, AT BILFERIE KAN HAVE EN POSITIV
EFFEKT PÅ KÆRLIGHEDSLIVET?
JA 55 %
NEJ 16 %

HVORFOR TROR DU, AT BILFERIE KAN HAVE
EN POSITIV EFFEKT PÅ KÆRLIGHEDSLIVET?
Forlader hverdagen og dens rutiner 67 %
Skaber fælles minder 66 %
Miljøskift 29 %
Mere tid til at tale sammen 65 %
Besøger spændende steder 39 %
Opdager nye sider hos hinanden 39 %
Styrker familiefølelsen 33 %

KÆRLIGHED PÅ VEJEN
Mere en to tredjedele af danskerne nyder at tage på bilferie med deres partner. Og
mere end halvdelen tror også, at bilferien kan have en positiv effekt på kærlighedslivet.
Det skyldes efter manges mening, at man lægger hverdagen bag sig og oplever nye
miljøer, hvor man skaber nye fælles minder. Desuden skændes danskerne ikke, når de
drager ud på vejene i ferien.
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HVAD SKÆNDES I OM PÅ BILFERIEN?
Vi skændes ikke 49 %
Hvilken vej vi skal køre 13 %
Hvor hurtigt/langsomt føreren kører 12 %
Hvor/hvornår I skal stoppe for at holde pause 8 %
Børnenes konflikter på bagsædet/i bilen 8 %
Hvor vi skal spise 6 %
Hvem der skal vælge musik 3 %
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HVILKE TING GØR, AT DINE BØRN HAR DET
GODT I BILEN?			
Spil på tablet/mobil 60 %
Film på tablet /mobil 58 %
Musik 45 %
Slik 40 %
Sange 40 %
Bøger 32 %
Klassiske billege 27 %
Lydbøger 16 %
Spillekonsoller 20 %
Tegneserier 11 %

HVAD ER DET BEDSTE VED AT TAGE PÅ BILFERIE MED BØRN?
Vi besøger steder, vi ellers ikke ville have besøgt 12 %
De bidrager til et stærkere familiesammenhold 12 %
De lægger mærke ting, som voksne ikke ser 6 %
De sørger for regelmæssige pauser 6 %
De bidrager til grin og leg 4 %
De bidrager til flere uventede møder med andre i løbet af ferien 4 %

AT REJSE MED FAMILIEN
Hver eneste centimeter af bagagerummet er fyldt, børnene sidder med bæltet spændt,
og det er på tide at køre af sted. At holde børnene i ro kan være en udfordring for
mange. Så hvad gør man for at holde børnene glade og tilfredse i bilen på rejsen?
Ifølge de 40 procent, som tager på bilferie med børn i Danmark, havner spil og film
på tablet’en eller mobilen øverst på listen, efterfulgt af at lytte til musik. At få mulighed
for at besøge steder, man ikke har besøgt før og opleve ting, man som voksen normalt
ikke ser, er efter danskernes mening det bedste ved at køre på ferie sammen med hele
familien. Og dette bidrager sluttelig også til et bedre familiesammenhold.
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HVAD ER DET MEST UDFORDRENDE VED AT TAGE PÅ BILFERIE MED FAMILIEN?
At få plads til det hele i bilen 23 %
At undgå konflikter i bilen 12 %
At underholde børnene 7 %
At finde overnatningsmuligheder, som passer hele familien 8 %
At planlægge toilet- og indkøbspauser 8 %
At finde restauranter, som passer hele familien 3 %
At beslutte, hvem der skal sidde hvor i bilen 2 %

Udfordringerne ved bilferie kan være mange og vanskelige at håndtere, næsten en fjerdedel af danskerne
angiver, at bagagen opleves som den største udfordring.
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HÅNDEN PÅ HJERTET, HVILKE AF FØLGENDE TRAFIKREGLER
HAR DU/I OVERTRÅDT I LØBET AF BILFERIEN?
Hastighedsgrænsen 67 %
Fejlparkering 21 %
Talt i mobiltelefon/sms’et under kørslen 14 %
Jeg har aldrig overtrådt en trafikregel 13 %
Mere end seks ud af ti danskere oplyser, at de er kørt hurtigere, end hastighedsgrænsen tillader.
HVILKET AF FØLGENDE MULIGHEDER ER EFTER DIN
MENING VIGTIGST AT KONTROLLERE FØR BILFERIEN?
Service af bilen 63 %
Overnatningsmuligheder 56 %
Rejseruter 51 %
Vejtold og -afgifter 48 %
Seværdigheder 44 %
Trafikregler 41 %
Vejrudsigten 35 %
Vejarbejder 28 %
Vekselkurser og valutaer 28 %
Uroligheder 23 %
Alarm- og spærrenummer 17 %
Benzinpriser 15 %
Arrangementer og festivaler 13 %
Børnevenlige aktiviteter 10 %
Restauranter 9 %

PÅ VEJEN
Når man er på vejen, er der mange trafikregler, en fører skal have styr på, specielt kan
det være svært, hvis man begiver sig uden for landets grænser. Mere end to tredjedele
erkender, at de har overtrådt hastighedsgrænser på et tidspunkt, mens 13 procent
oplyser, at de aldrig har overtrådt trafikreglerne, når de har været på bilferie.

Det er vigtigt at sikre sig, at bilen er i god stand, og at man har planlagt overnatningsmuligheder og køreruter,
inden man begiver sig ud på vejene.
HVEM KØRER STØRSTEDELEN AF STRÆKNINGERNE I LØBET AF BILFERIEN?
				KVINDER
Jeg				15%		
Min partner 			
56%		
Familiemedlem			
13%		
Ven				3%		
Slægtning			 1%		

MÆND
69%
5%
10%
3%
1%

Bag rattet sidder manden oftest, viser det sig. Hele 69 procent af mændene
oplyser dette, og kun 15 procent af kvinderne oplyser, at det er dem selv,
som kører bilen undervejs på bilferien.

12

13

KUNNE DU TÆNKE DIG AT TAGE PÅ BILFERIE
PÅ ET TIDSPUNKT I FREMTIDEN?

		 JA 73% NEJ 13%

HVORFOR TROR DU, AT BILFERIE SOM REJSEFORM VIL BLIVE MERE POPULÆR I FREMTIDEN?
Den bedste måde til at få spontane oplevelser på vejen 63 %
Den bedste måde til at opleve de lande, man besøger 51 %
Det vil blive mere trendy at tage på bilferie 19 %
Bilerne vil blive mere bekvemme 46 %
Det vil blive det mest miljøvenlige alternativ 12 %
Bilerne vil blive mere sikre 29 %
Det vil blive billigere at køre i bil 26 %

Island

14 %

Japan
Hawaii

3%

7%

I HVILKE AF FØLGENDE LANDE KUNNE DU TÆNKE DIG AT HOLDE BILFERIE PÅ ET TIDSPUNKT?
Sydafrika

5%

Island, Hawaii, Japan og Sydafrika ligger i top blandt de destinationer, hvor danskerne drømmer om at få
mulighed for at holde bilferie på et tidspunkt i fremtiden. Island er det mest populære drømmerejsemål,
hvilket 14 procent svarer.

FREMTIDEN
Mange danskere har begivet sig ud på vejene rundt om i Europa under ferien, og der
er også mange, som kan tænke sig at gøre det i fremtiden. Det oplyser næsten tre
fjerdedele af danskerne. Desuden er hele 63 procent overbeviste om, at bilferien er en
rejseform, som vil vokse i fremtiden, og den største grund til dette er efter deres mening
de spontane oplevelser, som kan ske på vejen. I fremtiden håber danskerne på mere
miljøvenlige og selvstyrende biler med internetopkobling.

HVILKE FUNKTIONER ØNSKER DU, AT BILEN
SKAL HAVE I FREMTIDEN?
Drives via solenergi 37 %
Autopilot 34 %
Internetopkobling 27 %
Kan køre på vand 17 %
Drives af luft 15 %
Kan flyve 12 %
Kan køre med overlydshastighed 5 %
Kan køre under vand 4 %
Kan blive usynlig 3 %
Kan ændre form 2 %
Kan ændre farve 2 %
At bilen drives af solen, og at autopiloten tager sig af betjeningselementer, er det, danskerne først og fremmest
drømmer om i fremtidens bil. Det svarer henholdsvis 37 og 34 procent. Men de ønsker også, at bilerne skal
være udstyret med internetopkobling.
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STENA LINES BILFERIERAPPORT
2015
Bilferierapporten er baseret på en landsdækkende undersøgelse gennemført af Norm på vegne
af Stena Line. Undersøgelsen er gennemført i januar og februar 2015, hvor et repræsentativt
udvalg af 1000 personer i alderen 18 til 65 år deltog. I rapporten redegør vi grundigt for
danskernes rejsevaner på Europas veje. Vi håber, at Bilferierapporten vil give dig øget indsigt i
danskernes rejsevaner og samtidig inspirere til nye rejser.

WWW.STENALINE.DK

