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Forord

I 1994 udgav Landsplanafdelingen publikationen "Pendlingen i Danmark". Publikationen gav en
oversigt over pendlingens omfang i 1992 og beskrev pendlingens udvikling i årene 1986-92.

Fra 1994 har der været et opsving i beskæftigelsen. Dette opsving har betydet at antallet af daglige
ture mellem bopæl og arbejdssted er vokset. Specielt er antallet af længere ture på tværs af kommu-
negrænserne, pendlingen, vokset markant.

Den forøgede pendling har gjort en opdatering af den tidligere undersøgelse aktuel. Det foreliggen-
de arbejdsnotat giver derfor en oversigt over pendlingen i år 2000 og beskriver udviklingen siden
1992. Arbejdsnotatets generelle beskrivelse følger opbygningen i publikationen fra 1994. Derud-
over er der i arbejdsnotatet medtaget særlige undersøgelser af pendlingen over Storebælt og af
pendlingen i hovedstadsregionen.

Arbejdsnotatet er udarbejdet i Landsplanafdelingens 4. kontor af geograf, cand. scient. Bue Nielsen
med bistand af stud. scient. Trine Hoffmann Sørensen. Trine Hoffmann Sørensen har tillige frem-
stillet publikationens kort.
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Resume og konklusioner

Stadig flere pendler. Antallet af beskæftigede hvis bopæl ligger i en anden kommune end ar-
bejdsstedet, er steget stærkt siden midten af 1990erne. Fra 1994 til 2000 er antallet af pendlere ste-
get fra ca. 1.013.000 til ca. 1.180.000, altså med 167.000, svarende til en stigning på 16,5 pct. Siden
1980 har stigningen været 39 pct.

Stigningen i antallet af arbejdspladser fra 1994 til 2000 var 177.000. Antallet af pendlere er dermed
vokset med 94 pct. af antallet af arbejdspladser. Nye jobs bliver i stigende omfang besat med pend-
lere.

Pendlernes andel af de beskæftigede er steget støt fra år til år. Andelen var i år 2000 på knap 43
pct., mod 38 pct. i 1990 og 33 pct. i 1981.

Stigningen i pendlingen har i 1990erne været kraftigst i Jylland, mange steder mere end 25 pct.
Tilbøjeligheden til pendling er dog fortsat højest på Sjælland, især på grund af tiltrækningskraften
fra det alsidige københavnske arbejdsmarked.

I Nordøstsjælland er indpendlingen til Københavns kommune faldet i løbet af 1990erne mens ud-
pendlingen fra kommunen er steget kraftigt. Forklaringen er at et betydeligt antal arbejdspladser er
blevet omfordelt til de omgivende amter. Udpendlingen fra disse amter er kun steget lidt mens ind-
pendlingen er vokset betydeligt som følge af stigende indpendling fra både Københavns kommune
og fra det øvrige Sjælland.

Tilpendlingen til hovedstadsregionen er ikke så koncentreret til Københavns kommune (og city)
som den tidligere var. Pendlingen går i stigende grad til fjernere og mere diffust beliggende mål.
Dette synes i en vis udstrækning modvirket af lokaliseringerne af boliger og arbejdspladser. Allige-
vel vil det stille krav om en mere udspredt kollektiv trafik dersom denne skal kunne konkurrere med
bilen om bolig-arbejdsstedsrejsen. En nærmere belysning af lokaliseringspolitikkens og pendlings-
præferencernes betydning for pendlingsudviklingen i hovedstadsregionen vil dog kræve en mere
detaljeret undersøgelse.

Uden for Nordøstsjælland er der stigende uoverensstemmelse mellem lokalisering af bolig og ar-
bejdssted. I kommuner med overskud af arbejdspladser er dette overskud almindeligvis blevet større
i 1990erne. Underskuddet af arbejdspladser er tilsvarende forøget i kommuner der i forvejen havde
underskud af arbejdspladser. Muligheden for at beskæftige folk lokalt er dermed blevet yderligere
svækket i 1990erne.

Den samlede pendlingsafstand for pendlere er forøget fra 18,3 mio. km i 1986 til 25,8 mio. km i
2000, altså med 7,5 mio. km eller med over 40 pct. 

Den gennemsnitlige afstand mellem bopæl og arbejdssted er forøget med ca. 2 km siden 1986. Det
gælder både øst og vest for Storebælt. Stigningen synes dog at have været mindre i 1990erne end i
1980erne. Med indregning af faktiske vejforløb er den daglige tur frem og tilbage mellem bolig og
arbejdssted forøget med i snit 5 km.
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Etableringen af den faste forbindelse over Storebælt har givet en vækst i pendlingen på tværs af
bæltet, især fra Fyn til Sjælland. Den samlede stigning i pendlingen, ca. 1700 personer, er dog be-
skeden i forhold til det samlede arbejdsmarked på de to øer.

Den stigende pendling har bevirket at de lokale geografiske arbejdsmarkeder er blevet mere åbne
med årene. Der er derfor her udarbejdet en revideret inddeling af landet i pendlingsregioner hvor
regionerne er mere åbne end tidligere forudsat. Mænd har tit mulighed for eller er tilbøjelige til at
pendle længere end kvinder. Mændenes geografiske arbejdsmarkeder er derfor større end kvinder-
nes.

Kilder og datamateriale

Pendlingen forstås i den foreliggende undersøgelse som erhvervspendling, dvs. de beskæftigedes
rejse mellem bolig og arbejdssted. Andre daglige rejser, fx elevers og studenters ture mellem hjem
og skole, regnes således ikke med.

Datamaterialet til undersøgelsen stammer fra Statistikbanken i Danmarks Statistik. Tallene bygger
på den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS-statistikken). Materialets opgørelse og definiti-
oner er beskrevet i Statistiske Efterretninger, Arbejdsmarked, 2001:21.

Undersøgelsen af pendlingen år 2000 omfatter de beskæftigede personer, opgjort på kommuner
november 1999 samt disses pendling opgjort ud fra personernes arbejdsstedsadresse ultimo 1999 og
bopælsadresse den 1. januar 2000. Der er endvidere i analysen benyttet oplysninger om pendlingen i
tidligere år. Kilden til disse tal er dels Statistikbankens pendlingsopgørelser for tidligere år, dels
Landsplanafdelingens undersøgelse af pendlingen 1991 (1. januar 1992), se Landsplanafdelingen
(1994). De beskæftigede opgjort efter bopælsadresse kaldes natbefolkning mens ordet dagbefolk-
ning betegner de beskæftigede opgjort efter arbejdsstedsadresse.

Selv om registreringen af de beskæftigedes arbejdssteder i Danmark er ganske god, er der alligevel
grupper, for hvilke arbejdsstedets adresse ikke er sikker. Det gælder således ca. 162.600 lønmodta-
gere  som Danmarks Statistik derfor har henført til lønmodtagerens eller arbejdsgiverens kommune.
Tilsvarende er en gruppe selvstændige og medarbejdende ægtefæller (i alt 20.000 personer) ikke
registreret i det centrale erhvervsregister og derfor kendes deres arbejdsstedsadresse ikke. Arbejds-
stedsadressen er derfor henført til boligadressen. (Statistiske Efterretninger, Arbejdsmarked,
2001:21). For selvstændige og medhjælpende ægtefæller hvis arbejde tit foregår i umiddelbar nær-
hed af hjemmet, er det også en rimelig antagelse. De fejl i vurderingen af pendlingens omfang som
disse forhold bevirker, må samlet vurderes at være så små at de er uden betydning for undersøgel-
sen.

En lille gruppe (ca. 10.000 personer) bor i Danmark, men har uoplyst arbejdssted. Det er væsent-
ligst personer med arbejde i udlandet og søfolk på skibe i langfart. Denne gruppe er udeladt af un-
dersøgelsen. Heller ikke folk der har arbejde i Danmark, men bopæl i udlandet, indgår i undersøgel-
sen; de optræder simpelthen ikke i registeroplysningerne fra Danmarks Statistik.

Materialets karakter indebærer at pendlere forstås som kommunependlere, dvs. at kun de folk hvis
bopæl og arbejdssted ligger i 2 forskellige kommuner, tælles med som pendlere. Det er selvfølgelig
urimeligt i den forstand at det er let at forestille sig situationer hvor bolig - arbejdsstedsrejsen inden
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for en kommune er længere og mere besværlig end en tilsvarende rejse mellem to kommuner. Er
kommunegrænserne i alt væsentligt uforandrede, som i Danmark siden 1974, vil ændringer i den
kommunegrænseoverskridende pendling imidlertid være en udmærket indikator på ændringer i den
faktiske pendling.

Pendlingen opgøres ud fra registre over placeringen af bopæl og arbejdssted. Det behøver ikke be-
tyde at der faktisk foretages en rejse mellem de to steder. Dels kan registreringen være forkert; hvis
en person har en midlertidig bopæl, fx i forbindelse med sit arbejde, registreres denne bopæl ikke.
Dels vil der i en række tilfælde af andre grunde ikke finde nogen daglig rejse sted. Det gælder fx
søfolk og arbejdere på olieboreplatforme. Midlertidige arbejdssteder, som fx byggepladser, registre-
res heller ikke; de ansatte er registreret på en fast arbejdsstedsadresse, normalt en kontoradresse. De
oplyste pendlingstal indeholder derfor en vis fiktiv pendling.

Den registrerede pendling er influeret af de orlovsordninger der introduceredes i 1994. Den 1. janu-
ar 2000 var der således registreret ca. 22.800 personer som havde orlov fra beskæftigelse (Statisti-
ske Efterretninger, Arbejdsmarked, 2001:23); det tilsvarende antal kan for årene før 1994 skønnes
til 4.000 (Finansministeriet 1997). Disse orlovspersoner, hvoraf 85 pct. er kvinder, er medtalt i
pendlingsstatistikken. Antallet af personer med orlov fra beskæftigelse kulminerede i 1996 med et
antal på 43.500 for derefter at aftage år for år. En vis del af den registrerede vækst i pendlingen kan
derfor henføres til gruppen af personer med orlov fra beskæftigelse. Denne gruppe udfører princi-
pielt ikke bopæl-arbejdsstedstrafik og bør derfor udskilles af pendlingsstatistikken for at få et reelt
billede af  pendlingsforøgelsen.

Det er rimeligt at antage at pendlernes andel af de beskæftigede på orlov for hvert af de to køn sva-
rer til pendlernes andel af de beskæftigede i øvrigt. For år 2000 kan det dermed antages at ca. 9.000
personer i gruppen 'orlov fra beskæftigelse' er registreret som pendlere, mod ca. 1.500 i årene frem
til 1994. Stigningen i pendlingen fra 1992 til 2000 kan således antages at være overvurderet med ca.
7.500 personer eller ca. 5 pct. af den samlede stigning. Det er ikke anset for nødvendigt at korrigere
for dette ved sammenligning af pendlingen i 2000 med tidligere år. Men det er værd at have orlovs-
ordningerne i mente når stigningen  i pendlingen i de nærmeste år efter 1994 vurderes.

Pendlingen i Danmark, oversigt

Tabel 1 viser den kommunegrænseoverskridende pendlings udvikling i årene 1980-2000.

Tabel 1. Pendlingen 1980-2000,. hele landet.
År dagbefolkning pendlere pendlere, pct.
1981 2541343 830419 32,68
1986 2664735 947219 35,55
1990 2663943 1024884 38,47
1992 2614908 1017472 38,91
1994 2573492 1013480 39,38
1996 2638502 1078006 40,86
1998 2690235 1131932 42,08
2000 2750080 1180609 42,93
Kilde: Landsplanafdelingen (1994) og Statistikbanken i Danmarks Statistik.
Tal fra 1996 og senere er influeret af orlovsordninger.
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Siden 1980 er antallet af pendlere steget fra ca. 830.000 til ca. 1.180.000, altså med 350.000, sva-
rende til en stigning på godt 42 pct. Heraf må ca. 20.000 tilskrives en ændret registrering af for-
svarets arbejdssteder tilbage i 1987 og ca. 7.500 introduktionen af arbejdsmarkedsorlov i 1994. Den
egentlige stigning i pendlingen har således været 39 pct.

Antallet af pendlere steg tydeligt i første halvdel af 1980erne og igen i anden halvdel af 1990erne.
Fra slutningen af 1980erne til midt i 1990erne var pendlertallet nogenlunde uændret. Årsagen til
denne stagnation var at det samlede antal arbejdspladser faldt. Med opsvinget i beskæftigelsen fra
midt i 1990erne steg pendlertallet på ny stærkt, fra 1994 til 2000 således med 167.000 personer eller
16,5 pct. Den samlede tilgang af arbejdspladser i samme periode var 177.000. 94 pct. af disse er
altså blevet udfyldt af pendlere.

Andelen af de beskæftigede hvis bopæl ligger i en anden kommune end arbejdsstedet, er støt sti-
gende. Det gælder såvel under højkonjunktur som under lavkonjunktur. De kommunegræn-
seoverskridende pendleres andel af dagbefolkningen er siden 1981 vokset med godt 10 pct-point til
42,9 pct. i år 2000.

Udpendlingen i år 2000 er sammen med ændringen fra 1992 til 2000 vist i tabel 2, fordelt på amter.

Pendlerne udgør over halvdelen af de beskæftigede i hele hovedstadsregionen (Københavns kom-
mune undtaget). I Vestsjællands og Storstrøms amter udgør pendlerne ca. 45 pct. og i de resterende
amter fra 29 til 39 pct. af de beskæftigede.

En del af disse forskelle i pendlingsandel skyldes at kommunerne i de sjællandske amter gennemgå-
ende er mindre end kommunerne i Jylland. Jo mindre kommuneareal, jo større pendlingsandel, alt
andet lige. Men hertil kommer at tilbøjeligheden til pendling er højere på Sjælland, især på grund af
tiltrækningskraften fra det alsidige københavnske arbejdsmarked.

Antallet af pendlere er i de 8 år vokset kraftigt i Jylland, mange steder over 25 pct. På Fyn og i
Vest- og Sydsjælland er antallet vokset ca. 20 pct. Andelen af de bosiddende beskæftigede som
pendler, er her som over alt uden for Nordøstsjælland steget 5-6 pct.-point siden 1992.

Derimod er både antallet og andelen af pendlere i de tre amter i hovedstadsregionen kun vokset be-
skedent; et tegn på at disse amter allerede i 1992 var udbyggede og de bosattes arbejdspladsforde-
ling i det store og hele fastlagt. I Københavns og Frederiksberg kommune er antallet af bosiddende
beskæftigede vokset stærkt, i Københavns kommune således med over 20 pct. Selv om andelen der
pendler ud af centralkommunerne, kun er steget lidt, har arbejdspladsvæksten indebåret en betydelig
udpendling, især til forstads- og omegnskommuner i hovedstadsregionen.

Pendlingen kan også anskues med udgangspunkt i arbejdsstedet. Spørgsmålet her er hvor stor en
andel af arbejdspladserne der er besat med kommunependlere. For Danmark som helhed er antallet
det samme som ovenfor, idet pendling over landegrænsen ikke er med i opgørelsen. Men i de en-
kelte amter vil der være større eller mindre afvigelser som følge af amtsgrænseoverskridende pend-
ling.
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Tabel 2. Udpendling 2000
Beskæftigede personer med bopæl i amtet pct. ændring 1992-

2000

 Bopæl I alt

Heraf kom-
munepend-

lere*

Pendlere i
pct. af be-

skæftigede

i pend-
lernes
andel
af be-

skæftige-
de

i antallet
pendlere

København  258.820 101.455 39,2  2,8 31,4
Frederiksberg 49.286 38.392 77,9  2,0 17,3
Københavns amt 316.980 221.272 69,8  0,7 0,0
Frederiksborg amt 197.031 121.072 61,4  2,5 8,1
Roskilde amt 130.235 83.021 63,7  1,7 6,4
Vestsjællands amt 147.635 69.549 47,1  6,1 19,6
Storstrøms amt 123.956 55.373 44,7  6,7 18,6
Bornholms amt 20.140 6.927 34,4  6,0 11,7
Fyns amt 231.540 78.477 33,9  5,0 20,5
Sønderjyllands amt 126.941 49.715 39,2  5,6 19,0
Ribe amt 116.242 34.011 29,3  5,2 25,4
Vejle amt 183.100 64.986 35,5  6,3 30,2
Ringkøbing amt 147.430 42.664 28,9  5,7 27,5
Århus amt 331.531 101.909 30,7  4,5 26,5
Viborg amt 122.402 38.715 31,6  6,1 29,6
Nordjyllands amt 246.811 73.071 29,6  5,1 27,1

Hele landet 2.750.080 1.180.609 42,9  4,0 16,0

* Kommunependlere = Personer med arbejdssted uden for bopælskommunen.

Indpendlingen i år 2000 er sammen med ændringen fra 1992 til 2000 vist i tabel 3, fordelt på amter.

Fordelingen og udviklingen i indpendlingsandelene viser samme billede som udpendlingsmønsteret.
Kommunependlernes andel er højest i hovedstadsregionen, specielt i Frederiksberg kommune og
Københavns amt. Indpendlernes andel af de beskæftigede på arbejdspladserne er steget over alt,
undtagen i Københavns og Frederiksberg kommuner. Det absolutte antal indpendlere er steget med
20 pct. eller mere i Jylland og på Fyn; indpendlingen til Københavns kommune er derimod faldet
som følge af en omfordeling af arbejdspladser til de omgivende amter. Til gengæld er der som oven
for beskrevet en tydelig stigning i udpendlingen fra Københavns kommune.

Pendlingsbilledet er vist mere detaljeret på kort A og B. Kort A viser hvor stor en del af de bosid-
dende beskæftigede, hvis arbejdsplads ligger i en anden kommune, mens kort B viser hvor stor en
del af arbejdspladserne i hver enkelt kommune, der er besat af pendlere fra andre kommuner.
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Tabel 3. Indpendling 2000.
Beskæftigede personer med arbejdssted i amtet pct. ændring 1992-

2000

 Arbejdssted I alt

Heraf kom-
munependlere

Pendlere i
pct. af be-

skæftigede

i pend-
lernes

andel af
beskæf-

tigede

i antallet
pendlere

København 327.184  169.819 51,9 -5,2 -5,2
Frederiksberg   41.023   30.129 73,4  0,0  5,2
Københavns amt  369.231  273.523 74,1  3,4 14,7
Frederiksborg amt  157.850   81.891 51,9 4,9 17,8
Roskilde amt   97.451   50.237 51,6 6,2 26,4
Vestsjællands amt  129.895   51.809 39,9 5,8 19,5
Storstrøms amt  108.913   40.330 37,0 5,1 12,8
Bornholms amt   20.203    6.990 34,6 5,0 6,3
Fyns amt  224.743   71.680 31,9 4,7 19,9
Sønderjyllands amt  125.176   47.950 38,3 5,7 19,8
Ribe amt  119.646   37.415 31,3 5,4 25,1
Vejle amt  184.717   66.603 36,1 7,4 37,3
Ringkøbing amt  149.838   45.072 30,1 6,7 33,5
Århus amt  325.597   95.975 29,5 4,1 24,1
Viborg amt  122.067   38.380 31,4 5,3 24,2
Nordjyllands amt  246.546   72.806 29,5 5,5 30,0

Hele landet 2.750.080 1.180.609 42,9 4,0 16,0

(*) Korrigeret for omklassificering af forsvaret

Halvdelen af landets kommuner (134) har en udpendlingsandel over 50 pct. Mere end halvdelen af
de bosatte beskæftigede arbejder altså uden for hjemkommunen. Det gælder kommunerne omkring
de fleste større provinsbyer som Aalborg, Randers, Århus, Vejle, Kolding og Odense. Det gælder
også enkelte kommuner ved mindre byer som er tæt sammenflettet med disse (fx Højreby ved Nak-
skov og Rødekro ved Åbenrå). Det gælder endvidere alle kommuner i hovedstadsregionen, Køben-
havn og de største af de gamle købstæder undtaget, samt et betydeligt antal kommuner i Vest- og
Sydsjælland. I flere af de ydre forstadskommuner til København har tilmed mere ned 75 pct. arbej-
de uden for kommunen.

Kun 15 kommuner har udpendlingsandele under 20 pct. Det gælder de befolkningsmæssigt største
provinsbyer hvor det allermeste af byregionen hører til centralkommunen, det gælder også nogle
mellemstore provinsbyer med et betydeligt areal som Herning, Frederikshavn og Thisted samt en-
delig økommuner som Læsø og Samsø.

Indpendlerne er mere koncentreret om enkelte kommuner end udpendlerne. Blot 43 kommuner har
en indpendlingsandel på over 50 pct. Det gælder de fleste af kommunerne i hovedstadsregionen og
desuden et antal mindre kommuner med store arbejdspladser som fx Munkebo, Billund og Holme-
gård.
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Kortene viser tilsammen et pendlingsmønster hvor pendlingen gennemgående er højest på Sjælland
og i Østjylland. Dette skyldes i et vist omfang at kommunerne i Vestjylland er større end på Sjæl-
land og i Østjylland. Desuden at arbejdspladserne gennemgående ligger i befolkningstunge central-
kommuner hvortil der pendles ind fra mindre boligkommuner i det omgivende land. Undtagelser
herfra er dels hovedstadsregionen og dele af Århus-egnen hvor bolig-arbejdsstedsplaceringen er
mindre entydig, dels et antal mindre kommuner med store arbejdspladser.

Geografiske ændringer i pendlingen 1992-2000
Mens pendlingen over kommunegrænserne stadig er mest omfangsrig i hovedstadsregionen, har
stigningen til gengæld været klart større i det øvrige land. Stigningen i den samlede pendling (sum-
men af ind- og udpendling) 1992-2000 er vist detaljeret på kort C.

Antallet af pendlere er kun steget lidt i de indre dele af hovedstadsregionen. Stigningen skyldes især
et stigende antal udpendlere fra centralkommunerne til de omgivende amter, men også en stigende
indpendling fra det øvrige Sjælland. Derimod har der været et fald i udpendlingen fra mange af de
københavnske forstadskommuner.

Pendlingen uden for hovedstadsregionen er næsten over alt kraftigt stigende. Mest markant i Jyl-
land, se kort C. Stigningen i den samlede pendling har næsten over alt i Jylland været over 20 pct.;
de væsentligste undtagelser er det østlige Sønderjylland samt Esbjerg og Randers. Kun få kommu-
ner på øerne når dette niveau; kraftigst har stigningen været i nogle mindre kommuner på Vestfyn
samt i Vestsjælland og på Nordfalster, i ca. 100 km's afstand fra København.

Det er karakteristisk at det for de større provinsbyers vedkommende især er udpendlingen, der øges,
mens stigningen i indpendlingen er mere moderat. Det er således gennemgående de større byer der
har de største procentvise stigninger i udpendlingen. Denne geografiske fordeling af væksten i
pendlingen 1992-2000 ligger helt i forlængelse af de udviklingstendenser for årene 1986-92 der
kunne konstateres i Landsplanafdelingen(1994).

Pendlingsbalance
Hvis man ønsker at begrænse pendlingen, er en første forudsætning at folk kan beskæftiges lokalt.
Antallet af arbejdspladser skal svare til antallet af bosatte beskæftigede (kvantitativ overensstem-
melse). Hertil kommer naturligvis at lokal efterspørgsel og lokalt udbud af kvalifikationer og er-
hverv skal matche hinanden (kvalitativ overensstemmelse).

(Netto)balancen mellem dag- og natbefolkning er et udtryk for den kvantitative overensstemmelse
mellem arbejdspladser og bosatte beskæftigede. Summen af pendlingsoverskud i kommunerne som
er et mål for uoverensstemmelsen mellem befolkning og arbejdspladser, er vist i tabel 4. Den udgør

Tabel 4. Pendlingsuligevægt 1986-2000
År pendlingsuligevægt(*) Andel af dag-

befolkning,
pct.

Antal kommuner med
indpendlingsoverskud

1986   276922 10,39 62
1992 267575 10,23 69
2000 280502 10,20 73
(*) Pendlingsuligevægt er summen af pendlingsoverskud i kommunerne
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ca. 10 pct. af de beskæftigede. Andelen har ikke ændret sig nævneværdigt for landet som helhed i
årene 1986-2000, til trods for at pendlernes antal er steget. Et tegn på at den blotte kvantitative ba-
lance mellem arbejdspladser og bosatte beskæftigede ikke er afgørende for at reducere pendlingen.
Der skal også være en kvalitativ overensstemmelse.

Kommunernes pendlingsbalance er vist på kort D. Kommuner med indpendlingsoverskud er især de
større byer, mange af forstadskommunerne til København, specielt på byens vestegn, andre kom-
muner med store arbejdspladser som fx Billund, Munkebo og Nordborg og endelig nogle afsides
liggende lokale bycentre som Rønne, Rudkøbing og Tønder.

Til kommunerne med store udpendlingsoverskud hører mange landkommuner på Sjælland foruden
en række boligkommuner i yderkanten af hovedstadsregionen samt omkring byer som Aalborg,
Randers, Århus, Vejle,  Sønderborg og Odense.

Den tilsyneladende stabilitet i pendlingsbalancen for landet som helhed dækker dog over en bety-
delig lokal variation. Indpendlingsoverskuddet i Københavns kommune er halveret og dermed fal-
det med over 75.000 i løbet af perioden, se tabel 5. Til gengæld er indpendlingsoverskuddene i
kommunerne i den øvrige hovedstadsregion vokset betydeligt. Uligevægten i hovedstadsregionen er
dog samlet set reduceret. Det øvrige land viser som helhed en moderat stigning i uligevægten mel-
lem nat- og dagbefolkning.

Tabel 5. Kommunernes indpendlingsoverskud, geografisk fordelt
År Københavns

kommune
Hovedstadsre-

gionen i ø.
Landet i øvrigt Danmark

1986 144.834 26.877 105.211 276.922
1992 101.107 49.427 117.041 267.575
2000 68.364 83.654 128.484 280.502

Indpendlingsoverskuddet er vokset i et betydeligt antal kommuner. I år 2000 var antallet af kom-
muner hvor dagbefolkningen var mere end 15 pct. større end natbefolkningen, således vokset til 33
mod 18 i 1986. Og antallet af kommuner hvor dagbefolkningen udgjorde under 75 pct. af natbe-
folkningen, var steget fra 83 i 1986 til 93 i 2000. Bortset fra Københavnsområdet er der således
tydeligt stigende ubalancer mellem over- og underskudskommuner.

Udviklingen de senere år ligger dermed i forlængelse af udviklingen helt tilbage fra 1970.  I 1970
var der kun 11 kommuner hvis dagbefolkning var mere end 15 pct. større end natbefolkningen og
57 kommuner hvor den udgjorde under 75 pct. af natbefolkningen (LPUS,1974).

Pendlingsafstand
Det er ovenfor konstateret at en stigende del af de erhvervsaktive pendler over kommunegrænsen.
Dette vil i almindelighed indebære at pendlingsvejen bliver længere.

Til belysning af ændringen i pendlingsafstand er der i det følgende lavet en beregning af den gen-
nemsnitlige afstand mellem bopæl og arbejdssted for pendlere der krydser kommunegrænserne.
Beregningen er af hensyn til sammenligning med undersøgelsen for 1992 foretaget for henholdsvis
Jylland/Fyn, Sjælland med omgivende øer og Bornholm. Ærø, Samsø. Læsø og Christiansø er ude-
ladt af beregningerne. Der er også set bort fra pendling mellem de tre nævnte områder, herunder fra
pendling over Storebælt.
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Pendlingsafstanden mellem to kommuner er målt som afstanden mellem de geometriske midtpunk-
ter i kommunen. Små øer som er en del af en kommune, er udeladt ved fastlæggelsen af midtpunk-
tet. Der er ikke herudover korrigeret for beliggenheden af største by eller for bopæles og arbejds-
steders faktiske placering. Der er heller ikke korrigeret for snoede vej- eller baneforløb, for den
nødvendige passage af broer eller for nødvendige omveje på grund af fjorde, søer eller andre natur-
lige forhindringer.

Den gennemsnitlige pendlingsafstand der udregnes på denne måde, vil derfor i betydelig grad afvi-
ge fra den faktiske. Derimod er der grund til at antage at de ændringer i den udregnede afstand der
kan konstateres, vil være forholdsvis virkelighedsnære.

Tabel 6 viser det beregnede gennemsnitlige antal km mellem bopæl og arbejdssted i de 3 nævnte
områder for årene 1986, 1992 og 2000. Den daglige pendlingsvej (frem og tilbage) er altså det dob-
belte antal km.

Tabel 6. Pendlingsafstand 1986-2000
År Sjælland mv. Bornholm Jylland/Fyn
1986 10180 71 8060
1992 11097 80 10192

Samlet pendlings-
afstand, 1000 km

2000 12688 91 13052
1986 603019 5072 309835
1992 615544 5672 365441

Antal pendlere

2000 678420 6276 463333
1986 16,88 14,04 26,02
1992 18,03 14,03 27,89

km pr. pendler

2000 18,70 14,58 28,17
Kilde til 1986 og 1992: Landsplanafdelingen(1994). Tallene for Sjælland mv. er korrigeret.

Opgjort for hele landet er den samlede daglige pendlingsafstand for kommunegrænseoverskridende
pendlere forøget fra 18,3 mio. km i 1986 til 25,8 mio. km i 2000, altså med 7,5 mio. km eller med
over 40 pct. 

På Bornholm var den gennemsnitlige pendlingsafstand stabil fra 1986 til 1992. Efter 1992 er af-
standen forøget med en halv km, idet specielt udpendlingen fra Neksø til Rønne er steget efter
1990ernes krise for fiskeriet i Neksø.

For de to store områder, Sjælland mv. og Jylland/Fyn gælder, at der har været en tydelig vækst i den
gennemsnitlige afstand mellem bopæl og arbejdssted. Denne afstand er for pendlere over kommu-
negrænsen i løbet af de 14 år øget 1,82 km på Sjælland mv. og 2,15 km i Jylland/Fyn. Den daglige
rejsevej er altså øget henholdsvis 3,64 km og 4,30 km. Tages hensyn til det faktiske vejforløb er den
daglige rejse for pendlerne dermed forøget med mindst 5 km i gennemsnit. Stigningen synes dog at
have mindre i 1990erne end i 1980erne.

Også personer med bopæl og arbejdsplads i samme kommune har formentlig fået længere rejsevej i
løbet af perioden. Det er imidlertid ikke muligt at opgøre den ud fra pendlingstallene.

Pendlingen over Storebælt
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Åbningen af den faste forbindelse over Storebælt har gjort det lettere at rejse mellem Fyn og Sjæl-
land. Dermed er det også blevet lettere end før at bo på den ene side og arbejde på den anden.
Pendlingen mellem Fyn og Sjælland er derfor opgjort for årene 1996-2000 og diskuteret i det efter-
følgende. 1996 er det sidste år inden den faste forbindelse blev taget i brug; togforbindelsen blev
indviet i juni 1997 og vejforbindelsen i juni 1998.

Den samlede pendling mellem Fyns amt og Vestsjællands amt og hovedstadsregionen er vist i tabel
7 og 8.

Tabel 7. Pendling fra Fyns amt til hovedstadsregionen og Vestsjællands amt, 1996-2000.
År Antal

personer
til hoved-
stadsre-
gionen

Antal personer
til Vestsjæl-
lands amt

I alt

1996 2411 1027 3438
1997 2480 948 3428
1998 3042 798 3840
1999 3511 634 4145
2000 3538 700 4238

Stigning
fra 1996
til 2000

1127 - 327 800

Stigning i
%

47 - 32 23

Tabel 8. Pendling hovedstadsregionen og Vestsjællands amt til Fyns amt, 1996-2000.
År Antal

personer
fra ho-
vedstads-
regionen

Antal personer
fra Vestsjæl-
lands amt

I alt

1996 1305 442 1747
1997 1298 449 1747
1998 1423 432 1855
1999 1550 492 2042
2000 1640 537 2177

Stigning
fra 1996
til 2000

335 95 430

Stigning i
%

26 21 25

Pendlingen fra Fyns amt til hovedstadsregionen steg i perioden 1996-2000 med 1127 personer, sva-
rende til 47 pct. Stigningen skete især i årene 1997-1999. Springet i indpendlingen fra Fyn skyldes
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utvivlsomt at det med den faste forbindelse er blevet tidsmæssigt overkommeligt at bo på Fyn og
arbejde i hovedstadsregionen.

Mere end halvdelen af stigningen er gået til Københavns og Frederiksberg kommuner, men også
Brøndby, Gladsaxe, Herlev, Glostrup, Albertslund, Høje Taastrup og Tårnby kommuner tegner sig
for en markant stigning i indpendlere fra Fyns amt. I den ydre del af hovedstadsregionen er det Gre-
ve, Roskilde og Ramsø kommuner, hvortil pendlingen er steget mest markant. Disse kommuner
hører alle til de fra Fyn lettest tilgængelige hvad enten pendlerne rejser med tog eller kører med bil
ad motorvejen.

Omvendt faldt pendlingen til Vestsjællands amt med 327 personer fra 1996 til 2000. Faldet skete
frem til 1999. Korsør kommune alene havde et fald i indpendlere fra Fyns amt på 490 personer i
perioden. Faldet skyldes afviklingen af færgefarten, lige som afslutningen af byggeriet af den faste
forbindelse kan have påvirket indpendlingen i nedadgående retning. Derimod oplevede Slagelse en
stigning på 110 personer i samme periode. De andre kommuner i amtet havde gennemgående en
lille stigning i tilpendlingen fra Fyn.

Pendlingen  i den modsatte retning fra Vestsjællands amt og hovedstadsregionen til Fyns amt er
også steget mærkbart, se tabel 8. Stigningen er kraftigst efter 1998. Hovedparten (57 pct.) af ud-
pendlerne fra hovedstadsregionen til Fyns amt pendler til Odense kommune.

Den samlede pendling mellem Fyn og Sjælland er steget betydeligt (ca. 1700 personer hvis der ses
bort fra pendlerne til Korsør). Endnu er antallet af pendlere dog en beskeden gruppe på de to øers
arbejdsmarked.

Pendlingen til Københavns kommune fra kommuner på jernbanelinien fra København H til Middel-
fart er vist i tabel 9. Generelt aftager andelen af de bosatte der arbejder i Københavns kommune,
med afstanden fra København H. Fra 1996 til 2000 er denne andel faldet i Roskilde, men øget kraf-
tigt længere væk, med et maksimum omkring Nyborg. På den anden side af Odense kan der ikke
spores øget pendling til København. Effekten af den faste forbindelse over Storebælt på pendlingen
til København når således til Odense, men ikke længere.

Tabel 9. Afstand og udpendling til København, 1996 og 2000
Kommune Station Afstand fra

København H
Udpendlere til København.

Andel af natbefolkning
km 1996 2000

Roskilde Roskilde 31 0,1339 0,1273
Ramsø Viby 42 0,1387 0,1381
Skovbo Borup 50 0,1320 0,1254
Ringsted Ringsted 64 0,0642 0,0682
Sorø Sorø 78 0,0587 0,0681
Slagelse Slagelse 93 0,0379 0,0497
Korsør Korsør 110 0,0346 0,0537
Nyborg Nyborg 131 0,0046 0,0120
Odense Odense 160 0,0061 0,0083
Middelfart Middelfart 210 0,0062 0,0055
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Der er en tilnærmelsesvis negativ logaritmisk sammenhæng mellem antallet af udpendlere til Kø-
benhavns kommune og afstanden til Københavns Hovedbanegård, se figur 1. Hældningen af den
rette linie på figuren er i 2000 mindre end i 1996 hvilket indikerer at de fjernere byer med den faste
forbindelse er rykket tidsmæssigt nærmere København. Afvigelserne fra den generelle tendens er
også for de fynske byers vedkommende blevet mindre.

Pendling i hovedstadsregionen

Det er i den landsdækkende undersøgelse konstateret at pendlingens omfang og udvikling i hoved-
stadsregionen til en vis grad har været anderledes end i det øvrige land:

- Andelen af de beskæftigede der pendler over kommunegrænsen, er 60 pct. i hovedstadsregionen,
mens den for landet som helhed er 43 pct.
- Pendlingen er ikke vokset i nær samme omfang i hovedstadsregionen som i det øvrige land.
- Til trods herfor er udpendlingen fra København vokset med 31pct. fra 1992 til 2000, mens
en stigende andel af arbejdspladserne i København beskæftiger folk der bor i kommunen.
- Tilsvarende har der været et fald i udpendlingen fra mange forstadskommuner til København.

Pendlingens store omfang og specielle udvikling i hovedstadsregionen begrunder en nøjere under-
søgelse. Dette er også ønskeligt, fordi der knytter sig stor interesse til valget af transportmiddel til
pendlingen. Den kollektive trafiks muligheder for at konkurrere med privatbilen er betinget af loka-
liseringen af bopæl og arbejdssted, og dette kan belyses ved brug af pendlingsstatistik.

Figur 1. Udpendlere til og afstand fra København
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Ind- og udpendling i hovedstadsregionen
Kun 39 pct. af arbejdspladserne i hovedstadsregionen er besat med folk der bor i den kommune
hvor arbejdspladsen ligger, se tabel 10. De fleste, 55 pct., bor i andre kommuner i hovedstadsregio-
nen. Godt 6 pct. kommer fra resten af landet, især Sjælland uden for hovedstadsregionen.

Tabel 10. Indpendling til arbejdspladserne i hovedstadsregionen 2000.
fra antal i 1000 pct.
egen kommune 387 39,0
hovedstadsregionen i øvrigt 544 54,8
Vestsjællands og Storstrøms
amter

45 4,5

Fyns amt 4 0,4
øvrige land 13 1,3
Indpendling i alt 606 61,0
Dagbefolkning i alt 993 100

Andelen af beskæftigede med lokal bopæl har været aftagende, idet antallet af arbejdspladser er
vokset med 7 pct. fra 1992 til 2000, mens væksten i antallet af jobs der bestrides af folk fra arbejds-
pladskommunen kun var 5 pct. i samme periode, se tabel 11.

Tabel 11. Vækst i indpendling til arbejdspladserne i hovedstadsregionen 1992-2000.
Tal i pct.
fra alle kvinder mænd
egen kommune 5 3 7
hovedstadsregionen i øvrigt 8 10 6
 heraf til centralkommunerne - 4 - 2 - 7
           til resten af hovedstads-
regionen

15 18 13

Vestsjællands og Storstrøms
amter

25 30 23

Fyns amt 21 35 15
øvrige land 0 3 - 2
Indpendling i alt 9 11 7
Dagbefolkning i alt 7 7 7

Tilsvarende har kun 41 pct. af dem der bor i en kommune arbejde i den kommune, de bor i. Hele 57
pct. arbejder i en anden kommune i hovedstadsregionen, mens kun godt 2 pct. har deres arbejds-
plads beliggende i det øvrige land, se tabel 12.

Pendling til og fra Danmark uden for hovedstadsregionen
Indpendlingen til hovedstadsregionen er således større end udpendlingen fra regionen. Hovedstads-
regionen har et overskud på ca. 40.000 arbejdspladser som dækkes ved nettoindpendling fra det
øvrige land. Indpendlingen til hovedstadsregionen fra Vestsjællands, Storstrøms og Fyns amter er
steget kraftigt, over 20 pct., i løbet af de 8 år fra 1992 til 2000, se tabel 11. Antallet af indpendlere
fra disse tre amter er dermed knap 50.000. Indpendlingen til hovedstadsregionen fra Jylland og
Bornholm har derimod været uforandret, ca. 13.000 personer, fra 1992 til 2000, et tegn på at denne
pendling har en anden karakter end normal daglig pendling.
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Tabel 12. Udpendling fra bopælene i hovedstadsregionen 2000.
til antal i 1000 pct.
egen kommune 387 40,7
hovedstadsregionen i øvrigt 544 57,1
Vestsjællands og Storstrøms
amter

12 1,3

Fyns amt 2 0,2
øvrige land 8 0,8
Udpendling i alt 565 59,3
Natbefolkning i alt 952 100

Også udpendlingen til Vestsjællands, Storstrøms og Fyns amter er steget kraftigt, ca. 25 pct., fra
1992 til 2000, se tabel 13. Det samlede antal udpendlere til disse tre amter er dog kun 14.000, og
består for en stor dels vedkommende af lokal pendling over grænsen til naboamterne.

Tabel 13. Vækst i udpendling fra bopælene i hovedstadsregionen 1992-2000.
Tal i pct.
til alle kvinder mænd
egen kommune 5 3 7
hovedstadsregionen i øvrigt 8 10 6
heraf fra centralkommunerne 26 26 26
         fra resten af hovedstadsre-
gionen

3 6 1

Vestsjællands og Storstrøms
amter

25 30 23

Fyns amt 25 51 13
øvrige land 15 41 6
Udpendling i alt 8 11 7
Natbefolkning i alt 7 7 7

Indpendlingen fra de to naboamter, Vestsjællands og Storstrøms, til hovedstadsregionen, går kun
for godt en fjerdedels vedkommende til Roskilde amt som er naboamtet til de to amter. Knap 40
pct. går til Københavns amt og 30 pct. til centralkommunerne, helt overvejende København, se tabel
14 og kort E.

Tabel 14. Pendling fra Vestsjællands og Storstrøms amter til hovedstadsregionen 1992-2000
Pendling fra Vestsjællands og Storstrøms amter,  2000 vækst 1992-2000
til: antal personer pct. pct.
Københavns kommune 11876 26,6 3,3
Frederiksberg kommune 1311 2,9 10,7
Københavns amt 17095 38,2 41,8
Frederiksborg amt 2500 5,6 11,6
Roskilde amt 11912 26,7 37,2
i alt 44694 100,0 25,4



24



25



26

Væksten i tilpendlingen fra de to naboamter er i betydeligt omfang sket til kommunerne på Køben-
havns vestegn samt til bykommunerne Roskilde og Køge. Derimod har Københavns kommune kun
haft en lille stigning i indpendlingen på godt 3 pct. fra 1992 til 2000, se kort F. Tilpendlingen til
hovedstadsregionen er dermed ikke nær så koncentreret til Københavns kommune (og city) som den
tidligere var. At pendlingsmålene på denne måde er blevet mere udspredte stiller også krav om en
mere udspredt kollektiv trafik dersom denne skal kunne konkurrere med bilen om bolig-
arbejdsstedsrejsen.

Den interne pendling i hovedstadsregionen
Den interne pendling mellem kommunerne i hovedstadsregionen er vokset med 8 pct. fra 1992 til
2000, svarende til en procent om året, se tabel 11. Væksten afspejler imidlertid en betydelig æn-
dring i pendlingsmønstrene. Indpendlingen til centralkommunerne fra den øvrige hovedstadsregio-
nen er således faldet 4 pct., mens den til resten af hovedstadsregionen er steget 15 pct., se tabel 11.
Centralkommunernes betydning som pendlingsmål er dermed aftagende. De råder dog endnu i 2000
over 35 pct. af arbejdspladserne i regionen.

Hvad udpendlingen angår er det mest markante træk den stærkt stigende udpendling fra central-
kommunerne, især fra København, se tabel 13. Mens væksten i udpendlingen til hovedstadsregio-
nen blot var 3 pct. fra 1992 til 2000 målt for de 48 ikke-centralkommuner samlet, var væksten hele
26 pct. fra centralkommunerne. Den samlede udpendling fra centralkommunerne til den øvrige ho-
vedstadsregion udgjorde dermed ca. 95.000 personer i år 2000. Pendlingen den modsatte vej var ca.
144.000 personer, og København er dermed fortsat en kommune med indpendlingsoverskud. Men
København synes i betydeligt omfang at være på vej til at blive bopælskommune for folk med ar-
bejdsplads mange andre steder end i kommunen. Det hænger sammen med den fornyelse af bolig-
massen og den generelle foryngelse af kommunens befolkning der er foregået i 1990erne.

Udpendlerne fra centralkommunerne spiller naturligt nok den relativt største rolle i Københavns
nabokommuner hvor de udgør ca. 25 pct. af de beskæftigede, se kort G. Så langt væk som Roskilde
og Hillerød udgør de over 5 pct. Hovedstadsregionen er i stigende grad præget af pendling "begge
veje", selv om centralkommunerne fortsat har et markant arbejdspladsoverskud på ca. 60.000. Men
væksten i tilpendlere fra centralkommunerne er dog selektiv og har været betydeligt større til de
velstillede kommuner på Københavns nordegn samt Vallensbæk og Dragør end til de mindre vel-
stillede kommuner på Københavns vestegn hvor kun Ballerup kommune med en betydelig tilflyt-
ning af arbejdspladser fra København har haft stor vækst i tilpendlere fra centralkommunerne, se
kort H. Dette geografiske mønster antyder at det især er vellønnede beskæftigede bosat i Køben-
havns kommune som har fundet arbejde uden for kommunen.

I forhold til de betydelige ændringer i centralkommunerne har udviklingen i de øvrige kommuner
gennemgående været jævn. Det skal dog bemærkes at Helsingør på linie med København er i færd
med at overgå fra at være en indpendlingskommune til at blive en bosætningskommune for ud-
pendlere. Til gengæld er flere kommuner på Københavns vestegn, og specielt Ballerup, Brøndby og
Høje Tåstrup, blevet tydelige tilpendlingskommuner.

Pendling mellem nabokommuner
Meget af pendlingen foregår mellem nabokommuner. For mange mennesker er der heller ikke læn-
gere til en arbejdsplads i nabokommunen end til en arbejdsplads i ens egen kommune. Det afhænger
jo blot af hvor i sin kommune man bor. I den efterfølgende opgørelse af pendlingen er nabokom-
muner defineret som kommuner i hovedstadsregionen der har fælles grænse på land eller bro.
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Der er 50 kommuner i hovedstadsregionen. Hver af de 50 kommuner danner et par med hver af de
49 andre kommuner, i alt 2450 forbindelser. Med to kommuner i hvert par er der dermed 1225
kommunepar i regionen. Med den anvendte definition udgør nabokommuner 100 af disse kommu-
nepar.

Pendlingen mellem nabokommuner udgjorde 39,9 pct. af den samlede kommunegrænseoverskri-
dende pendling internt i hovedstadsregionen i 1992. Væksten i pendlingen mellem nabokommuner
var mindre end væksten i pendlingen mellem andre kommuner, og nabokommunependlingens andel
af den samlede pendling faldt derfor til 39,2 pct. i 2000, se tabel 15. For 17 af de 50 kommuner i
hovedstadsregionen, deriblandt København og Frederiksberg, gælder det imidlertid, at væksten i
den samlede ind- og udpendling har været større til og fra nabokommunerne end til og fra andre
kommuner i hovedstadsregionen. Disse "undtagelser" er spredt ud over regionen og dermed er det
svært at give en forklaring på den afvigende adfærd.

Tabel 15. Pendling internt i hovedstadsregionen 1992 og 2000, fordelt på nabokommuner og andre
kommuner.

antal personer,
2000

andel 2000, % Vækst 1992-2000,
%

egen kommune 387140 41,6 4,5
nabokommuner 213206 22,9 5,9
andre kommuner 330969 35,5 9,4
i alt 931315 100,0 6,5

Der er tydelige forskelle mellem mænd og kvinder hvad pendlingsmønster angår. Kvinderne rejser
ikke helt så langt som mændene for at komme på arbejde. Mens kun 38 pct. af mændene i 2000
havde job i hjemkommunen gjaldt det 45 pct. af kvinderne. Kvinderne har også større pendling til
nabokommunerne end mændene, 24 pct. mod 22 pct., se tabel 16.

Men forskellene er blevet udvisket mellem 1992 og 2000. Kvinderne har i højere grad end før ar-
bejde uden for hjemkommunen, endda i fjernere liggende kommuner, mens mændene har arbejde i
hjemkommunen i samme eller endda lidt større omfang end tidligere.

Tabel 16. Pendling i hovedstadsregionen fordelt på køn og nabokommmunetype.
mænd, 2000 mænd,

vækst
1992-2000

kvinder, 2000 kvinder,
vækst 1992-

2000
antal pct. pct. antal pct. pct.

egen kom-
mune

184819 38,3 6,7 202321 45,1 2,6

nabokom-
muner

105973 22,0 4,2 107233 23,9 7,7

andre kom-
muner

191424 39,7 7,3 139545 31,1 12,4

i alt 482216 100,0 6,4 449099 100,0 6,7

Uanset køn er tendensen at pendling til fjernere liggende kommuner end nabokommunen er steget
mest. Pendling over længere afstand udgør dermed en større del af den samlede pendling end tidli-
gere.



30

Pendling og kollektiv trafik
Som nævnt er der stor interesse for hvilke transportmidler der kan benyttes til afvikling af pendlin-
gen. Jo kortere pendlingsvejen er, jo mindre sandsynligt er det at der bruges bil. Sandsynligheden er
også mindre, hvis bopæl og arbejdssted ligger sådan i forhold til hinanden at det er forholdsvis let at
nå frem og tilbage med brug af jernbane.

Som nævnt står pendling til kommuner længere væk end nabokommunen for en stigende del af
pendlingen. I det følgende skal der nærmere ses på pendling mellem de kommuner som er forholds-
vis let tilgængelige ved brug af jernbane.

Der er i det følgende anvendt tre forskellige grupper af kommuner som de kommuner hvor jernba-
nependling kan tænkes at spille en væsentlig rolle:

1) De kommunepar som er nabokommuner, se oven for, deles i kommunepar med indbyrdes jern-
baneforbindelse og kommunepar uden en sådan forbindelse. Af de 100 par af nabokommuner har
53 direkte jernbaneforbindelse, mens 47 er uden en sådan forbindelse.

Det gælder for begge køn at væksten i pendlingen til nabokommuner uden station har været større
end til nabokommuner med station, se tabel 17. Det antyder at pendlingsmønsteret udvikles på en
sådan måde at det i højere grad kræver individuel transport. Pendlingen til nabokommuner uden
station er dog fortsat beskeden, målt i absolutte tal.

Tabel 17. Pendling til nabokommuner med og uden station
til nabokom-
muner:

antal personer,
2000

andel 2000, pct. vækst 1992-
2000

vækst 1992-
2000, mænd

vækst 1992-
2000, kvinder

med station 179412 19,3 5,6 4,1 7,1
uden station 33794 3,6 7,8 4,7 11,2

2) Kommunepar med lettilgængelig indbyrdes jernbaneforbindelse. Det er her som en operationel
definition valgt at hvis man bare en gang en hverdag mellem kl. 6 og 9 kan nå med tog fra en station
i en kommune til en station i en anden kommune på max. 20 minutter, omstigninger indregnet, er
der tale om at de to kommuner har den ønskede type forbindelse. Transporttiden fra station til stati-
on er sat så lavt som max. 20 minutter, fordi der jo også er transporttid i begge ender af togruten,
fordi tidskravet kun kræves opfyldt én gang og fordi en station ikke er repræsentativ for en kommu-
ne. Af de 1225 kommunepar i hovedstadsregionen opfylder 137 par dette krav, opgjort ved hjælp af
køreplanen for 2001-2002.

Den overvejende del, ca. 60 pct., af den kommunegrænseoverskridende pendling foregår mellem
kommuner der har nem jernbaneforbindelse. Væksten i pendlingen mellem disse kommuner har
imidlertid været mindre end væksten i pendlingen i hovedstadsregionen i øvrigt, bortset fra egen
kommune, se tabel 18. Det gælder begge køn, mest udpræget for kvindernes vedkommende.

Kun for 8 kommuner af de 43 med station gælder det at væksten i den samlede ind- og udpendling
til og fra kommuner som kan nås på 20 minutter med jernbane, har været højere end væksten i ind-
og udpendling fra og til regionen i øvrigt. Blandt disse 8 er København og Frederiksberg.
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Tabel 18. Pendling til kommuner med lettilgængelig jernbanestation.
Pendling til: antal perso-

ner, 2000
andel 2000,

%
vækst 1992-

2000, %
vækst 1992-

2000, mænd,
%

vækst 1992-
2000, kvin-

der, %
kommuner med lettilgæn-
gelig jernbanestation

327513 35,2 5,9 4,8 7,1

hovedstadsregionen i øvrigt
(uden egen kommune)

216662 23,3 11,4 8,1 16,5

hovedstadsregionen i alt
(uden egen kommune)

544175 58,4 8,0 6,2 10,3

Note: En lettilgængelig jernbanestation er en station som kan nås fra en station i en anden kommu-
ne på max. 20 minutter, mindst én gang en hverdag mellem kl. 6 og 9.

3) Kommunepar i samme "finger" i det københavnske fingerbymønster. Dersom andre kommuner i
samme finger er foretrukne som pendlingsmål, må man formode at kollektiv trafik er eller har mu-
lighed for at være vigtig. Af hovedstadsregionens 50 kommuner kan de 28 kommuner entydigt (el-
ler helt overvejende) henregnes til en finger, 18 kommuner er uden for fingrene. 4 kommuner (Kø-
benhavn, Frederiksberg, Hvidovre og Brøndby) indgår i flere fingre. Af fingre er der Helsingør
(med 4 kommuner), Hillerød (6), Farum (3), Frederikssund (5), Roskilde(5) og Køge (5), hvortil
kommer de 4 nævnte kommuner. Det giver 75 kommunepar i samme finger når Hvidovre og
Brøndby kommuner placeres i to fingre, og centralkommunerne udelades, og 136 kommunepar i
samme finger, når centralkommunerne medregnes i alle fingre.

Knap 60 pct. af al kommunegrænseoverskridende pendling i hovedstadsregionen foregår i fingrene
når pendling til og fra de to centralkommuner medregnes. Kun knap 15 pct. foregår mellem kom-
munerne i selve fingrene. Men det er karakteristisk at væksten for pendlingen i fingrene har været
tydeligt mindre end den mere diffuse pendling i hovedstadsregionen i øvrigt, se tabel 19. Det gælder
begge køn og uanset om centralkommunerne medregnes i fingrene eller ikke.

Tabel 19. Pendling til kommuner i fingerbystrukturen
Pendling til: antal perso-

ner, 2000
andel 2000,

%
vækst 1992-

2000, %
vækst 1992-

2000, mænd,
%

vækst 1992-
2000, kvin-

der, %
kommuner i samme finger
(med centralkommuner)

317760 34,1 5,8 4,8 7,0

hovedstadsregionen i øvrigt
(ekskl. egen kommune)

226415 24,3 11,2 8,0 15,8

kommuner i samme finger
(uden centralkommuner)

77537 8,3 4,9 3,9 6,0

hovedstadsregionen i øvrigt
(ekskl. egen kommune)

466638 50,1 8,6 6,6 11,1

hovedstadsregionen i alt
(uden egen kommune)

544175 58,4 8,0 6,2 10,3

Kun 6 af de 32 kommuner i fingrene (centralkommunerne medregnet) har haft større vækst i ind- og
udpendling i fingeren end uden for. Det gælder bl.a. København og Frederiksberg. Regnes central-
kommunerne ikke til fingrene, har hele 11 kommuner (af 30) større vækst i ind- og udpendling i
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fingeren end uden for. Det gælder således alle 4 kommuner i Helsingør-fingeren, mens de øvrige
kommuner er spredt over de andre fingre.

Det samlede billede som tegner sig af pendlingsmønsteret i hovedstadsregionen, er at pendlingen i
stigende grad når fjernere og mere diffuse mål. I samme grad dette sker må det formodes at mulig-
hederne for at gøre brug af kollektiv trafik til pendlingen. Også kvindernes pendling som tidligere
var stærkt lokaliseret til lettilgængelige eller nærtliggende kommuner synes at blive spredt ud over
regionen.

Dette billede bekræftes af at den gennemsnitlige pendlingsafstand for kommunegrænseoverskriden-
de pendlere i hovedstadsregionen er blevet større. Den gennemsnitlige afstand mellem bopæl- go
arbejdsstedskommune, beregnet som luftafstand mellem største by i kommunerne,  er vokset ca.
180 meter fra 1992 til 2000, se tabel 20. Afstanden er vokset nogenlunde lige meget for kvinder og
mænd.

Tabel 20. Pendlingsafstand fordelt på køn, 1992 og 2000.
samlet pend-
lingsafstand,

km

antal pendlere km pr pendler

mænd, 2000 4550987 297397 15,303
mænd, 1992 4230883 280040 15,108

kvinder, 2000 3356018 246778 13,599
kvinder, 1992 2996254 223690 13,395

alle, 2000 7907005 544175 14,530
alle, 1992 7227137 503730 14,347

På et geografisk mere detaljeret niveau er der to undtagelser fra det generelle billede af en stadig
mere diffus pendling. Dels den stærke vækst i udpendlingen fra København som i særligt stor om-
fang går til nabokommunerne. Dels væksten i pendlingen i de nordlige kommuner ved Øresundsky-
sten (Helsingør-fingeren) som synes knyttet tættere sammen af pendling.

Den øgede pendlings tre kilder
Stigningen i den interne pendling i hovedstadsregionen kan principielt henføres til tre kilder:
1) Det stigende antal beskæftigede i regionen,
2) ændringer i lokalisering af bopæl og arbejdssted,
3) ændringer i pendlingsmønsteret.

I det nedenstående er disse tre kilders bidrag til den forøgede pendling internt i hovedstadsregionen
søgt opgjort.

Det samlede antal personer der bor og arbejder i hovedstadsregionen, er som anført steget med 6,5
pct. fra 1992 til 2000. Alt andet lige vil dette have bevirket at pendlingen er steget i samme omfang.

Bidraget fra lokaliseringen af bolig- og arbejdssted kan findes ved at opskrive pendlingen mellem
hver bolig- og arbejdsstedskommune med stigningen i kommunernes samlede antal boliger og ar-
bejdspladser fra 1992 til 2000. Denne opskrivning sker gennem en iterativ proces hvor de samlede
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afvigelser mellem det beregnede og det faktiske antal boliger og arbejdspladser i hver kommune
bliver stadig mindre, indtil de er så små at der kan ses bort fra dem.

Forskellen mellem det faktiske pendlingsmønster i 2000 og det pendlingsmønster der skyldes de
ovennævnte to faktorer, udtrykker alene de forandringer der hidrører fra at folk pendler anderledes i
1992 end i 2000, selv om man tænkte sig at samtlige boliger og arbejdspladser er uændret lokalise-
ret. Dette bidrag til pendlingen kan dermed siges at være et udtryk for ændringerne i folks pend-
lingspreferencer.

Det beregnede antal personer som bor og arbejder i samme kommune, er større end det faktiske
antal. Det betyder at folk i 2000 er mere tilbøjelige til at finde arbejde uden for bopælskommunen
end de var i 1992. Det gælder i alle kommuner i hovedstadsregionen.

Den samlede pendlingsafstand  i hovedstadsregionen steg fra 1992 til 2000 fra 7227137 km til
7907005 km, altså med 679868 km. De tre nævnte kilder har ydet følgende bidrag hertil::

1) Det stigende antal beskæftigede: 473191 km.
2) Ændringer i lokalisering af bolig og arbejdssted: - 206493 km.
3) Ændringer i pendlingsmønster: 413170 km.

Det vil sige at lokaliseringsændringerne i sig selv har reduceret pendlingen, men at effekten heraf
ikke har kunnet ophæve følgerne af den stigende beskæftigelse og af folks pendlingspræferencer.

Isoleret set har ændringerne i pendlingspræferencerne bevirket følgende ændringer i pendlingen
mellem forskellige kommunegrupper fra 1992 til 2000:

Pendling til/fra egen kommune -17407 personer
Pendling til/fra nabokommuner      -  377 personer
Pendling til/fra øvrige kommuner + 17784 personer

Pendling til/fra egen kommune - 17407 personer
Pendling til/fra stationsnære kommuner (x) +  1111 personer
Pendling til/fra øvrige kommuner + 16296 personer
(x) kommuner med max. afstand på 20 min. i tog

Pendling til/fra egen kommune - 17407 personer
Pendling til/fra kommuner i egen finger (x)   +     911 personer
Pendling til/fra øvrige kommuner + 16496 personer
(x) uden centralkommuner

Pendling til/fra egen kommune - 17407 personer
Pendling til/fra kommuner i egen finger (x)   +   2469 personer
Pendling til/fra øvrige kommuner + 14938 personer
(x) med centralkommuner
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Det generelle billede af præferencerne er, at egen kommune fravælges, at fjernere kommuner er
populære, at der er et vist beskedent skift til jernbanenære kommuner, dog ikke nabokommuner.
Men kommuner som ikke kan nås hurtigt med tog, foretrækkes i langt højere grad.

På den ene side er det konstateret at den pendling der foregår internt i hovedstadsregionen, synes
rettet mod stadig mere spredt beliggende pendlingsmål. På den anden side synes dette i en vis ud-
strækning modvirket af lokaliseringerne af boliger og arbejdspladser. Når pendlingen i hovedstads-
regionen alligevel er steget skyldes det dels en forøgelse af beskæftigelsen i regionen, dels ændrin-
ger i pendlingsmønsteret; vi vælger så at sige bopæl og arbejdsplads der ligger mere spredt og i
større afstand fra hinanden end førhen. Denne konstatering er i overensstemmelse med Ander-
sen(1999) der for landet som helhed på grundlag af en anden dekomponeringsmetode for pend-
lingsvæksten konkluderer at det ikke er den fysiske spredning af bopæl og arbejdspladser, der er
årsag til den øgede pendling.

Der skal ikke på baggrund af denne analyse drages endelige konklusioner om sammenhængen mel-
lem stationsnærhedsprincippet og den stedfundne udvikling i pendlingen i hovedstadsregionen.
Dertil er tallene på kommuneniveau for generelle.

En nærmere belysning af lokaliseringspolitikkens og pendlingspræferencernes betydning for pend-
lingen og dermed også af stationsnærhedsprincippets betydning og den kollektive trafiks mulighe-
der for at transportere pendlerne, vil kræve en dyberegående undersøgelse. En sådan undersøgelse
bør afgrænse områder omkring udvalgte stationer og sammenligne pendlingsudviklingen i disse
områder med andre dele af de pågældende kommuner. Også lokaliseringen af pendlingsmålene for
den stigende udpendling fra København bør inddrages i en sådan mere detaljeret analyse.

Inddeling i pendlingsregioner

Indledning
Analyser af den geografiske fordeling og udvikling af beskæftigelse, erhverv, jobfunktioner og an-
dre forhold på arbejdsmarkedet kan med fordel benytte pendlingsregioner, forstået som geografiske
områder der omfatter de ansattes bopæl og arbejdssted. Disse pendlingsregioner er i dag oftest stør-
re end en enkelt kommune  - forholdsvis mange mennesker pendler over kommunegrænserne -  men
mindre end et amt.

Der er her udarbejdet en opdeling af landet i pendlingsregioner. Metoden hertil er den samme som
blev anvendt i Landsplanafdelingen (1994). Det skal understreges at opdelingen  - ligesom enhver
anden -  kun kan være midlertidig. Dynamikken i den erhvervsmæssige udvikling og den førte
transport- og boligpolitik influerer løbende på størrelsen og afgrænsningen af pendlingsregionerne.
Som det påvises neden for, er der dog en vis stabilitet tilstede, og det er indtrykket at den her udar-
bejdede inddeling i pendlingsregioner er forholdsvis robust overfor de nutidige samfundsmæssige
ændringer.

Afgrænsningens princip
Inddelingen i pendlingsregioner er udarbejdet på grundlag af pendlingen over kommunegrænserne i
år 2000. Pendling til og fra udlandet er ikke medregnet.
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Inddelingen fremkommer således ved sammenlægning af hele kommuner. Det kan være problema-
tisk, da virkelighedens oplandsgrænser i nogle tilfælde skærer tværs gennem kommunerne. I andre
tilfælde kan dele af kommuner, fx mindre øer, være selvstændige lokale arbejdsmarkeder hvilket
ikke registreres med det her anvendte datagrundlag.

Pendlingsregionerne afgrænses sådan at flest muligt bor og arbejder i samme geografiske område.
Pendlingen på tværs af grænserne skal principielt være mindst mulig i forhold til lokal beskæftigel-
se af lokalt bosatte. Samtidig er det et selvstændigt formål med regionsinddelingen at den har den
størst mulige geografiske detaljeringsgrad.

Er a antallet af beskæftigede der bor og arbejder i samme område,
   b antal udpendlere,
   c antal indpendlere,
skal a være stor i forhold til (b+c).

Jo større a er i forhold til (b+c), jo mere lukket er arbejdsmarkedet. Et område hvor de der bor og
arbejder i området, er fx 14 gange så mange som dem der pendler til og fra, er langt mere lukket end
et område hvor antallet af ind- og udpendlere er af samme størrelse som antallet af beskæftigede der
er bosat lokalt.

Jo mere åbne pendlingsregioner man kan acceptere, jo færre lokalt bosatte beskæftigede (a) behøver
at være til stede i forhold til antallet af ind- og udpendlere (b+c).

Pendlingsregionerne skal således opfylde relationen a > k * (b+c), hvor k er en valgt konstant. Væl-
ges k stor, bliver resultatet et fåtal forholdsvis lukkede pendlingsregioner; vælges k lille, bliver re-
sultatet mange pendlingsregioner med stor åbenhed.

Hvilket k der vælges, afhænger derfor af den ønskede grad af lukkethed i pendlingsregionen og af
den ønskede geografiske detaljering, dvs. af det antal pendlingsregioner der genereres af forskelligt
valg af k. Valget af k skal løse konflikten mellem disse to ønsker på den mest hensigtsmæssige må-
de.

Logikken bag ønsket om afgrænsning af pendlingsregioner kræver at k bør være væsentligt større
end 1. På den anden side betyder ønsket om geografisk detaljering uden sammenslag af alt for store
og inhomogene områder at k's størrelse ikke må være for restriktiv overfor dannelse af pendlingsre-
gioner. Her er k valgt = 1,5.

I den tilsvarende analyse i Landsplanafdelingen(1994) blev k valgt til 2. Væksten i pendlingen i
løbet af 1990erne har bevirket at det er fornuftigt med et lavere krav til lukkethed af pendlingsregi-
onerne, se neden for.

Afgrænsningens metode
Proceduren ved dannelse af pendlingsregionerne er denne:

Først dannes "kerner", dvs. enten kommuner som selv opfylder kravet a > 1,5 * (b+c) eller kommu-
nepar der tilsammen opfylder kravet. Et kommunepar er defineret ved at hver af kommunernes stør-
ste interaktion (summen af ind- og udpendling) er med den anden kommune i parret. Herefter læg-
ges de øvrige kommuner til den af "kernerne", de har størst interaktion med.
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Det undersøges derpå, om det er muligt af de dannede pendlingsregioner at udskille delpendlingsre-
gioner der opfylder kravet a > 1,5 * (b+c). Det kan fx være tilfældet hvor nogle "oplandskommu-
ner" er knyttet til en centralby, hvis største interaktion er med en anden centralby.

Endelig er Ertholmene, selv om de opfylder kravet a > 1,5 * (b+c), lagt til Rønne, som er den pend-
lingsregion hvormed øerne har størst interaktion, da øgruppen er for lille til selvstændigt at indgå i
statistisk baserede vurderinger af pendlingsregioners udvikling.

Pendlingsregioner år 2000
Danmark er herigennem blevet opdelt i 45 pendlingsregioner, se kort J. Folketal, dag- og natbefolk-
ning er sammen med den opgjorte k-værdi vist i tabel 22. Kommunerne der indgår i hver pendlings-
region, er vist i tabel 23.

Pendlingsregionerne er af meget forskellig størrelse. Københavns pendlingsregion er med sine 1,9
mio. indbyggere (35 pct. af landets befolkning) i en klasse for sig, mens de 4 regioner på Læsø,
Samsø og Ærø tilsammen blot har 14.000 indbyggere (0,3 pct.). Det er naturligvis kun muligt med
vanskelighed at sammenligne så ulige pendlingsregioner. Hele 92 pct. af landets befolkning bor i de
24 pendlingsregioner med over 50.000 indbyggere. De 45 pendlingsregioner fordelt efter folketal-
lets størrelse er vist i tabel 21.

Tabel 21. Pendlingsregioner fordelt efter folketal, 1. januar 2001.
Folketal Antal regioner Samlet befolkning Andel af Dan-

marks befolk-
ning, pct.

over 1 mio. 1 1881187 35,2
300.000 - 500.000 3 1106721 20,7
50.000 - 200.000 20 1929738 36,1
10.000 - 50.000 17 417719 7,8
2.000 - 5.000 4 13847 0,3

I alt 45 5349212 100,1

Sammenligning med inddelingen for 1992
Der er kun få ændringer i pendlingsregioninddelingen for år 2000 i forhold til den inddeling som
blev udarbejdet på grundlag af pendlingen i 1992, se Landsplanafdelingen(1994). Ændringerne er
følgende:

Kalundborg pendlingsregion, bestående af de tre kommuner Kalundborg, Bjergsted og Hvidebæk,
er udskilt af Holbæk pendlingsregion.
Pendlingsregionerne Nykøbing Falster og Maribo er slået sammen til Nykøbing Falster pendlings-
region.
Pendlingsregionerne Rønne og Neksø er slået sammen til Rønne pendlingsregion.
Rødding kommune er flyttet fra Haderslev til Kolding pendlingsregion.
De fire kommuner Arden, Hadsund, Hobro og Nørager er flyttet fra Randers til Ålborg pendlingsre-
gion.
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Der er således en enkelt pendlingsregion mindre i inddelingen 2000 end der var i 1992.

Inddelingen i 2000 er som nævnt foretaget ved brug af en k-værdi på 1,5. I inddelingen for 1992
brugtes en k-værdi på 2. At inddelingerne der er resultatet af disse to k-værdier, alligevel ligner hin-
anden så meget skyldes at pendlingen over kommune- og regionsgrænser er blevet mere omfattende
i løbet af de otte år. Dersom ind- og udpendling er lige store, svarer en k-værdi på 1,5 til at 25 pct.
af de bosatte beskæftigede har arbejde uden for den hjemlige region, mens det for en k-værdi på 2
kun gælder 20 pct. Pendlingsmønsteret har dog samtidig været rimelig stabilt i den forstand at
pendlingsmålenes indbyrdes rækkefølge er uforandret, således at kun ganske få kommuner er flyttet
fra en pendlingsregion til en anden.

Den mere omfattende pendling i 2000 end i 1992 vil naturligt medføre et reduceret antal pendlings-
regioner hvis inddelingen for 2000 blev gennemført ved brug af k-værdien 2. Som listen over k-
værdierne for pendlingsregionerne i 2000 i tabel 22 viser, har en række regioner k-værdier under 2,
og ville således ikke kunne anerkendes som pendlingsregioner ved brug af det mere restriktive krav.
På Sjælland ville en sådan inddeling foruden Københavns-regionen kun have endnu en region,
nemlig en nordvestsjællandsk omkring Kalundborg og Holbæk. I Jylland måtte Horsens pendlings-
region lægges sammen med Vejle, Silkeborg-regionen deles mellem Århus og Viborg, og adskillige
mindre regioner slås sammen eller lægges til større. I alt ville der med en k-værdi på 2 blive dannet
34 pendlingsregioner, mod 45 ved brug af k=1,5.

Pendlingsregioner for mænd og kvinder
Pendlingsregionerne er dannet på grundlag af pendlingsmønsteret for den samlede befolkning. For-
skellige grupper af befolkningen har imidlertid forskellig pendlingstilbøjelighed, pendler forskellige
afstande eller i forskellige retninger. Pendlingsregionerne passer derfor bedre på nogle grupper end
på andre.

Det gælder således typisk for mænd og kvinder at de færdes i forskellige daglige rum. Deres 'akti-
onsradius' er forskellig, og dermed foregår deres aktivitetsmønstre også i regioner af forskellig stør-
relse. Det gælder naturligt nok også deres pendling.

Kvinder pendler mindre end mænd. Kun ca. 39 pct. af de beskæftigede kvinder havde i år 2000 de-
res arbejdsplads liggende i en anden kommune end boligen; dette gjaldt for 46 pct. af mændene.
Kvindernes pendlingsvej er også kortere end mændenes. Bor de i en større by, er de mindre tilbøje-
lige end mændene til at pendle ud af den, og bor de i en forstads- eller omegnskommune til en større
by, går en større andel af deres pendling ind til denne by, mens mændenes pendling er mere diffus.

Dette pendlingsmønster resulterer i at k-værdien for kvinderne i så godt som alle kommuner er hø-
jere end mændenes (kun i 12 kommuner gælder det modsatte), og at dette i særlig grad gælder i
provinsbykommunerne og i de mest perifere egne af landet, set fra bycentrene. Derimod er k-
værdien for kvindernes pendling næsten som mændenes i landkommuner som er omegnskommuner
til bykommunerne.
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Tabel  22. Pendlingsregioner 2000.
Pendlingsregion Natbefolkning Dagbefolkning Folketal k-værdi

2000 2000 1.1.2001 2000
Aalborg 155392 155973 309780 4,66
Skagen 6365 6502 12571 2,77
Læsø 1055 1044 2266 6,27
Frederikshavn 25522 26269 52913 2,49
Års 10917 10886 21346 1,54
Hjørring 33898 32840 68369 2,82
Løgstør 13662 13032 27588 1,99
Morsø 14579 14249 29074 2,49
Thisted 18402 19390 35392 3,65
Viborg 49684 50997 93447 1,90
Skive 26748 26287 50725 2,20
Sydthy 5740 4982 11516 1,81
Randers 56278 50399 112521 2,10
Grenå 12852 12595 26607 2,44
Silkeborg 43277 39903 81199 1,76
Samsø 2001 2035 4266 6,27
Århus 224372 226827 429811 3,88
Herning 64360 66390 118663 2,85
Ringkøbing 12741 14296 22984 1,99
Holstebro 45864 45931 85529 2,63
Skjern 12012 11301 22590 1,67
Lemvig 12453 11920 23751 3,10
Vejle 86818 86066 162218 2,03
Horsens 46988 45672 90417 1,96
Kolding 94510 100583 181712 2,14
Ribe 13373 12373 25715 1,52
Esbjerg 80284 80524 157258 4,19
Tønder 13276 14100 26579 2,28
Haderslev 36559 34383 72731 2,02
Åbenrå 29887 30724 60025 2,06
Sønderborg 37658 37714 75474 4,68
Rudkøbing 6358 6207 14563 2,70
Ærøskøbing 1811 1723 3911 2,40
Marstal 1308 1241 3404 2,05
Svendborg 26859 24193 57808 2,16
Odense 182134 178779 367130 6,16
Rønne 20140 20203 44126 14,41
Nykøbing F. 39197 37172 85642 3,23
Møn 5164 4796 11692 1,51
Nakskov 11598 10163 28850 2,52
Slagelse 60289 53121 123584 1,96
Næstved 52358 45311 103057 1,66
Kalundborg 15996 15073 32775 1,59
Holbæk 48324 39963 96446 1,61
København 991017 1025948 1881187 12,67
Hele landet 2750080 2750080 5349212
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Tabel 23. Pendlingsregionernes kommuner 2000.
Pendlingsregion Kommuner
Ålborg Arden, Brønderslev, Dronninglund, Hadsund, Hals, Hobro, Ni-

be, Nørager, Pandrup, Sejlflod, Skørping, Støvring, Åbybro,
Ålborg

Skagen Skagen
Læsø Læsø
Frederikshavn Frederikshavn, Sæby
Års Farsø, Års
Hjørring Hirtshals, Hjørring, Løkken-Vrå, Sindal
Løgstør Brovst, Fjerritslev, Løgstør
Morsø Morsø, Sallingsund
Thisted Hanstholm, Thisted
Viborg Bjerringbro, Hvorslev, Karup, Møldrup, Tjele, Viborg, Ålestrup

Skive Fjends, Skive, Spøttrup, Sundsøre
Sydthy Sydthy
Randers Langå, Mariager, Nørhald, Purhus, Randers, Rougsø, Sønder-

hald
Grenå Grenå, Nr. Djurs
Silkeborg Gjern, Silkeborg, Them, Kjellerup
Samsø Samsø
Århus Ebeltoft, Galten, Hadsten, Hammel, Hinnerup, Hørning,

Midtdjurs, Odder, Rosenholm, Ry, Rønde, Skanderborg,
Århus

Herning Brande, Herning, Ikast, Trehøje, Videbæk, Åskov
Ringkøbing Holmsland, Ringkøbing
Holstebro Avlum-Haderup, Holstebro, Struer, Thyholm, Ulfborg-Vemb,

Vinderup
Skjern Egvad, Skjern
Lemvig Lemvig, Thyborøn-Harboør
Vejle Billund, Grindsted, Børkop, Egtved, Give, Hedensted, Jelling,

Nr. Snede, Tørring-Uldum, Vejle
Horsens Brædstrup, Gedved, Horsens, Juelsminde
Kolding Middelfart, Nr. Åby, Rødding, Brørup, Vejen, Fredericia, Kol-

ding, Lunderskov, Vamdrup
Ribe Skærbæk, Ribe
Esbjerg Blåbjerg, Blåvandshuk, Bramming, Esbjerg, Fanø, Helle, Hol-

sted, Varde, Ølgod
Tønder Bredebro, Højer, Løgumkloster, Tønder
Haderslev Christiansfeld, Gram, Haderslev, Nr. Rangstrup, Vojens
Åbenrå Bov, Lundtoft, Rødekro, Tinglev, Åbenrå
Sønderborg Augustenborg, Broager, Gråsten, Nordborg, Sundeved, Sydals,

Sønderborg
Rudkøbing Rudkøbing, Sydlangeland, Tranekær
Ærøskøbing Ærøskøbing
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Marstal Marstal
Svendborg Egebjerg, Gudme. Svendborg
Odense Assens, Bogense, Broby, Ejby, Fåborg, Glamsbjerg, Hårby,

Kerteminde, Langeskov, Munkebo, Nyborg, Odense, Otterup,
Ringe, Ryslinge, Søndersø, Tommerup, Ullerslev, Vissenbjerg,
Ørbæk, Årslev, Årup

Rønne Allinge-Gudhjem, Hasle, Neksø, Rønne, Åkirkeby,  Christiansø
Nykøbing-Falster Sakskøbing, Holeby, Maribo, Nykøbing-Falster, Nysted, Nr.

Alslev, Rødby, Stubbekøbing, Sydfalster
Møn Møn
Nakskov Højreby, Nakskov, Ravnsborg, Rudbjerg
Slagelse Dianalund, Fuglebjerg, Gørlev, Hashøj, Høng, Korsør, Skæl-

skør, Slagelse, Sorø, Stenlille
Næstved Fladså, Holmegård, Langebæk, Næstved, Præstø, Suså, Vor-

dingborg
Kalundborg Bjergsted, Hvidebæk, Kalundborg
Holbæk Dragsholm, Holbæk, Jernløse, Nykøbing-Rørvig, Svinninge,

Tornved, Trundholm, Tølløse
København København, Frederiksberg, Ballerup, Brøndby, Dragør, Gen-

tofte, Gladsakse, Glostrup, Herlev, Albertslund, Hvidovre, Høje
Tåstrup, Ledøje-Smørum, Lyngby-Tårbæk, Rødovre, Søllerød,
Ishøj, Tårnby, Vallensbæk, Værløse, Allerød, Birkerød, Farum,
Fredensborg-Humlebæk, Frederikssund, Frederiksværk, Græ-
sted-Gilleleje, Helsinge, Helsingør, Hillerød, Hundested, Hørs-
holm, Jægerspris, Karlebo, Skibby, Skævinge, Slangerup,
Stenløse, Ølstykke, Bramsnæs, Greve, Gundsø, Hvalsø, Køge,
Lejre, Ramsø, Roskilde, Skovbo, Solrød, Vallø, Haslev, Ring-
sted, Fakse, Rønnede, Stevns
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Det uens pendlingsmønster for mænd og kvinder betyder også at inddelingen i pendlingsregioner
bliver forskellig for de to køn, når samme k-værdi lægges til grund for inddelingen. Benyttes en k-
værdi på 1,5 opdeles landet for kvindernes vedkommende i 53 pendlingsregioner, for mændenes i
blot 37, se kort K og L.

For kvindernes vedkommende afviger regionsinddelingen fra den samlede (vist på kort J) især ved
at et antal småbykommuner for kvindernes vedkommende danner egne pendlingsregioner, evt.
sammen med nogle få oplandskommuner, se kort K. Eksempler er Nykøbing Sjælland, Neksø, Få-
borg, Vejen, Varde og Hadsund. Dette er et udtryk for at kvindernes arbejdspladser tit ligger nær-
mere hjemmet end mændenes, og at dette specielt gælder i nogen afstand fra de større bycentre.

For mændenes vedkommende er det især på Sjælland at regionsinddelingen afviger fra den samlede.
Mændene i Syd- og Vestsjælland har i langt højere grad end kvinderne arbejde i hovedstadsregio-
nen. Både Næstved og Slagelse indgår således for mændenes vedkommende i den storkøbenhavn-
ske pendlingsregion, mens Holbæk, Kalundborg (og Nykøbing Sjælland) danner en samlet pend-
lingsregion. Også i Jylland må flere pendlingsregioner lægges sammen eller splittes mellem større
oplande. Det gælder således Silkeborg, Ringkøbing, Skern, Ribe og Års.
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