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INTRO

Bevægelserne der
binder os sammen
På ti år er antallet af danskere, der dagligt pendler ud af byen og over kommunegrænsen,
steget i 12 ud af 13 af landets største byer. I Roskilde pendler flere end halvdelen
af de beskæftigede ud af kommunen hver eneste dag.
Vi pendler. På vej på arbejde. Til uddannelse. Og
sundheds- og fritidstilbud. Handel og indkøb, kultur
og natur.
Bevægelsen er blevet et grundlæggende vilkår i det
moderne liv. Og vi tager sjældent hensyn til kommunegrænser og administrative skel, når vi vælger
arbejde, uddannelse eller placerer en virksomhed.
Derfor er udviklingsstrategier og planlægning, der
stopper ved kommuneskiltet på hovedvejen, alt for
ofte utilstrækkelige og i værste tilfælde helt fejlslagne.
Vi er nødt til at tage højde for bevægelsen. Vi er nødt
til at forstå de store danske byers rolle i regional
udvikling.
I alle regioner er der store byer, som bliver til mere
end bare byer, fordi de spiller en rolle, der geografisk
rækker ud over dem selv. De bliver til en slags usynlige
miniregioner eller byregioner. Byregioner er nemlig
modsat byskilte og regions- og kommunegrænser ikke
fastlagt på Christiansborg. De bliver til med de mange
mennesker, der hver dag bevæger sig inden for dem.
På rejsen fra A til B.

Stærke byregioner kan udnytte de enkelte områders
styrker og komplementere hinanden funktionelt. Vi
taler om at ”låne størrelse”, fordi den enkelte by i
byregionen får flere funktioner, flere arbejdspladser
og en større arbejdsstyrke, end hvad vi traditionelt
ser for en by med den volumen. En win-win for både
borgere, virksomheder, kommuner og regioner. Og
hele landet.

3

Hvis vi forstår de danske byregioner og bevægelsesmønstrene bag, kan vi arbejde målrettet med udviklings- og planlægningsstrategier, der understøtter
det gode liv og væksten i hele regionen. På tværs af
administrative grænser.
For hvad enten vi vil det eller ej, gavner og påvirker
de store danske byer områder langt ud over kommune- og regionsgrænserne. Med et stort udbud af
specialiseret viden og ydelser. Med trafikproblemer
og forurening. Det kræver samtænkning og samarbejde.
Det kræver, vi forstår den bevægelse, der binder
byregionerne sammen.

-- byer i bevægelse // byregioner.dk --

BYER I BEVÆGELSE

De succesfulde byregioner
”Den succesfulde byregion er en, der fremmer vækst, konkurrenceevne, arbejdspladser
og livskvalitet for dem, der bor i byregionen”
Ove Kaj Pedersen, professor Copenhagen Business School og forfatter til ’Konkurrencestaten’

Udnyttet optimalt kan byregionerne fremme det gode liv
for samtlige borgere fra centrum til den yderste periferi
af byregionen. Vækst, arbejdspladser, konkurrenceevne og
livskvalitet er alle nøgleord for byregionerne.
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Det kræver, at vi forstår og arbejder med helheden i byregionen. At vi forstår den grundlæggende sammenhængskraft mellem by, opland og udkant i det enkelte område og de
bevægelsesmønstre, der ligger bag. Og at regionerne tænker
dem aktivt ind i den regionale udvikling, også som brændselsceller for de områder, der ikke af sig selv hører hjemme i en
byregion.
”En succesfuld byregion er en byregion, hvor by og opland er
hinandens forudsætninger. Hvor der ikke er konkurrence og
suboptimering, men hvor man hver især har fundet sin egen
rolle i det store samarbejde, ” siger Ellen Højgaard Jensen,
administrerende direktør i Dansk Byplanslaboratorium.

-- byregioner.dk // byer i bevægelse --

At arbejde succesfuldt med byregioner forudsætter evne til
at overskue helheden og til at kunne se og udnytte alle
ressourcer på tværs af sektorer som erhverv, uddannelse, kultur
og bosætning mv. Et helhedsblik, der også indebærer evne og
vilje til at tænke hele landet med i udviklingstrategierne.
”Det debatteres i øjeblikket, om det er værd at gøre en
indsats for at bevare livet i Danmarks yderområder. For os er
svaret soleklart; livet er ikke noget, der kun skal kunne leves
i storbyen. Men det kræver udvikling at undgå afvikling. Derfor er vi konstant opmærksomme på, hvordan vi skaber de
bedste rammer for virksomheder og iværksættere, så lokale
styrker kan omsættes til vækst og arbejdspladser. For alle
områder har sine styrker. De skal identificeres, og der skal
lægges en plan for, hvordan de kan understøttes bedst muligt,” siger Carl Holst, regionsrådsformand i Region Syddanmark, og Laurids Rudebeck, borgmester i Tønder Kommune.

BYER I BEVÆGELSE

En dansk definition
af byregioner
Byregion: Geografisk område
der baseret på hyppige
bevægelsesmønstre opnår
funktion af dansk storby.
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”Det er interessant, at mange både danske og udenlandske byer på det seneste lægger stadig mere
styrke bag det byregionale arbejde, hvor by og opland samarbejder om eksempelvis infrastruktur,
uddannelse og jobskabelse. Jeg tror, at kommunerne, ved at tage udgangspunkt i de regionale forskelle
og udnytte de lokale potentialer, kan komplementere hinanden og sammen skabe mere værdi for alle”
Carsten Hansen, minister for By, Bolig og Landdistrikter

-- byer i bevægelse // byregioner.dk --

BYER I BEVÆGELSE

Byerne breder sig
De regionale byer har vokseværk. Fra 2003 til 2013 er indpendlingen til Danmarks største byer steget
med omkring 11 procent i snit. Udpendlingen er vokset med 10 procent.
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På ti år er antallet af herningensere, der hver
dag krydser kommunegrænsen for at komme
på arbejde steget med 29 procent. Samtidig
er pendlere, der kører den anden vej for at
møde ind i Herning steget med 24 procent.
Som kortlægningen af bevægelsen i de regionale byer viser, breder de største danske
byer sig fortsat mere og mere. Adgangen
til kvalificeret arbejdskraft fra oplandet og
større virksomhedskoncentrationer uden
for byzonerne er afgørende for udviklingen
i byregionerne. Afhængighedsforholdet til
omegnskommunerne er i den grad gået op
for de største byer.

”En by som Herning bliver nødt til at tænke
ud over kommunegrænsen, så vi fortsat er
en by i udvikling og ikke ender som en by
i afvikling. Byregioner er helt centrale for
den måde, vi tænker på. Vi skal se vores
nabobyer som samarbejdspartnere, så vi
kan komplementere hinanden frem for at
konkurrere på de samme parametre,” siger
Lars Krarup, borgmester i Herning.

Stor vækst i pendling ind
og ud af de jyske byer
Stor vækst i pendling ind og ud af de jyske byer
Udvikling i ind-og udpendling 2003 til 2013.
Udvikling i ind- og udpendling 2003 til 2013

Horsens

24%

22%

Randers

29%

25%

19%

Aarhus

18%

Aalborg

35%
22%

13%

Helsingør

Sønderborg
Roskilde

4%

7%
9%
8%

Odense

8%

Vejle
-4%

4%

Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K)
Kilde:
Region Syddanmark og CRT (SAM-K)
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27%

12%

Herning

København

36%

21%

Esbjerg

Og Herning-borgmesteren er langt fra alene.
Over hele landet understreger borgmestrene
vigtigheden af at arbejde sammen på tværs
af kommunegrænserne. Danskerne vil ikke
holdes tilbage af administrative skel.

37%

31%

Kolding

13%

Indpendling
Udpendling
16%
30%

BYER I BEVÆGELSE

29%

Mens antallet af udpendlere fra Herning er steget med
29 procent siden 2003, er antallet af indpendlere steget med
tilsvarende 24 procent. Byerne breder sig som aldrig før.

Regional vækst
og udvikling
Kommunernes forudsætninger
og roller i skabelsen af vækst
er meget forskellige. Det giver
derfor god mening, at der gennem
samlende regionale vækst- og
udviklingsstrategier samarbejdes
om at sikre ”kritisk masse” i
vækstpolitiske satsninger, og at
der arbejdes koordineret efter
de samme mål med henblik på at
udvikle de regionale styrkepositioner og knytte kommunerne
mere effektivt sammen.
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”Vi kommuner skal ikke alle sammen kunne det samme, men vi skal i langt højere grad komplementere
hinanden. Vi er ikke hinandens konkurrenter, og den måde at se verden på er vi langt med i Esbjerg,
Fanø, Tønder og Varde. Vi er enige om, at vi skal samtænke vores strategier i forhold til infrastruktur,
kulturtilbud og erhverv. Nogle er stærke på fødevarer, andre på turisme og andre på energi.
Det fokus på styrker, skal vi udvikle i endnu højere grad sammen”
Johnny Søtrup, Borgmester i Esbjerg Kommune

-- byer i bevægelse // byregioner.dk --

BYER I BEVÆGELSE

”Vi mangler helt åbenlyst nogle organisatoriske enheder, som er bedre rettet mod at arbejde med
byregionerne. For der sker en masse økonomisk, geografisk, funktionelt osv. Spørgsmålet, der så stadig
hænger i luften, er, hvordan vi håndterer det politisk, administrativt, planlægningsmæssigt osv”
Carsten Jahn, lektor ved Center for Mobilitet og Urbane Studier, AAU
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44%

Fra 2003 til 2013 steg indpendlingen til Aarhus med 19 procent.
44 procent af de nye indpendlere kommer fra kommuner, der står
uden for samarbejdet i Business Region Aarhus.

-- byregioner.dk // byer i bevægelse --

57%

BYER I BEVÆGELSE

Regionalt blik på helheden
“Vores hverdag er regional. Vi bevæger os på skalaer på tværs af byer og kommuner hver eneste dag, og
rigtig mange pendler ind og ud over kommunegrænserne. Det er helt afgørende, at planlægningen følger
med og tilpasser sig netop de bevægelsesmønstre. For mange er en del af deres identitet knyttet op på
deres by eller region, men aldrig deres kommune”
Ellen Højgaard Jensen, adm. direktør for Dansk Byplanslaboratorium

I mange år har forskere peget på, at større byer ikke skal ses isoleret, men i stedet
betragtes som regionale vækstmotorer i
den globale økonomi. Byerne er regionale
knudepunkter i globale netværk, og vækst- og
udviklingsstrategier, der ikke tager højde for
eksisterende bystrukturer, er ufrugtbare og
potentielt farlige for en bæredygtig udvikling.
Danske byregioner skal heller ikke ses isoleret,
men som en del af de større netværk, de
indgår i – både regionalt, nationalt og globalt.
Storbyen Odense kan ikke nøjes med at orientere sig mod resten af Fyn, men må også se sig
selv i en større sammenhæng med forbindelseslinier til København og Aarhus. Hamborg
og Stockholm.
Byregionerne overlapper nemlig hinanden og
ét geografisk område kan sagtens være en
del af to forskellige byregioner. Byregionerne
afhænger af bevægelserne.

”Det er ikke nok at erstatte den regionale
overligger med nogle tværkommunale fællesskaber, hvor man bare kan lade “dem man
ikke gider lege med” stå tilbage på perronen
og se på, at “Business Region togene” kører.
Regionerne har med de regionale vækst- og
udviklingsstrategier en stor opgave i både
at tænke i en fuld geografi og samtidig gøre
byregionerne aktive som brændselsstave i en
regional udvikling, der både dækker erhverv,
uddannelse, sundhed, infrastruktur, borgernes liv og meget mere,” siger Stephanie Lose,
formand for udvalget for regional udvikling,
Region Syddanmark.
Evnen til at se og overskue helheden er derfor
afgørende for arbejdet med de regionale byer.
Så alle ressourcer kommer bedst muligt i
spil. Så der tænkes på tværs af sektorer som
erhverv, uddannelse, kultur og bosætning mv.
Et helhedsblik, der indtil videre kun har været
udfoldet i regionerne i form af de nuværende
regionale udviklingsplaner og fremtidige regionale vækst- og udviklingsstrategier.

I Danmark eksisterer der allerede mere eller
mindre formelle byregionsamarbejder omkring
en række af landets største byer. Fx Greater
Copenhagen-samarbejdet, Business Region
Aarhus, Business Region North Denmark og
Byregion Fyn. Men samarbejderne kan ikke
nødvendigvis begrundes i de reelle bevægelsesmønstre, der skaber byregionerne.
Fra 2003 til 2013 steg indpendlingen således til
Aarhus med 19 procent. 44 procent eller mere
end 3.700 af de nye indpendlere kommer fra
kommuner, der ikke er en del af det nuværende
Business Region Aarhus. Og på Fyn pendler
flere tusinde odenseanere hver eneste dag til
andre store byer både på Sjælland og i Jylland.

-- byer i bevægelse // byregioner.dk --
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Regionerne udvikler viden
Mere viden om bevægelserne, der binder byer og regioner sammen, er afgørende for at
sikre vækst, udvikling og det gode liv i hele Danmark. På de næste sider har vi samlet det
første overblik over bevægelsesmønstrene i store danske byer. Publikationen
i din hånd er således den første i en række regionsanalyser, der alle skal gøre
os klogere på byregionerne.
10
Målt på adgangen til arbejdspladser er Roskilde
Danmarks største byregion med 834.000 jobs
i pendlerafstand fra byen. I virkeligheden er
Roskilde nok snarere en integreret del af byregionen omkring København.
Omfattende pendlerdata og flyttestatistik
giver et grundlæggende billede af bevægelsesmønstrene, der binder de store byer sammen.
Pendlerdata og flyttestatistik er imidlertid
kun et lille hjørne af det samlede billede af de
danske byregioner. Også viden om udbuddet af

-- byregioner.dk // byer i bevægelse --

funktioner og tilgængelighed til funktionerne
er dataområder, der er interessante at kigge
nærmere på, hvis vi gerne vil forstå bevægelsen omkring byerne.
Næste skridt bliver at se nærmere på koncentrationen og udbuddet af regionale funktioner i og omkring de største danske byer. Og
sammenholde det med tilgængeligheden via fx
offentlig transport. Dét og meget mere kan du
også læse om på byregioner.dk.

BYER I BEVÆGELSE
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”Byregioner vil uden tvivl få stigende betydning. De står allerede for en væsentlig større del af væksten
end for bare nogle få år tilbage. Men jeg tror også, vi vil se byregionerne være først med løsninger på
andre vigtige områder som brug af sociale klausuler, erhvervsudvikling og beskæftigelsesområdet”
Anker Boye, borgmester i Odense

-- byer i bevægelse // byregioner.dk --

KØBENHAVN

351.900 arbejdspladser

289.800 beskæftigede borgere

Hovedstaden breder sig til hele Danmark
Mere end en kvart million pendlere krydser hver dag kommunegrænsen til København. De 173.000 indpendlere,
der hver dag tager turen til landets økonomiske centrum, kommer fra hele landet.
Nettoindpendlingen på 62.000 personer er Danmarks absolut største.

Hvor kommer indpendlerne fra? - Top 3
12

Fra kommune

Antal

Andel af alle
indpendlere til
København

Frederiksberg

24.846

14,4%

Gentofte

13.276

7,7%

Gladsaxe

8.110

4,7%

172.800 pendler fra det meste af Sjælland ind til
København.

Hvor arbejder udpendlerne? - Top 3
Til kommune

Antal

Andel af alle
udpendlere fra
København

14.944

13,5%

Gentofte

9.651

8,7%

Gladsaxe

7.733

7,0%

Frederiksberg

110.600 pendler hver dag fra København til et job i en
anden kommune.

-- byregioner.dk // byer i bevægelse --

86%
… af de beskæftigede
borgere kører under 20 km
for at komme på arbejde.

Byen breder sig
København har et meget stort opland bestående
af det meste af Sjælland. På kortet vises vækst
i indpendling fra 2003 til 2013 til Københavns
Kommune fra de nærmeste kommuner i hovedKøbenhavn
stadsområdet.

-217

12,5 km
… kører folk i København i
gennemsnit for at komme
på arbejde. Landsgennemsnittet er 20,1 km.

-280

3,8%
I perioden 2003 til 2013
steg indpendlingen til
København med 6.252
svarende til en vækst på
3,8 pct.

396
6%

-163

403
6%
6.252

189
3%
-468

2.358
38%

Blandt kommunerne, der
grænser op til Københavns
Kommune (markeret med
mørkblå), er det kun Frederiksberg, Rødovre og Gladsaxe, som bidrager til vækst
i indpendling. Frederiksberg
bidrager alene med 38 pct.
af væksten i indpendling til
København.

KØBENHAVN

Flytteregnskabet
København vinder tilflyttere fra stort set hele Danmark, men der tabes
fraflyttere til kommunerne i Hovedstadsområdet.

eborg

Galten

p

Aarhus

Skanderborg






Beder-Malling

Helsingør







Odder





Horsens



Hedensted
le

Holbæk

Kalundborg

København
Roskilde
Greve Strand

Fredericia

Solrød Strand











Jyllinge

Overvægt af
indpendlere fra
næsten alle byer
til København

Sorø

  






Nyborg

ev

Sønderborg

Nettoindpendling
til København
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0-30Nakskov
min.
30-60 min.
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Næstved





Middelfart

Odense

















Nykøbing F

773.000
… danske arbejdspladser kan nås i bil
fra København på 60 minutter

Nettotilflytning
til kommunen
2011 - 2013

Nettofraflytning
fra kommunen
2011 - 2013

Over 250

Over 250

100-250

100-250

20-100

20-100
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Kilder: Region Syddanmark, Danmarks Statistik, CVR og CRT (SAM-K)

y

Så langt kan man
komme i bil

AARHUS

176.100 arbejdspladser

153.100 beskæftigede borgere

Jyderne strømmer til Aarhus
Danmarks næststørste by er centrum i det Østjyske bybånd. 54.000 daglige pendlere fra det centrale og
østlige Jylland giver byen landets næststørste nettoindpendling – og den er kraftigt stigende.

Hvor kommer indpendlerne fra? - Top 3
14

Fra kommune

Antal

Andel af alle
indpendlere til
Aarhus

10.076

18,7%

Favrskov

7.606

14,1%

Syddjurs

5.679

10,5%

Skanderborg

54.000 pendler hver dag til Aarhus fra en anden kommune.

Hvor arbejder udpendlerne? - Top 3
Til kommune

Antal

Andel af alle
udpendlere fra
Aarhus

Skanderborg

4.288

13,8%

Favrskov

2.761

8,9%

Randers

2.545

8,2%

31.000 pendler hver dag fra Aarhus til et job i en anden
kommune.

-- byregioner.dk // byer i bevægelse --

40%
... af de erhvervsfaglige
job i kommunen varetages
af indpendlere.

77%
… af de beskæftigede
borgere kører under
20 km for at komme
på arbejde.

Byen breder sig
Aarhus får et stadigt større opland med et tættere
integreret arbejdsmarked. På kortet vises vækst
i indpendling til Aarhus Kommune i perioden fra
Aarhus til 2013.
2003

1.215
14%

465
6%

827
10%

1.330
16%

I perioden 2003 til 2013
steg indpendlingen til
Aarhus med 8.525
svarende til en vækst
på 19 pct.

267
3%
309
4%

325
4%

288
3%

19%

8.525

Kommunerne udenom nabokommunerne bidrager i høj
grad til væksten (markeret
med lyseblå). Fx bidrager
Horsens til 16 pct. af væksten
i indpendling til Aarhus.

AARHUS

Flytteregnskabet
Aarhus vinder tilflyttere fra stort set hele Vestdanmark, mens der tabes
fraflyttere til enkelte nabokommuner og Hovedstadsområdet.

Så langt kan man
komme i bil
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Hadsten
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Skjern
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Aarhusianerne
pendler til andre
større byer
Nettoindpendling
til Aarhus
2011 - 2012
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fra Aarhus
2011 - 2012

Over 500

Over 100

100-500

50-100

10-100

10-50

Holbæk
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Varde

Greve
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Vejen

Kolding

Fra
Aarhus i bil på:
Ribe
0-30 min.
30-60 min.

Solrød S

Middelfart
Sorø
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Odense
Nyborg

362.000
... arbejdspladser kan nås i bil fra
Aarhus på 60 minutter



Korsør

Ringsted
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Jyllinge
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Esbjerg
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Grindsted
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Bjerringbro
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Haslev

Nettotilflytning
til kommunen
2011 - 2013



Nettofraflytning
fra kommunen
2011 - 2013

Over 250

Over 250

100-250

100-250

20-100

20-100

-- byer i bevægelse // byregioner.dk --

Kilder: Region Syddanmark, Danmarks Statistik, CVR og CRT (SAM-K)

Aars

ODENSE

95.300 arbejdspladser

86.500 beskæftigede borgere

Regional storby – centralt i Danmark
Odense er landets tredjestørste by og centrum for økonomi, uddannelse og kulturliv på Fyn.
Det stærke fynske opland sikrer arbejdskraft til storbyen, mens stadig flere odenseanerne
selv krydser broerne og pendler til Trekantområdet, Esbjerg, Aarhus og København.

Hvor kommer indpendlerne fra? - Top 3
16

Fra kommune

Antal

Andel af alle
indpendlere til
Odense

Faaborg-Midtfyn

5.259

17,9%

Assens

4.428

15,0%

Nordfyns

4.122

14,0%

29.400 pendler hver dag til Odense fra en anden kommune.

Hvor arbejder udpendlerne? - Top 3
Til kommune

Antal

Andel af alle
udpendlere fra
Odense

Faaborg-Midtfyn

2.261

10,9%

Assens

2.067

10,0%

Nordfyns

1.772

8,6%

20.700 pendler hver dag fra Odense til et job i en anden
kommune.

-- byregioner.dk // byer i bevægelse --

36%
... af de erhvervsfaglige
job i kommunen varetages
af indpendlere.

Byen breder sig
Odense har et meget tydeligt opland i de øvrige
fynske kommuner, men også en stadig stærkere
Odense
integration med København og Trekantområdet.
På kortet vises vækst i indpendling til Odense
Kommune i perioden fra 2003 til 2013.

77%
… af de beskæftigede
borgere kører under
20 km for at komme
på arbejde.

8%
I perioden 2003 til 2013
steg indpendlingen til
Odense med 2.190
svarende til en vækst
på 8 pct.

-218

2.190
-186

87
4%
243
11%

283
13%
388
18%

De fynske nabokommuner syd
og øst for Odense bidrager til
vækst i indpendling.

ODENSE

Flytteregnskabet
Odense vinder tilflyttere fra næsten hele landet, mens der tabes
fraflyttere primært til København.

j

g

Så langt kan man
komme i bil

Holstebro

Hadsten

Lystrup

Silkeborg

ngkøbing

Aarhus

Galten

Herning Ikast

Skanderborg

Beder-Malling

Helsingør

Odder

Skjern


Horsens
Hedensted

Jyllinge

Vejle

Holbæk

Kalundborg

København

Varde

Vejen

Kolding



Solrød Strand

Middelfart
Sorø

Nyborg

Korsør

Nettoindpendling
til Odense
2011 - 2012

Nettoudpendling
fra Odense
2011 - 2012

Over 500

Over 100

100-500

50-100

10-100

10-50

Haslev
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Næstved



Svendborg

Aabenraa
Tønder

Køge



Vojens Haderslev

Overvægt af
udpendlere fra
Odense til byer
uden for Fyn

Ringsted

Slagelse

Odense
Ribe




Greve Strand

Fredericia
Esbjerg



Roskilde



Vordingborg



Sønderborg
Nakskov
Flensburg

Nykøbing F


Fra Odense
i bil på:
Schleswig
0-30 min.
30-60 min.

238.000
... arbejdspladser kan nås i bil fra
Odense på 60 minutter











 







Nettotilflytning
til kommunen
2011 - 2013

 





























Nettofraflytning
fra kommunen
2011 - 2013

Over 250

Over 250

100-250

100-250

20-100

20-100

-- byer i bevægelse // byregioner.dk --

Kilder: Region Syddanmark, Danmarks Statistik, CVR og CRT (SAM-K)

Grindsted

AALBORG

104.000 arbejdspladser

95.700 beskæftigede borgere

Det nordjyske vækstcenter
Som Danmarks fjerdestørste by er Aalborg det ubestridte økonomiske samlingspunkt i Nordjylland.
Hver dag søger 26.000 pendlere mod vækstcentret i nord.

Hvor kommer indpendlerne fra? - Top 3
18

Fra kommune

Antal

Andel af alle
indpendlere til
Aalborg

Rebild

4.604

18,0%

Jammerbugt

4.527

17,7%

Brønderslev

4.264

16,6%

25.600 pendler hver dag til Aalborg fra en anden kommune.

Hvor arbejder udpendlerne? - Top 3
Til kommune

Antal

Andel af alle
udpendlere fra
Aalborg

Rebild

2.174

12,6%

Brønderslev

1.801

10,4%

Jammerbugt

1.764

10,2%

17.300 pendler hver dag fra Aalborg til et job i en anden
kommune.

-- byregioner.dk // byer i bevægelse --

28%
... af de erhvervsfaglige
job i kommunen varetages
af indpendlere.

9%
… af de beskæftigede
borgere kører over 50 km
for at komme på arbejde.

Byen breder sig
Aalborg får et stadigt større opland med et tættere
integreret arbejdsmarked i hele Nordjylland.
På kortet vises vækst i indpendling til Aalborg
Ålborg
Kommune i perioden fra 2003 til 2013.

18%
I perioden 2003 til 2013
steg indpendlingen til
Aalborg med 3.957
svarende til en vækst
på 18 pct.

701
18%
684
17%

117
3%

465
12%

3.957
214
5%

116
3%

113
3%
275
7%
169
4%

Det er i høj grad kommuner
nord for Aalborg, der står for
væksten. Fx bidrager Hjørring
Kommune til 18 pct. af
væksten i indpendlingen
til Aalborg.

AALBORG

Flytteregnskabet
Aalborg vinder tilflyttere fra hele Nordjylland og Midt-Vestjylland,
mens der tabes fraflyttere til Aarhus og Hovedstadsområdet.

Så langt kan man
komme i bil






Hjørring

Frederikshavn



Sæby



Brønderslev




Aalborg
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Aars

Nykøbing M








Thisted








Nørresundby









Hobro

Nettoindpendling
til Aalborg
2011 - 2012

Nettoudpendling
fra Aalborg
2011 - 2012

Over 500

Over 100

100-500

50-100

10-100

10-50



Struer

Randers

Viborg






Grenaa

Bjerringbro

Holstebro







Hadsten


Lystrup

Fra Aalborg i bil på:
0-30 min.
30-60 min.

Silkeborg

Herning

Ringkøbing

Ikast

Galten

Skanderborg



Aarhus

Beder-Malling

210.000
... arbejdspladser kan nås i bil fra
Aalborg på 60 minutter

Nettotilflytning
til kommunen
2011 - 2013

Nettofraflytning
fra kommunen
2011 - 2013

Over 250

Over 250

100-250

100-250

20-100

20-100

-- byer i bevægelse // byregioner.dk --

Kilder: Region Syddanmark, Danmarks Statistik, CVR og CRT (SAM-K)

Nettoindpendling
fra hele
Nordjylland

Skive

ESBJERG

58.500 arbejdspladser

54.000 beskæftigede borgere

Kraftcenter i Vestjylland
Esbjerg er Danmarks energimetropol og et midtpunkt i den danske offshore-sektor.
Det kan aflæses i støt stigende indpendling fra stærke oplandskommuner og Trekantområdet,
hvorfra over 3.000 dagligt tager turen til Vestjyllands største by.

Hvor kommer indpendlerne fra? - Top 3
20

Fra kommune

Antal

Andel af alle
indpendlere til
Esbjerg

Varde

4.556

33,6%

Vejen

1.786

13,2%

718

5,3%

Tønder

13.600 pendler hver dag til Esbjerg fra en anden kommune.

Hvor arbejder udpendlerne? - Top 3
Til kommune

Antal

Andel af alle
udpendlere fra
Esbjerg

Varde

2.483

27,4%

Vejen

1.408

15,5%

675

7,4%

Kolding

9.100 pendler hver dag fra Esbjerg til et job i en anden
kommune.

-- byregioner.dk // byer i bevægelse --

36%
… af jobbene til dem
med lang videregående
uddannelse varetages
af indpendlere.

74%
… af de beskæftigede
borgere kører mindre
end 20 km for at
komme på arbejde.

Byen breder sig
Esbjerg har et meget tydeligt opland i de omkringliggende kommuner, men også stadig stærkere
integration med trekantområdet. Et stigende
Esbjergpendler eksempelvis fra Kolding og Vejle
antal
til Esbjerg. På kortet vises vækst i indpendling til
Esbjerg Kommune i perioden fra 2003 til 2013.

557
19%

135
5%

2.925

27%
I perioden 2003 til 2013
steg indpendlingen til
Esbjerg med 2.925
svarende til en vækst
på 27 pct.

107
4%

418
14%

280
10%
103
4%

200
7%

Alle nabokommuner (markeret
med mørkblå) bidrager til
vækst i indpendling.

ESBJERG

Flytteregnskabet
Esbjerg vinder tilflyttere fra de fleste nabokommuner, mens der tabes
fraflyttere til Odense, Aarhus og København.

Så langt kan man
komme i bil
Ringkøbing

Skanderborg

Beder-Malling

Odder

Skjern


Horsens



Hedensted
Grindsted


Vejle

Varde
Fredericia
Esbjerg

Kolding

Vejen





Middelfart
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Odense

Nettoindpendling
til Esbjerg
2011 - 2012

Nettoudpendling
fra Esbjerg
2011 - 2012

Over 500

Over 100

100-500

50-100

10-100

10-50


Vojens



Haderslev














Aabenraa



Tønder

Fra Esbjerg i bil på:
0-30 min.
30-60 min.

158.000
... arbejdspladser kan nås i bil fra
Esbjerg på 60 minutter



Sønderborg

Nettotilflytning
til kommunen
2011 - 2013

Nettofraflytning
fra kommunen
2011 - 2013

Over 250

Over 250

100-250

100-250

20-100

20-100

-- byer i bevægelse // byregioner.dk --

Kilder: Region Syddanmark, Danmarks Statistik, CVR og CRT (SAM-K)

Overvægt af
indpendlere til
Esbjerg by fra
omegnskommunerne

Ribe

RANDERS

39.900 arbejdspladser

44.600 beskæftigede borgere

Randers binder Nord- og
Østjylland sammen
Med 45.000 beskæftigede borgere markerer Randers sig som en vigtig østjysk bosætningsby. Og med 424.000
arbejdspladser i kort pendlerafstand ligger Danmarks sjettestørste by fordelagtigt placeret mellem Aarhus og Aalborg.
Hvor kommer indpendlerne fra? - Top 3
22

Fra kommune

Antal

Andel af alle
indpendlere til
Randers

Aarhus

2.545

24,4%

Favrskov

1.391

13,4%

Mariagerfjord

1.292

12,4%

10.400 pendler hver dag til Randers fra en anden
kommune.

Hvor arbejder udpendlerne? - Top 3
Til kommune

Antal

Andel af alle
udpendlere fra
Randers

Aarhus

5.451

36,2%

Favrskov

1.774

11,8%

Mariagerfjord

1.432

9,5%

15.100 pendler hver dag fra Randers til et job i en anden
kommune.

-- byregioner.dk // byer i bevægelse --

58%
… af jobbene til dem
med lang videregående
uddannelse varetages
af indpendlere.

22,4 km
… kører folk i Randers
i gennemsnit for at
komme på arbejde.
Afstanden er siden
2006 steget med 24%.

Byen breder sig
Randers’ interaktion med kommuner længere mod
syd i det østjyske vækstcenter øges. På kortet
vises vækst i indpendling til Randers Kommune i
Randers
perioden fra 2003 til 2013.

22%
I perioden 2003 til 2013
steg indpendlingen til Randers med 1.844 svarende
til en vækst på 22 pct.

99
5%

1.844

162
9%

-94

78
4%

156
8%

84
5%

143
8%

793
43%

Aarhus Kommune (markeret
med lyseblåt, da den ligger i
”båndet” uden om nabokommunerne) står for næsten
halvdelen af væksten i
indpendlingen til Randers.

RANDERS

Flytteregnskabet
Randers vinder tilflyttere fra især flere af nabokommunerne, mens der
tabes fraflyttere til Aalborg, Aarhus og København.

Så langt kan man
komme i bil
y



Brønderslev

Nørresundby



Aalborg
Thisted


Nykøbing M

Aars



Hobro



Skive
Struer

Grenaa

Bjerringbro

Holstebro



Randers

Viborg





Hadsten
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Lystrup

Nettoindpendling
til Randers
2011 - 2012

Nettoudpendling
fra Randers
2011 - 2012

Over 500

Over 100

100-500

50-100

10-100

10-50





Aarhus

Galten

Ringkøbing
Skanderborg

Beder-Malling

Odder

Skjern


Horsens
Grindsted

Hedensted
Vejle

Varde


Jyllinge
Kalundborg

Fra Randers i bil på:
Fredericia
0-30 min.
30-60 min.

424.000
... arbejdspladser kan nås i bil fra
Randers på 60 minutter

Holbæk
Roskilde
Greve S
S

Nettotilflytning
til kommunen
2011 - 2013

Nettofraflytning
fra kommunen
2011 - 2013

Over 250

Over 250

100-250

100-250

20-100

20-100

-- byer i bevægelse // byregioner.dk --

Kilder: Region Syddanmark, Danmarks Statistik, CVR og CRT (SAM-K)

Overvægt af
udpendlere til
arbejdspladser
syd for Randers

Silkeborg
Herning Ikast

KOLDING

48.700 arbejdspladser

43.300 beskæftigede borgere

Stærk erhvervs- og uddannelsesby
i Trekantområdet
Trekantområdets største by, Kolding, udgør sammen med Vejle knudepunkt for erhverv og uddannelse
i den sydlige del af det østjyske vækstcenter. Den centrale placering tiltrækker 18.000 pendlere hver
eneste dag – en stigning på 36 procent over 10 år.
Hvor kommer indpendlerne fra? - Top 3
24

Fra kommune

Antal

Andel af alle
indpendlere til
Kolding

Vejle

3.268

17,9%

Haderslev

2.653

14,6%

Vejen

2.516

13,8%

18.200 pendler hver dag til Kolding fra en anden kommune.

Hvor arbejder udpendlerne? - Top 3
Til kommune

Antal

Andel af alle
udpendlere fra
Kolding

Vejle

2.063

16,1%

Fredericia

1.736

13,6%

Haderslev

1.461

11,4%

12.800 pendler hver dag fra Kolding til et job i en anden
kommune.

-- byregioner.dk // byer i bevægelse --

39%
... af de erhvervsfaglige
job i kommunen varetages
af indpendlere.

Byen breder sig
Koldings sammenhæng med øvrige kommuner i
Trekantområdet vokser som følge af markant stigende indpendling fra nabokommunerne. På kortet
Kolding
vises vækst i indpendling til Kolding Kommune i
perioden fra 2003 til 2013.

11%
… af de beskæftigede
borgere kører over 50 km
for at komme på arbejde.

831
17%

172
4%

382
8%

4.813
497
10%

190
4%

36%
I perioden 2003 til 2013
steg indpendlingen til
Kolding med 4.813
svarende til en vækst
på hele 36 pct.

157
3%
459
10%
322
7%

411
9%

Det er i høj grad nabokommunerne, (markeret med mørkeblåt), der bidrager til væksten.
Fx bidrager Vejle til 17 pct. af
væksten i indpendlingen til
Kolding.

KOLDING

Flytteregnskabet
Kolding vinder tilflyttere fra Sønderjylland og Sydvestjylland mens der
tabes fraflyttere til Vejle og de store universitetsbyer.

Så langt kan man
komme i bil
Lystrup

Silkeborg

Galten

Herning Ikast

Aarhus



Ringkøbing
Skanderborg

Beder-Malling
Odder

Skjern
Horsens



Vejle

Holbæ

Kalundborg



Varde



Fredericia
Esbjerg

Kolding

Vejen

Middelfart



Sorø

Ribe

Nettoudpendling
fra Kolding
2011 - 2012

Over 500

Over 100

100-500

50-100

10-100

10-50

Rin

Nyborg
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Korsør



Vojens Haderslev



Næs




Svendborg

Aabenraa
Tønder






Sønderborg
Nakskov
Flensburg

Fra Kolding i bil på:
0-30 min.
30-60 min.









Schleswig

418.000
… danske arbejdspladser og 58.000
tyske kan nås i bil fra Kolding på
60 minutter

Nettotilflytning
til kommunen
2011 - 2013

Nettofraflytning
fra kommunen
2011 - 2013

Over 250

Over 250

100-250

100-250

20-100

20-100

-- byer i bevægelse // byregioner.dk --

Kilder: Region Syddanmark, Danmarks Statistik, CVR og CRT (SAM-K)

Nettoindpendling
til Kolding
2011 - 2012



Slagelse

Odense

Overvægt af indpendlere til Kolding
By fra store dele af
Trekantområdet



Hedensted

Grindsted

HORSENS

40.500 arbejdspladser

40.300 beskæftigede borgere

Centralt placeret i det østjyske vækstcenter
Horsens ligger lunt mellem Aarhus og Trekantområdet og har en betydelig udveksling
af personer til og fra andre store østjyske byer. Af de større danske byer har Horsens oplevet den
største stigning i indpendlingen de seneste ti år.

Hvor kommer indpendlerne fra? - Top 3
26

Fra kommune

Antal

Andel af alle
indpendlere til
Horsens

Hedensted

4.161

29,7%

Aarhus

2.240

16,0%

Vejle

1.682

12,0%

14.000 pendler hver dag til Horsens fra en anden
kommune.

Hvor arbejder udpendlerne? - Top 3
Til kommune

Antal

Andel af alle
udpendlere fra
Horsens

Aarhus

3.538

25,5%

Hedensted

2.682

19,3%

Vejle

1.689

12,2%

13.900 pendler hver dag fra Horsens til et job i en anden
kommune.

-- byregioner.dk // byer i bevægelse --

30%
… af de beskæftigede
borgere kører over 20 km
for at komme på arbejde.

Byen breder sig
Horsens får et stadigt større opland med et tættere
integreret arbejdsmarked. På kortet vises vækst i
indpendling til Horsens Kommune i perioden fra
Horsens
2003 til 2013.

55%

211
6%

... af de beskæftigede
borgere med en lang
videregående uddannelse
er udpendlere.

288
8%
3.799

589
16%

463
12%

37%
I perioden 2003 til 2013
steg indpendlingen til
Horsens med 3.799
svarende til en vækst på
hele 37 pct.

951
25%

128
3%

Det er i høj grad kommuner,
der ligger udenom nabokommunerne (markeret med lyseblåt), der bidrager til væksten.
Fx bidrager Aarhus til 25 pct.
af væksten i indpendling til
Horsens.

HORSENS

Flytteregnskabet
Horsens vinder tilflyttere fra flere af nabokommunerne, mens der tabes
fraflyttere til København.

Så langt kan man
komme i bil
Hobro

Skive

Struer

Randers

Viborg



Grenaa

Bjerringbro

Holstebro



Hadsten


Lystrup

Herning

Galten

Ikast



Aarhus




Ringkøbing
Skanderborg

Beder-Malling



Horsens

Vejle

Nettoudpendling
fra Horsens
2011 - 2012

Over 500

Over 100

100-500

50-100

10-100

10-50








Holbæk

Kalundborg

Varde
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Hedensted

Grindsted

Nettoindpendling
til Horsens
2011 - 2012



Odder

Skjern

Overvægt af udpendlere fra Horsens
til andre større byer
i Østjylland







Fredericia
Esbjerg

Vejen

Kolding



Middelfart
Sorø

Rin

Slagelse

Odense
Ribe

Nyborg
Vojens Haderslev

Fra Horsens i bil på:
Aabenraa
0-30 min.
30-60 min.











Korsør

Næstv




Svendborg

432.000
... arbejdspladser kan nås i bil fra
Horsens på 60 minutter

Nettotilflytning
til kommunen
2011 - 2013

Nettofraflytning
fra kommunen
2011 - 2013

Over 250

Over 250

100-250

100-250

20-100

20-100

-- byer i bevægelse // byregioner.dk --

Kilder: Region Syddanmark, Danmarks Statistik, CVR og CRT (SAM-K)

Silkeborg

VEJLE

50.300 arbejdspladser

52.600 beskæftigede borgere

Trekantområdets nordlige knudepunkt
Vejle er et knudepunkt for erhverv og uddannelse i Trekantområdet. Adgangen til store jobmarkeder i og omkring
Trekantområdet gør Vejle attraktiv som bosætningsby, men et tættere integreret arbejdsmarked i regionen
tiltrækker også flere pendlere fra større byer som Aarhus og Odense.

Hvor kommer indpendlerne fra? - Top 3
28

Fra kommune

Antal

Andel af alle
indpendlere til
Vejle

Hedensted

3.489

20,2%

Kolding

2.063

11,9%

Fredericia

1.862

10,8%

32%
… af de beskæftigede
borgere kører over 20 km
for at komme på arbejde.

Byen breder sig
Vejle får et stadig større opland med et tættere
integreret arbejdsmarked. På kortet vises vækst i
indpendling til Vejle Kommune i perioden fra 2003
Vejle
til 2013.

66
5%

57
5%

17.300 pendler hver dag til Vejle fra en anden kommune.

8%
I perioden 2003 til 2013
steg indpendlingen til
Vejle med 1.247 svarende
til en vækst på 8 pct.

289
23%

-97

Hvor arbejder udpendlerne? - Top 3
Til kommune
Kolding

Antal
3.268

Andel af alle
udpendlere fra
Vejle
16,6%

Billund

2.701

13,7%

Fredericia

2.295

11,7%

19.600 pendler hver dag fra Vejle til et job i en anden
kommune

-- byregioner.dk // byer i bevægelse --

23,6 km
… er der i gennemsnit til
arbejdet. Afstanden er siden
2006 steget med 26%.

1.247

75
6%

59
5%

69
6%

-604
78
6%

47
4%

75
6%

115
9%

77
6%

238
19%

Det er i høj grad store byer
som Aarhus og Odense, der
bidrager til væksten. Fx står
Aarhus for 23 pct. af væksten
i indpendlingen til Vejle.

VEJLE

Flytteregnskabet
Vejle vinder tilflyttere fra store dele af Jylland, mens der tabes
fraflyttere til især Aarhus, men også København.

Så langt kan man
komme i bil
Struer

Randers

Viborg

Grenaa

Bjerringbro

Holstebro

Hadsten

Galten

Herning Ikast





Lystrup
Silkeborg

Aarhus

Ringkøbing
Skanderborg

Beder-Malling



Odder

Skjern





Horsens
Hedensted

Grindsted

Vejle



Holb

Kalundborg







Varde
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Fredericia

Nettoindpendling
til Vejle
2011 - 2012

Nettoudpendling
fra Vejle
2011 - 2012

Over 500

Over 100

100-500

50-100

10-100

10-50

Vejen

Kolding



Middelfart
Sorø
Slagelse

Odense
Ribe

Nyborg



R

Korsør

Vojens Haderslev

Næ














Svendborg

Aabenraa



Tønder

Fra Vejle i bil på:
0-30 min.
30-60 min.









Sønderborg



Nakskov
Flensburg

528.000
... arbejdspladser kan nås i bil fra
Vejle på 60 minutter

Nettotilflytning
til kommunen
2011 - 2013

Nettofraflytning
fra kommunen
2011 - 2013

Over 250

Over 250

100-250

100-250

20-100

20-100
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Overvægt af
udpendlere fra
Vejle til Kolding
og Billund

Esbjerg

ROSKILDE

39.700 arbejdspladser

40.800 beskæftigede borgere

Både forstad og regional by
Danmarks tredjestørste antal udpendlere gør Roskilde til en integreret del af hovedstadsregionen.
Næsten halvdelen af byens indpendlere kommer fra Hovedstaden.

Hvor kommer indpendlerne fra? - Top 3
30

Fra kommune

Antal

Andel af alle
indpendlere til
Roskilde

København

3.028

14,0%

Lejre

2.644

12,2%

Holbæk

1.882

8,7%

21.600 pendler hver dag til Roskilde fra en anden
kommune.

Hvor arbejder udpendlerne? - Top 3
Til kommune

Antal

Andel af alle
udpendlere fra
Roskilde

København

5.913

26,0%

Høje-Taastrup

1.951

8,6%

Ballerup

1.445

6,4%

22.700 pendler hver dag fra Roskilde til et job i en anden
kommune.

-- byregioner.dk // byer i bevægelse --

43%
… af de beskæftigede
borgere kører over 20 km
for at komme på arbejde.

69%
... af de beskæftigede
borgere med en lang
videregående uddannelse
er udpendlere.

Byen breder sig
Roskilde bliver stadig mere integreret med de
centrale dele af Hovedstadsregionen. Et stigende
antal
pendler fra København til Roskilde. På kortet
Roskilde
vises vækst i indpendling til Roskilde Kommune i
perioden fra 2003 til 2013.

9%
I perioden 2003 til 2013
steg indpendlingen til Roskilde med 1.721 svarende
til en vækst på 9 pct.

60
3%
340
20%

-648

93
5%

1.721

-104
-93

51
3%

795
46%

Med en enkelt undtagelse
bidrager nabokommunerne
(markeret med mørkblå)
ikke til vækst i indpendling.
Derimod kommer hele 66 pct.
af væksten i indpendling til
Roskilde fra København og
Holbæk.

ROSKILDE

Flytteregnskabet
Roskilde vinder tilflyttere fra de fleste nabokommuner, mens der tabes
fraflyttere i og omkring København.

Så langt kan man
komme i bil

Galten

Skanderborg

Beder-Malling
Helsingør
Odder

Horsens
Hedensted

Jyllinge
Holbæk

København
Roskilde
Greve Strand

Fredericia

Overvægt af indpendlere til Roskilde
by fra de fleste
sjællandske byer

Sorø



Slagelse

Odense

Nyborg

Korsør



Haslev



Nettoindpendling
til Roskilde
2011 - 2012

Nettoudpendling
fra Roskilde
2011 - 2012

Over 500

Over 100

100-500

50-100

10-100

10-50













Svendborg

Sønderborg

 

 



Næstved


 

 





Køge

Ringsted
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Solrød Strand

Middelfart

Vordingborg

Fra Roskilde i bil på:
0-30 min.
Nakskov
30-60 min.



Nykøbing F

834.000
… danske arbejdspladser kan nås i bil
fra Roskilde på 60 minutter

Nettotilflytning
til kommunen
2011 - 2013



Nettofraflytning
fra kommunen
2011 - 2013

Over 250

Over 250

100-250

100-250

20-100

20-100
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Kalundborg

HERNING

43.600 arbejdspladser

42.100 beskæftigede borgere

Midtjysk trækkraft
Et stærkt erhvervsklima og positionen som et vibrerende center for store events og sportsarrangementer gør
Herning til Midtjyllands naturlige midtpunkt. Her sender øget integration med Østjylland indpendlingen
mod nye højder.

Hvor kommer indpendlerne fra? - Top 3
32

Fra kommune

Antal

Andel af alle
indpendlere til
Herning

Ikast-Brande

3.325

25,4%

RingkøbingSkjern

2.068

15,8%

Holstebro

1.881

14,4%

50%
… af jobbene til dem
med lang videregående
uddannelse varetages
af indpendlere.

Byen breder sig
Herning har et meget tydeligt opland i de midt- og
vestjyske kommuner, og integrationen med ØstjylHerning
land vokser. På kortet vises vækst i indpendling til
Herning Kommune i perioden fra 2003 til 2013.

Til kommune

Antal

Andel af alle
udpendlere fra
Herning

Ikast-Brande

3.277

28,1%

Holstebro

1.996

17,1%

RingkøbingSkjern

1.764

15,1%

11.700 pendler hver dag fra Herning til et job i en anden
kommune
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227
9%

306
12%

19,6 km
… kører folk i Herning i
gennemsnit for at komme
på arbejde. Afstanden er
siden 2006 steget med 26%.

I perioden 2003 til 2013
steg indpendlingen til
Herning med 2.551
svarende til en vækst
på 24 pct.

106
4%

13.100 pendler hver dag til Herning fra en anden kommune.

Hvor arbejder udpendlerne? - Top 3

24%

2.551
316
12%

228
9%

130
5%

403
16%

253
10%

Flere kommuner, der grænser
op til Herning Kommune
(markeret med mørkeblå),
bidrager markant til væksten
i indpendlingen. Men stigningen skylder også en øget
indpendling fra Silkeborg i det
andet ”bånd” (markeret med
lyseblåt) og Aarhus.

HERNING

Flytteregnskabet
Herning vinder tilflyttere fra det meste af det midt- og vestjyske
område, mens der tabes fraflyttere til især de store uddannelsesbyer
– Aarhus og København.

Så langt kan man
komme i bil

Hobro

Skive

Struer



Hadsten

Lystrup
Silkeborg

Galten

Ikast

Aarhus








Ringkøbing
Skanderborg

Beder-Malling
Odder

Skjern

Overvægt af indpendlere til Herning
fra nærområdet og fra
byer i et bånd mellem
Herning og Aarhus
Nettoindpendling
til Herning
2011 - 2012

Nettoudpendling
fra Herning
2011 - 2012

Over 500

Over 100

100-500

50-100

10-100

10-50

Horsens
Hedensted

Grindsted
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Vejle







Varde




Fredericia
Esbjerg

Vejen

Kolding

Middelfart

Fra Herning i bil på:
0-30 min.
30-60 min.

282.000
... arbejdspladser kan nås i bil fra
Herning på 60 minutter

Nettotilflytning
til kommunen
2011 - 2013

Nettofraflytning
fra kommunen
2011 - 2013

Over 250

Over 250

100-250

100-250

20-100

20-100
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Herning





Bjerringbro

Holstebro





Randers

Viborg

HELSINGØR

22.000 arbejdspladser

28.400 beskæftigede borgere

Tættere bånd til Hovedstaden
Adgang til 716.000 jobs i hovedstadsområdet og smukke naturomgivelser med skov og vand gør Helsingør
til en attraktiv bosætningskommune. Hver dag pendler derfor næsten dobbelt så mange ud som ind
– en stor andel med en lang videregående uddannelse i bagagen.

Hvor kommer indpendlerne fra? - Top 3
34

Fra kommune

Antal

Andel af alle
indpendlere til
Helsingør

Fredensborg

1.452

20,7%

København

1.176

16,8%

Gribskov

1.035

14,8%

7.000 pendler hver dag til Helsingør fra en anden
kommune.

Hvor arbejder udpendlerne? - Top 3
Til kommune

Antal

Andel af alle
udpendlere fra
Helsingør

København

3.510

26,2%

Fredensborg

1.678

12,5%

Hillerød

1.415

10,5%

13.400 pendler hver dag fra Helsingør til et job i en anden
kommune.
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38%
… af de beskæftigede
borgere kører over 20 km
for at komme på arbejde.

70%
... af de beskæftigede
borgere med en lang
videregående uddannelse
er udpendlere.

Byen breder sig
Helsingør bliver stadig mere integreret med de
centrale dele af Hovedstadsregionen. Et stigende antal pendler fra København til Helsingør. På
kortet vises vækst i indpendling til Helsingør
Kommune i perioden fra 2003 til 2013.
Helsingør

-87

13%
I perioden 2003 til 2013
steg indpendlingen til Helsingør med 816 svarende
til en vækst på 13 pct.

816

30
4%
-72

72
9%
24
3%

36
4%
43
5%

34
4%

326
44 40%
5%

Kommuner omkring Helsingør
Kommune (markeret med blå
nuancer) bidrager kun i mindre grad til vækst i indpendling. Derimod kommer hele 40
pct. af væksten i indpendling
til Helsingør fra Københavns
Kommune.

HELSINGØR

Flytteregnskabet
Så langt kan man
komme i bil

Helsingørs flytteregnskab er kendetegnet ved, at der stort set kun
vindes tilflyttere og tabes fraflyttere til kommuner i hovedstadsregionen. Der vindes bl. a. tilflyttere fra kommunerne langs kystbanen
og tabes fraflyttere til København.

Helsingør

35
Jyllinge



Nettoindpendling
til Helsingør
2011 - 2012

Nettoudpendling
fra Helsingør
2011 - 2012

Over 500

Over 100

100-500

50-100

10-100

10-50

København
Roskilde



Greve Strand











Solrød Strand

Sorø

Ringsted



Køge

Slagelse

Fra Helsingør i bil på:
0-30 min.
30-60 min.

716.000
… danske arbejdspladser kan nås i bil
fra Helsingør på 60 minutter

Nettotilflytning
til kommunen
2011 - 2013

Nettofraflytning
fra kommunen
2011 - 2013

Over 250

Over 250

100-250

100-250

20-100

20-100
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Overvægt af
udpendlere fra
Helsingør på vejen
til København



Holbæk

SØNDERBORG

32.800 arbejdspladser

32.600 beskæftigede borgere

En stærk erhvervsby mellem
Hamborg og Aarhus
Sønderborg er det økonomiske og kulturelle samlingspunkt i Sønderjylland. 4.500 personer fra andre kommuner pendler hver dag
til Sønderjyllands største by, og tilstrømningen er stigende. Flere end halvdelen kommer fra nabokommunen Aabenraa.
Hvor kommer indpendlerne fra? - Top 3
36

Fra kommune

Antal

Andel af alle
indpendlere til
Sønderborg

Aabenraa

2.430

53,8%

Haderslev

481

10,6%

Tønder

270

6,0%

74%
… af de beskæftigede
borgere kører mindre
end 20 km for at
komme på arbejde.

Byen breder sig
Integrationen med Aabenraa Kommune er høj og
vokser markant. Også integrationen med Tønder
er stigende. På kortet vises vækst i indpendling til
Sønderborg
Sønderborg
Kommune i perioden fra 2003 til 2013.

4.500 pendler hver dag til Sønderborg fra en anden
kommune.

Hvor arbejder udpendlerne? - Top 3
Til kommune

Antal

Andel af alle
udpendlere fra
Sønderborg

Aabenraa

2.198

50,4%

Haderslev

348

8,0%

Tønder

250

5,7%

4.400 pendler hver dag fra Sønderborg til et job i en anden
kommune.
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13%
I perioden 2003 til 2013
steg indpendlingen til
Sønderborg med 511
svarende til en vækst på
13 pct.

29
6%

18,2 km
… kører folk i Sønderborg
i gennemsnit for at komme
på arbejde. Afstanden er
siden 2006 steget med 28%.

57
11%
346
68%

511

Det er i høj grad Aabenraa
Kommune, der grænser op
til Sønderborg Kommune
(markeret med mørkeblåt),
der bidrager til væksten.

SØNDERBORG

Flytteregnskabet
Sønderborg vinder tilflyttere fra Tønder og Aabenraa Kommune, men
taber til de store universitetsbyer – København, Aarhus og Odense.

Så langt kan man
komme i bil
Fredericia

Middelfart

Kolding

Vejen



Odense
Ribe

Nyborg

Vojens

Haderslev

Svendborg

Aabenraa




Tønder
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Sønderborg

Overvægt af indpendlere fra andre
dele af Sønderborg
Kommune og dele af
Aabenraa Kommune
Nettoindpendling
til Sønderborg
2011 - 2012

Nettoudpendling
fra Sønderborg
2011 - 2012

Over 500

Over 100

100-500

50-100

10-100

10-50


Flensburg





Schleswig

Fra Sønderborg i bil på:
0-30 min.
30-60 min.








Husum



Eckernförde

Rendsburg






Kiel

93.000
… danske arbejdspladser og 113.000
tyske kan nås i bil fra Sønderborg på
60 minutter

Nettotilflytning
til kommunen
2011 - 2013

Nettofraflytning
fra kommunen
2011 - 2013

Over 250

Over 250

100-250

100-250

20-100

20-100
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Esbjerg

VIDERE HERFRA

byregioner.dk
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Data, analyser og indsigt. Region Syddanmark samler den nyeste viden om danske byer og byregioner ét sted.
På www.byregioner.dk. Et fælles udgangspunkt for en kvalificeret diskussion af byregionerne i Danmark.
Hvad er ratioen mellem udpendling og indpendling i Randers? Hvordan hænger arbejdsmarkedet i Herning sammen med arbejdsmarkedet i Aarhus? Og hvordan kan de største
danske byer arbejde målrettet med vækst og
udvikling som en del af en større byregion?
Med udgangspunkt i omfattende pendlerdata,
befolkningsanalyser og beskæftigelsesdata fra
de 13 største byer fra København til Sønderborg
er byregioner.dk første stop på vejen til en mere

-- byregioner.dk // byer i bevægelse --

grundlæggende forståelse af byregioner og deres
funktion både i regionerne og i hele landet.
Ny viden og dugfriske data samles løbende
om byer, opland, udkant og ikke mindst de
mennesker, der bebor områderne omkring de
regionale byer. Viden, der vil løfte diskussionen
af byregionerne og bidrage til en dybere
forståelse af de dynamikker, der skaber vækst,
udvikling og arbejdspladser i Danmark – nu og
de næste mange år frem.

MERE INFO

Internationalt samarbejde
giver ny viden
Øget viden om de danske byregioner og bevægelsesmønstrene bag er forudsætningen for,
at vi kan arbejde målrettet med udviklings- og planlægningsstrategier, der understøtter
det gode liv og væksten i de danske byregioner. På tværs af administrative grænser.
I to internationale projekter samarbejder Region Syddanmark med bl.a. NORDREGIO
og OECD om, at opbygge viden om danske byregioner.
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Videnscenter
Functional city-regions
– attraktivitet og tilgængelighed
i byregioner
Adgang og tilgængelighed, til de steder vi har brug for i
dagligdagen, er afgørende for byers attraktivitet og er centrale
elementer i den funktionelle byregion. Det sætter det nordiske
case study-projekt ”Functional city-regions” spot på med
attraktivitets- og tilgængelighedsanalyser af byregioner i de
nordiske lande. I den danske del af analysen er fokus på Fyn.
Fra de andre nordiske lande deltager Stockholm, Trondhjem og
Tampere. Projektet gennemføres i 2015 og ledes af den nordiske
forskningsinstitution NORDREGIO.

Measuring well-being
in Danish city-regions
Region Syddanmark og den internationale økonomiske
samarbejdsorganisation OECD er gået sammen om et pilotprojekt,
der skal måle forskellige sider af livskvalitet (well-being) i større
danske byregioners centre og deres oplande. Formålet med
undersøgelsen er at få indsigt i forskelle og ligheder og gensidig
afhængighed mellem kerne og opland i byregioner på tværs af
administrative grænser. Analysen skal bidrage til at skabe et bedre
grundlag for regionale og lokale udviklingsstrategier. Projektet
gennemføres i 2015-2016.

Få adgang til mere viden om byer,
kommuner, landsdele og regioner.
Besøg den store ressourcedatabase,
der ligger i videncenter for Regional
Udviklingsplan i Syddanmark. Her kan
du finde analyser, nøgletal, kort og
talbank med viden, der er nødvendig
som grundlag for udviklingsstrategier
og som beslutningsgrundlag for
politikere i kommuner og regioner.
Start med at søge inspiration i de
allerede gennemførte byanalyser:

detgodeliv.regionsyddanmark.dk/
byanalyse
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BYREGIONER I DANMARK

”Business Region Aarhus træder stadig tydeligere frem som et nationalt
vækstcenter. Vi opnår kritisk masse, taler med en fælles stemme og står
stærkere sammen i en globaliseret verden. Med udgangspunkt i et tæt
lokalt samarbejde har byregionen afgørende betydning for Danmarks
vækst og udvikling”
Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus Kommune

