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Butikslukninger fører til øget kørsel i bil 

Konklusion 

Butikslukningerne frem mod 2023 vil samlet set medføre, at der årligt bliver kørt omkring 66 mio. km mere i bil i forbin-

delse med indkøb. Det øger CO2-udslippet med 8.300 tons pr. år svarende til næsten 700 husstandes udledning. Samtidig 

påfører det borgerne omkring 140 mio. kr. i ekstra kørselsomkostninger. 

Hver husstand kører 6,7 km ekstra i bil om ugen, når den lokale dagligvarebutik lukker 

Incentive har foretaget en spørgeskemaundersøgelse med 415 respondenter i områder, hvor man forventer, at den lokale 

dagligvarebutik vil lukke inden 2023 i en situation med en liberaliseret planlov. I undersøgelsen spurgte vi bl.a. til, hvor ofte 

folk handler i den lokale dagligvarebutik, hvor langt de har til butikken, og hvor langt de vil have til nærmeste dagligvarebu-

tik, hvis den lokale butik lukker. Respondenterne blev også bedt om at forholde sig til, hvilket transportmiddel de bruger i 

forbindelse med dagligvareindkøb. 

Undersøgelsen viste, at hvis den lokale dagligvarebutik lukker, vil folk: 

 få længere til indkøb 

 i højere grad køre i bil til indkøb 

 i højere grad handle i forbindelse med andre ærinder 

 handle færre gange om ugen. 

Undersøgelsen viste, at husstandene i gennemsnit foretager 2,8 indkøbsture pr. uge og i gennemsnit kører 1,0 km i bil i for-

bindelse med hver indkøbstur. Tallet er gennemsnit for alle husstande, når vi tager højde for, at nogle indkøbsture ikke er i 

bil1, og at nogle indkøb foretages i forbindelse med andre ærinder, og derfor ikke biddrager direkte til øget kørsel. 

Når butikkerne lukker, vil husstandene i gennemsnit foretage 2,3 indkøbsture pr. uge og i gennemsnit køre 4,1 km i bil i for-

bindelse med hver indkøbstur. 

Afstandene bliver større, og flere vil køre i bil. Til gengæld vil man i højere grad handle i forbindelse med andre ærin-

der og generelt samle sine indkøb 

Vi har undersøgt, om en butikslukning har nogen effekt på antallet af kilometer, der bliver tilbagelagt i bil. Vi har undersøgt 

og kontrolleret for fire effekter, når en husstand får længere til nærmeste dagligvarebutik: 

 Den gennemsnitlige afstand til butikkerne stiger 

 Andelen af indkøb, der bliver foretaget i bil, stiger 

 Flere vil handle i forbindelse med andre ærinder 

                                            

 

1 88% af husholdningerne havde altid adgang til bil. 10% havde ikke adgang til bil. De resterende 2% havde sommetider adgang til bil. 
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 Man vil handle sjældnere, så antallet af indkøbsture falder. 

For at undersøge, i hvor høj grad der bliver købt ind i forbindelse med andre ærinder, har vi brugt data fra 31.652 respon-

denter i Transportvaneundersøgelsen (2012). Den gruppe, som er mindst tilbøjelig til at købe ind i forbindelse med andre 

ærinder, er også den gruppe, som i gennemsnit har kortest til nærmeste dagligvarebutik. Personer med 0,5 km eller mindre 

til butikken foretager således hele 83% af deres indkøb uden at have andre ærinder. For personer med 3-4 km til butikken, 

er det samme tal 55%. Det betyder, at folk er langt mere tilbøjelige til at foretage indkøb i forbindelse med andre ærinder, 

hvis de har langt til butikken. 

På baggrund af vores spørgeskema har vi desuden undersøgt, hvor tilbøjelige folk er til at vælge bilen afhængig af afstanden 

til butikken. Har man under 500 m til butikken, er det kun ca. 1 ud af 4, der vælger bilen, mens det er ca. 7 ud af 8 for 

større afstande.2 

Figur 1 opsummerer resultaterne af undersøgelsen. Figuren viser, at kørslen i bil pr. husstand umiddelbart stiger med 8,5 

km om ugen, når afstanden til butikkerne stiger. Herudover stiger kørslen med 3,9 km, fordi en højere andel af husstandene 

begynder at tage bilen, når de køber ind. 

Når butikken ligger længere væk, vælger flere at handle i forbindelse med andre ærinder, hvilket isoleret set reducerer 

bilkørslen med 3,8 km. Endelig samler folk i højere grad indkøbene, så de handler lidt færre gange pr. uge. Dette reducere 

yderligere bilkørslen med 2,0 km. 

I alt fører en butikslukning til, at husstandene i vores undersøgelse kører 6,7 km mere i bil hver uge. Hertil kommer evt. 

omvejskørsel, når de handler i forbindelse med andre ærinder. 

                                            

 

2 I vores undersøgelse var der ikke signifikant forskel mellem andelen for forskellige afstande over 500 meter. Vi har derfor regnet med 
samme bilandel for alle indkøbsture, der er længere end 500 meter. 
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Figur 1: Hvad har vi gjort? Opsplitning af effekterne for den gennemsnitlige husstand, når dagligvarebutikken lukker 

  

 

I alt fører butikslukningerne frem mod 2023 til, at der bliver kørt omkring 66 mio. km ekstra årligt 

I gennemsnit bor der ca. 1.750 personer3 i de 19 byer, hvor vi har gennemført spørgeskemaundersøgelsen, og i alt er der 3,1 

personer pr. husstand. Det betyder, at der samlet set er knap 600 husstande pr. by, der sammenlagt kører næsten 3.800 km 

ekstra hver uge, når den lokale butik lukker. 

I alt forventer Retail Institute, at der netto vil lukke 386 dagligvarebutikker i Danmark frem mod 2023. Af disse ligger næ-

sten alle (333) mere end én km fra det nærmeste alternativ — ligesom butikkerne i de byer, hvor vi har gennemført spørge-

skemaundersøgelsen. 

Sammenlagt må man derfor forvente, at butikslukningerne frem mod 2023 vil medføre, at der vil blive kørt i omegnen af 1,3 

mio. km ekstra om ugen — eller 66 mio. km om året — i forhold til i dag.  

Effekten på klimaet og borgernes omkostninger 

I alt medfører det et CO2-udslip på ca. 8.300 ton årligt.4 Det svarer til næsten 700 danskeres årlige klimapåvirkning.5 

Samtidig vil borgernes omkostninger til transport i bil i forbindelse med indkøb stige med omkring 140 mio. kr. om året.6 

                                            

 

3 Vi har fundet befolkningstal for 16 af de 19 byer i Danmarks Statistik (2010). 
4 I 2011 var den gennemsnitslige CO2-udledning fra nyregistrerede personbiler i Danmark 126,6 g/km jf. Miljøstyrelsen (2013). 
5 Mængden af drivhusgas-udslip for den enkelte dansker bliver ofte opgjort med udgangspunkt i det nationale udslip af drivhusgasser, og for 
en dansker bliver dette normalt angivet til 12-13 tons CO2e/år. Dette fremkommer ved at dividere det nationale danske udslip med de 5,5 
millioner borgere i Danmark. Kilde: Concito (2010). 
6 Ifølge Transportministeriet (2013) koster det mellem 2,6 kr. pr. km og 1,7 kr. pr. km at køre i bil i Danmark, afhængig af om man regner 
købet af bilen med eller ej. Vi har her regnet med en gennemsnitspris på 2,1 kr. pr. km. 
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Om spørgeskemaundersøgelsen 

På baggrund af fremskrivninger har Retail Institute leveret en liste til Incentive med bedste bud på, hvilke butikker der vil 

lukke inden 2023 i en situation med en liberaliseret planlov. I alt er der 675 butikker på listen. Retail Institute har desuden 

leveret en liste med forventede butiksåbninger i samme periode. I alt forventer Retail Institute, at der vil åbne 289 butik-

ker. Netto forventer man altså, at der vil være 386 færre dagligvarebutikker i 2023 i forhold til i dag, hvis planloven libera-

liseres. 

Ud af de 386 butikker er der 333 butikker, hvor der er over 1 km til nærmeste alternative dagligvarebutik. Heri indgår både 

eksisterende alternativer og de 289 åbninger. Blandt de 333 butikker har vi valgt 19 butikker, hvor vi efterfølgende har gen-

nemført telefoninterviews blandt personer, der er mindst 21 år gamle. Butikkerne er udvalgt tilfældigt. 

Vi har i alt gennemført 415 telefoninterviews af personer, der bor mindre end 3 km fra den butik, der er i fare for at lukke. 

Vi valgte telefoninterviews, fordi det var vigtigt at få svar fra indbyggere i alle samfundslag og i alle aldersgrupper, hvilket 

vi ikke kan sikre med internetpaneler. 

Interviewene blev gennemført i uge 42 og 43 i 2013.  

De 19 butikker, som er i fare for at lukke, dækker over 1 SuperBest, 1 Aldi Marked, 6 Super Spar og 11 DagliBrugsen. Neden-

stående tabel viser antallet af besvarelser for hver butikskæde. 

Tabel 1: Butikstyper i undersøgelsen 

  Antal butikker Antal besvarelser 

SuperBest 1 20 

Super Spar 6 125 

DagliBrugsen 11 250 

Aldi Marked 1 21 

I alt 19 416 
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Butikkerne ligger spredt over hele landet. Dog er der klart flest butikker i Region Midtjylland, mens Region Hovedstaden, 

hvor knap 1/3 af Danmarks befolkning bor, ikke overraskende er stærkt underrepræsenteret. 

Tabel 2: Fordelingen på regioner i undersøgelsen 

  Antal butikker Antal besvarelser 

Region Hovedstaden 3 83 

Region Sjælland 3 62 

Region Syddanmark 4 97 

Region Midtjylland 6 124 

Region Nordjylland 3 50 

I alt 19 416 
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