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PENDLINGEN STIGER
IGEN OVER ØRESUND
Flere fakta peger på en øget dansksvensk integration – men fremgangen sker fra et lavt niveau

I KORTE TRÆK

Det forbedrede danske arbejdsmarked begynder at afspejle
sig i en øget pendling over Øresund. Flere fakta peger på en
øget dansk-svensk integration – men fremgangen sker fra
et lavt niveau.
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Pendlingen over Øresund gik fra tilbagegang til vækst sidste år. Det gælder også
den samlede vejtrafik over Øresundsbroen – den første stigning siden 2009. Den
danske beskæftigelse nåede i november sit højeste niveau siden 2009. Tre kends
gerninger, som viser, hvordan det forbedrede danske arbejdsmarked styrker
integrationen over Øresund.
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Øresundspendlingen steg til 16.100 personer i 2014
Pendlingen over Øresund steg fra 15.800 personer i 2013 til 16.100 personer i 2014,
viser Øresundsinstituttets analyse af tal fra Ørestat og Trafikstyrelsen. Tallet omfatter
såvel pendling over Øresundsbroen som med færge mellem Helsingborg og Helsingør.

Trafikken på Øresundsbroen steg for første gang siden 2009
Den samlede vejtrafik over Øresundsbroen steg i fjor med 3,4 procent til i gennemsnit 18.964 køretøjer per dag. Det er første gang siden 2009, at den samlede
vejtrafik over broen stiger. Kilde Øresundsbro Konsortiet.

29 procent flere svenskere begyndte at arbejde i Danmark i 2014

ØRESUNDSINSTITUTTET er et uafhængigt dansk-svensk videncenter, der
gennem analyser, konferencer og medievirksomhed bidrager til et øget kendskab
om udviklingen i regionen. Virksomheden drives uden henblik på at skabe et overskud og med finansiering fra godt 100 medlemmer fra stat, regioner, kommuner,
universiteter og det private erhvervsliv.

Antallet svenskere, som skifter fra en svensk til en dansk arbejdsgiver steg med 29
procent til 1.386 personer mellem januar og august 2014 sammenlignet med samme
periode året før. Stigningen sker fra et lavt niveau. Under højkonjunkturen år 2007 og
2008 begyndte mere end 4.000 svenskere hvert år at arbejde i Danmark. Kilde Skat.

Beskæftigelsen i Danmark er på det højeste niveau siden 2009
Beskæftigelsen i Danmark er på det højeste niveau siden oktober 2009. På et år er
antallet af beskæftigede steget med 28.000. Kilde Danmarks Statistik.
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PENDLINGEN STIGER IGEN OVER ØRESUND

FLERE ØRESUNDSPENDLERE
De første tegn på en vendning
i Øresundsintegrationen

Pendlingen over Øresund vendte til fremgang
i 2014 til 16.100 daglige rejsende. Det viser en
analyse som Øresundsinstituttet har foretaget
af data fra Ørestat og Trafikstyrelsen. Også
antallet svenskere, som begynder at arbejde i
Danmark, samt trafikken over Øresundsbroen
er stigende. Motoren bag denne udvikling er
den øgede beskæftigelse i Danmark.

De første tegn på en ændring kan anes for integrationen over Øresund. Det viser Øresundsinstituttets nye tendensanalyse for pendlingen over
Øresund. Den viser, at pendlingen over Øresund
steg med 300 personer i 2014 til i gennemsnit
16.100 daglige pendlere over Øresundsbroen og
med færgerne mellem Helsingborg og Helsingør.
Mellem november 2013 og november 2014 er
beskæftigelsen i Danmark steget med 28.000
personer til 2.581.700. Det er den højeste niveau

siden oktober 2009, men stadig 134.000 færre
beskæftigede end i januar 2008, viser de sæsonkorrigerede tal fra Danmarks Statistik.
Den øgede pendling stemmer godt overens med
oplysningerne fra Øresundsbroen om at vejtrafikken
sidste år steg med 3.4 procent. Det var første år
siden 2009, at den samlede vejtrafik over Øresundsbroen steg. Nedgangen for bilpendlingen over broen
ophørte i sidste kvartal 2014.
Øresundsinstituttets analyse af pendlingen over
Øresund omfatter også togpassagerer over broen samt færgetrafikken mellem Helsingborg og
Helsingør. Den bygger på den registerbaserede
årlige arbejdsmarkedsstatistik og kvartalsvis data
fra Ørestat komplementeret med passagertrafik fra
Trafikstyrelsen.
At pendlingen mellem landene er øget, indikeres
også af at antallet svenskere, som har skiftet fra
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en svensk til en dansk arbejdsgiver, steg med 29
procent til 1.386 personer januar–august 2014
sammenlignet med samme periode året før. Det
fremgår af statistik fra Skat.
Men pendlingen over Øresund og den svenske
jobsøgning i Danmark øger fra et lavt niveau.
Det fremgår af den måling, som Sydsvenska
Industri- och handelskammaren har foretaget i
samarbejde med Dansk Erhverv. Da de fremlagde
deres seneste måling i begyndelsen af året viste
den, at integrationen er gået tilbage siden 2010
og nu er tilbage på 2005-niveau.
Øresundsinstituttets tendensanalyse viser, at vi
givetvis har nået bunden, når det gælder integrationsgraden, og at det forbedrede arbejdsmarked i
Danmark får pendling til et arbejde over grænserne til igen at blive mere almindeligt. Men vor
vurdering er, at fremgangen kommer til at ske i et
roligt tempo.
			
BRITT ANDRESEN
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ANTAL PENDLERE OVER ØRESUND
Daglige pendlere
2012

16.050

2013

15.800

2014

16.100

Tallene omfatter pendling i november måned hvert år med tog, bil og bus
over Øresundsbroen og med færge mellem Helsingborg og Helsingør.
Kilder: Øresundsinstituttets beregninger baseret på data fra Øresundsbro Konsortiet, Ørestat og Trafikstyrelsen.
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