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Analyse  

Langdistancependlere  

Af Nadja  Chri st ine Andersen  

Denne analyse belyser, hvilke karakteristika langdistancependlere har og om deres pend-

lingsmønstre er vedvarende over tid – er langdistancependling en midlertidig løsning eller 

et strategisk valg. Langdistancependlere defineres i notatet som personer, der har en af-

stand på over 50 km fra bopæl til arbejdsplads.  

 

Analysens hovedkonklusioner 

 Fra 2001 til 2012 er andelen af langdistancependlere steget fra 5,3 

pct. til 7,4 pct. Pendlingsafstanden for langdistancependlere er lige-

ledes steget i perioden. I 2012 pendlede en fjerdedel af alle langdi-

stancependlere over 150 km.  

 

 Langdistancependlere er i højere grad mænd, personer med en lang 

videregående uddannelse og topledere.  

 

 To tredjedel af alle nye langdistancependlere kan to år efter ikke 

længere kalde sig selv langdistancependlere, da de har fået under 50 

km på arbejde. Det indikerer, at langdistancependling oftest er en 

midlertidig løsning. 

 

 Det er især langdistancependlere bosat i Hovedstadsområdet, der to 

år efter ikke længere pendler over 50 km. 

 

 62 pct. af de nye langdistancependlere, der har fået under 50 km i 

løbet af to år, har i perioden skiftet arbejdsplads. Knap 50 pct. er 

flyttet og 30 pct. har ikke længere et job. 
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1. Indledning 

I sammenligning med vores nordiske naboer har vi relativt korte geografi-

ske afstande. Det muliggør i højere grad pendling til studier og arbejde på 

tværs af kommunegrænser, og det mindsker forskellene mellem hoved-

stadsområdet og den øvrige del af landet.1  

93 pct. af de 2,7 millioner beskæftigede i Danmark pendler til og fra  arbej-

de, jf. figur 1.1. Pendlingen forbedrer matchningen på arbejdsmarkedet, og 

det bidrager også til flere muligheder for bosætning i forskellige dele af lan-

det. Pendlingen knytter kommunerne sammen.  

Især langdistancependling er med til at binde landsdelene tætter sammen. 

7,4 pct. af de beskæftigede pendler mere end 50 km fra bopælsadresse til 

arbejdsadresse, jf. figur 1.1. Andelen har været stigende de sidste 10 år, jf. 

figur 1.2.  

Figur 1.1 Fordeling af pendlingsafstand mellem bopæl og arbejde, 2012 

Kilde: Danmarks Statistik, statistikbanken.dk 

I 2001 pendlede 5,3 pct. af de beskæftigede over 50 km til arbejde, mens 

tallet i 2012 var 7,4 pct. På 11 år har der været en stigning på 2,1 pct. point i 

andelen, der pendler over 50 km mellem bopæl og arbejde, jf. figur 1.2.  

 

 

                                                 
1 KL (2014), Pixiudgave ”Danmark i forandring”. 
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Figur 1.2 Udviklingen i andelen af langdistancependlere 

 
Kilde: KL’s egne beregninger baseret på registerdata .  

 

I dette analysenotat belyses de 7,4 pct. beskæftigede personer, der pendler 

over 50 km mellem bopæl og arbejdspladsen. I notatet betegnes disse per-

soner som langdistancependlere. I boks 2.1 er definitionen på langdistance-

pendlere beskrevet.   

I første del af analysen beskrives udviklingen i pendlingsafstanden og lang-

distancependlernes karakteristika samt deres geografiske pendlingsmønstre i 

2012. I anden del af notatet analyseres varigheden af langdistancependling. 

Hvorvidt langdistancependling er en vedvarende eller midlertidig situation 

for den beskæftigede – bliver afstanden mindsket med årene og i så fald 

hvordan. Til denne del ses der på nye langdistancependlere i årene 2005-

2010, og deres pendlingsafstand to år efter. 
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2. Analyse af langdistancependlere  

2.1 Udviklingen i pendlingsafstanden 
 

I 2012 pendlede knap 200.000 beskæftigede danskere over 50 km mellem 

bopæl og arbejdspladsen. Det svarer til 7,4 pct. af alle de beskæftigede. 

Knap en fjerdedel af disse langdistancependlere havde en afstand på mellem 

50 og 60 km mellem bopæl og arbejde, jf. figur 2.1. Og omkring en fjerdedel 

af langdistancependlerne pendlede over 150 km.  

 

I 2006 var knap 170.000 danskere kategoriseret som langdistancependlere. 

De 30.000 ekstra langdistancependlere, der er kommet fra 2006 til 2012 har 

fordelt sig på alle afstandsintervaller, jf. figur 2.1.  

 

Figur 2.1 Antallet af langdistancependlere fordelt på pendlingsafstand 

 
Kilde: KL’s egne beregninger baseret på registerdata . 

 

Udover en stigende andel af langdistancependlere, jf. figur 1.2, er pendlings-

afstanden for langdistancependlerne også steget de seneste seks år. I 2012 

var andelen af beskæftigede, der pendlede over 150 km, steget med godt 2 

pct. point. I 2006 pendlede 21,5 pct. af langdistancependlerne over 150 km, 

i 2012 var andelen steget til 23,5 pct.  

 

Der har stort set ikke været nogen ændring i fordelingen af pendlingsaf-

standen mellem 60 og 150 km. Stigningen i andelen, der pendler over 150 

km, kommer hovedsageligt fra et fald i andelen af langdistancependlere, der 

pendler mellem 50-60 km. Her er andelen faldet fra 24,2 pct. i 2006 til 23,2 

pct. i 2012, jf. figur 2.1.  
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Figur 2.2 Fordeling af langdistancependlere på pendlingsafstand 

 
Kilde: KL’s egne beregninger baseret på registerdata . 

 

Boks 2.1 Definition på langdistancependlere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Dst.dk, Den Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik. 

 

2.2 Geografisk pendlingsmønster 
 

Det er kommunerne i Syd- og Vestsjælland, der har de højeste andele af 

bosatte langdistancependlere, samt Norddjurs, Kolding og Fredericia 

Kommuner. I disse kommuner er det over 10 pct. af de beskæftigede, der 

pendler over 50 km til arbejde. Faxe Kommune har landets højeste andel af 

langdistancependlere på 22,5 pct. 
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Langdistancependlere er defineret som personer, der har over 50 km fra 

bopæl til arbejdsplads. Pendlingsafstanden defineres på baggrund af 

data fra Den Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik fra Danmarks Sta-

tistiks registerdata.  

 

Pendlingsafstanden er beregnet som den korteste vejafstand fra den 

beskæftigedes bopælsadresse til arbejdsstedsadressen. Arbejdssteds-

adressen opgøres som den beskæftigedes væsentligste arbejdssted. 

Pendling mellem øvrige arbejdssteder og uddannelsesinstitutioner er 

ikke med i opgørelsen. Hjemturen indgår ikke i pendlingsafstanden.  

 

Pendlingen er ofte en daglig rejse mellem bopæl og arbejdssted, men 

der kan også være tale om en rejse, der foretages sjældnere. Statistikken 

indeholder ikke oplysninger om hyppigheden af pendlingen eller hvilket 

transportmiddel, der benyttes.  

 



  7 

Omvendt er det Hovedstadsområdet samt Bornholm og Brønderslev 

Kommuner, der har landets laveste andele af langdistancependlere. Den 

laveste andel findes i Egedal Kommune, hvor 1,5 pct. af de beskæftigede 

pendler over 50 km til arbejde. Hovedstadsområdet har en stor koncentra-

tion af arbejdspladser, hvorfor mange bosat i området af naturlige grunde 

ikke pendler så langt. 

 

Kommunerne i Jylland og på Fyn har hovedsageligt en andel af langdi-

stancependlere på mellem 5-10 pct., jf. figur 2.3.  

 

Figur 2.3 Andelen af langdistancependlere fordelt på bopælskommune 2012 

 

 
Kilde: KL’s egne beregninger baseret på registerdata .  

Anm.: Landgennemsnittet er 7,4 pct. 
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Kommunerne i trekantsområdet samt kommunerne sydvest for København 

tiltrækker flest langdistancependlere, jf. figur 2.4. Det er alle områder, der er 

let tilgængelige. I Ikast-Brande Kommune er 13,7 pct. af deres arbejdsplad-

ser besat af personer, der er pendlet mere end 50 km, hvilket gør Ikast-

Brande til kommunen med flest langdistancependlere, der pendler til kom-

munen.  

 

Fyn, Bornholm og dele af Nordsjælland har nogle af de laveste andele af 

tilkomne langdistancependlere. I Hillerød Kommune modtager de færrest 

langdistancependlere, idet 2,5 pct. af deres arbejdspladser er besat af perso-

ner, der er pendlet mere end 50 km.  

 

Figur 2.4 Andelen af langdistancependlere fordelt på arbejdskommune 2012 

Kilde: KL’s egne beregninger baseret på registerdata . 

Anm.: Landgennemsnittet er 7,4 pct. 
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2.3 Karakteristik af langdistancependlere 
 

Flere mænd end kvinder er langdistancependlere. 68 pct. af langdistance-

pendlerne er mænd, mens det for alle beskæftigede personer er 52 pct., jf. 

tabel 2.1. Langdistancependlere er i mindre grad unge personer under 20 år. 

Kun 2,2 pct. af langdistancependlerne er under 20 år, hvorimod det for alle 

beskæftigede er 6,4 pct. Knap hver fjerde langdistancependler er mellem 30-

39 år og godt hver fjerde er mellem 40-49 år. 

 

Lønmodtagere på grundniveau udgør den største andel af langdistancepend-

lerne med 36,7 pct. Knap hver fjerde langdistancependler er lønmodtager 

på højeste niveau. Der er færrest selvstændige og topledere blandt langdi-

stancependlerne, hvor andelene er henholdsvis 1,6 pct. og 6,3 pct. Sammen-

lignet med alle beskæftigede, udgør toplederne en stor andel af langdi-

stancependlerne.  

 

Af de 197.163 langdistancependlere har godt 35 pct. en erhvervsuddannelse 

som højest fuldførte uddannelse. Gymnasial uddannelse og kort videregå-

ende uddannelse optræder færrest gange som højest fuldførte uddannelse 

blandt langdistancependlerne. Sammenlignet med alle beskæftigede, udgør 

personer med en lang videregående uddannelse en stor andel af langdi-

stancependlerne.  

 

Langdistancependlere arbejder i højere grad i brancherne industri, råstoffer 

og forsyning, bygge og anlæg, og handel og transport end alle beskæftigede. 

Bygge og anlægsbranchen beskæftiger den største andel af langdistance-

pendlerne med 27 pct., mens det for alle beskæftigede er 24 pct. Langdi-

stancependlere arbejder i mindre grad i branchen offentlig administration, 

undervisning og sundhed sammenlignet med alle beskæftigede personer.  

 

Tabel 2.1 Karakteristik af langdistancependlere, 2012 

  
Langdistance 

pendlere 
Beskæftigede 

personer 

Antal 197.163 2.673.083 

 

   - Andel - 

Køn   
 

Mænd 67,5 52,1 

Kvinder 32,5 47,9 

  100,0 100,0 

Alder   
 Under 20 år 2,2 6,4 

20-29 år 18,0 16,2 

30-39 år 23,6 21,6 

40-49 år 27,0 25,1 
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50-59 år 20,6 21,2 

Over 60 år 8,6 9,6 

  100,0 100,0 

Socioøkonomisk status   
 Selvstændige 1,6 7,4 

Topledere 6,3 3,8 

Lønmodtagere på højeste niveau 24,2 22,3 

Lønmodtagere på mellemniveau 17,6 11,0 

Lønmodtagere på grundniveau 36,7 39,0 

Andre lønmodtagere 13,7 16,6 

  100,0 100,0 

Højest fuldført uddannelse   
 Grundskole 18,1 23,0 

Gymnasial uddannelse 9,7 8,6 
Erhvervsuddannelse 35,3 34,4 
Kort videregående uddannelse 7,3 5,1 
Mellemlang videregående uddannelse 15,3 16,9 
Lang videregående uddannelse 12,2 9,1 
Uoplyst 2,1 2,9 

  100,0 100,0 

Branchetilknytning   
 Landbrug, skovbrug og fiskeri 1,1 2,5 

Industri, råstoffer og forsyning 14,6 12,1 
Bygge og anlæg 7,5 5,8 
Handel og transport mv.  26,5 23,8 
Information og kommunikation 4,8 3,7 
Finansiering og forsikring 4,1 3,0 
Ejendomshandel og udlejning 1,3 1,6 
Erhvervsservice 10,2 10,1 
Off. adm., undervisning og sundhed 26,3 32,6 
Kultur, fritid og anden service 3,8 4,4 
Uoplyst 0,0 0,6 

  100,0 100,0 

Kilde: KL’s egne beregninger baseret på registerdata . 
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3. Analyse af varigheden af langdistance-
pendling 

I denne delanalyse ses der på om langdistancependling er vedvarende over 

tid. Vælger langdistancependlere at flytte tættere på arbejdspladsen efter et 

stykke tid, eller vælger de at skifte arbejdsplads. Eller er den lange pendling 

et permanent valg. Det analyseres ved at se på nye langdistancependlere og 

deres pendlingsafstand to år efter. 

3.1 Identificering af nye langdistancependlere 
 
I boks 3.1 er opgørelsesmetoden til at identificere nye langdistancependlere 

beskrevet. Fra 2009 til 2010 blev godt 58.500 personer identificeret som nye 

langdistancependlere, det svarer til 30 pct. af alle langdistancependlere i 

2010, jf. figur 3.1. Sammenlignet med foregående år er antallet og andelen af 

nye langdistancependlere fra 2009 til 2010 lavt. 

Andelen af nye langdistancependlere har været konstant i perioden 2006-

2008. I denne periode var det knap 40 pct. af alle langdistancependlere, der 

blevet identificeret som nye langdistancependlere. Fra 2008 til 2009 steg 

andelen til godt 44 pct., hvilket er det samme niveau som i 2005.  

Den høje andel af nye langdistancependlere fra 2008 til 2009 kan være for-

årsaget af, at flere accepterede at skulle pendle længere for at få et job. Hvor 

faldet i antallet af nye langdistancependlere imellem 2009 og 2010 kan skyl-

des færre ledige stillinger. 

Selvom antallet af nye langdistancependlere falder i mellem 2009 og 2010, 

falder antallet af alle langdistancependlere ikke. Det indikerer, at en større 

andel af langdistancependlerne forbliver langdistancependlere. Stigningen i 

langdistancependlere fra 2008 til 2009 skyldes dermed flere nye langdi-

stancependlere, mens stigningen fra 2009 til 2010 skyldes, at flere forbliver 

langdistancependlere. 

I perioden 2005-2010 udgør de nye langdistancependlere i gennemsnit 39 

pct. af alle langdistancependlere. Der sker dermed en stor udskiftning af 

langdistancependlere hvert år, hvorfor langdistancependling for mange ty-

der på at være en midlertidig løsning. 
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Boks 3.1 Opgørelsesmetode til at identificere nye langdistancependlere   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1 Andelen af nye langdistancependlere

 

Anm.: Årstallet angiver hhv. antal og andel personer, der primo året er identificeret som 

nye langdistancependlere. Fx angiver 2010 hhv. antal og andel personer, der fra 2009 til 

2010 er blevet klassificeret som nye langdistancependlere. Tallene bygger på RAS, og de er 

derfor målt fra november til november. 

Kilde: KL’s egne beregninger baseret på registerdata . 
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Til at identificere nye langdistancependlere er anvendt registerdata fra 

Danmarks Statistik. Personerne identificeres ved, at de det foregående år 

(t-1) havde en afstand på under 50 km, og i det pågældende år (t) har en 

afstand på over 50 km. I boks 2.1 er definitionen på pendlingsafstanden 

beskrevet.  

Efterfølgende betinges der på, at personerne ifølge Den Registerbaserede 

Arbejdsstyrkestatistik (RAS) er i ordinær beskæftigelse i år t. RAS er en 

årlig individbaseret opgørelse af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning 

på den sidste arbejdsdag i november året før.  

Personer, der det foregående år (t-1) ifølge RAS har været på barselsdag-

penge, udgår fra populationen, fordi de af naturlige grunde ingen pendling 

har haft på opgørelsestidspunktet og dermed kan have været langdistance-

pendlere i mange år.  
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Der kan være flere grunde til, at personer bliver kategoriseret som nye lang-

distancependlere. For personer, der blev identificeret som nye langdistance-

pendlere imellem 2009 og 2010 havde 63 pct. skiftet job i perioden, 33 pct. 

havde skiftet bopæl og 22 pct. havde gået fra at være arbejdsløs eller uden 

for arbejdsstyrken til at have fået job i løbet af 2009, jf. figur 3.2. For knap 2 

pct. af populationen skiftede deres arbejdsplads placering i løbet af 2009, 

hvilket også kan have fået afstanden mellem bopæl og arbejdsplads til at 

blive længere. En person kan sagens have flere årsager til at blive identifice-

ret som langdistancependler, hvilket også bevirker, at summen af de fire 

ændringer overstiger 100 pct.  

Der har i perioden 2005-2010 været en tendens til, at flere af de nye langdi-

stancependlere har skiftet job i løbet af det foregående år, jf. figur 3.2. Sam-

tidig har færre af de nye langdistancependlere fået nyt job efter en periode 

som arbejdsløs eller uden for arbejdsstyrken, og færre har skiftet bopæl i 

løbet af det foregående år.   

Figur 3.2 Mulige grunde til at blive identificeret som ny langdistancepend-

ler, 2010

 

Anm.: De tre kurver summerer til over 100, fordi én person kan være påvirket af flere 

faktorer. Tallene for om man har skiftet bopæl imellem 2006 og 2007 er estimeret pga. 

databrud. Data bygger på Den Registerbaseret Arbejdsstyrkestatistik og viser derfor ar-

bejdsmarkedstilknytningen i første uge i november året før. Man kan derfor godt have 

været arbejdsløs i en periode mellem november til november, og så være i kategorien ski f-

tet job.  

Kilde: KL’s egne beregninger baseret på registerdata 
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3.2 Karakteristik af nye langdistancependlere 
 

Af de godt 58.500 nye langdistancependlere i 2010 har størstedelen en 

pendlingsafstand på lige over 50 km eller en afstand på over 100 km, jf. figur 

3.3. 20 pct. har fået en pendlingsafstand på mellem 50 og 60 km, og knap 

halvdelen, 45 pct., har fået en pendlingsafstand på over 100 km.  

 
Sammenlignet med de øvrige langdistancependlere udgør de nye langdi-

stancependlere i højere grad personer, der pendler over 100 km, og i mindre 

grad personer, der pendler mellem 50 og 90 km. De øvrige langdistance-

pendlere er personer, der har pendlet over 50 km mellem bopælen og ar-

bejdspladsen i over et år.  

Figur 3.3 Fordeling af pendlingsafstand for nye langdistancependlere, 2010 

 

Kilde: KL’s egne beregninger baseret på registerdata 

 

15 pct. af de nye langdistancependlere har fået en forøgelse af pendlingsaf-

standen på under 50 km fra 2009 til 2010, jf. tabel 3.1. 28 pct. har fået over 

150 km længere pendlingsafstand i løbet af 2009. 27,6 pct. af de nye langdi-

stancependlere havde ingen pendlingsafstand året før. Det er hovedsageligt 

personer, der ikke var i job året før og selvstændige personer, der har arbej-

det på bopælsadressen.  
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Tabel 3.1 Ændringen i pendlingsafstanden for nye langdistancependlere i 

2010 

Antal nye pendlere 58.564   

 
- Andel - 

Under 50 km 17,3  

50-60 km 13,0 

60-70 km 9,9 

70-80 km 7,7 

80-90 km 5,7 

90-100 km 4,5 

100-150 km 14,2 

Over 150 km 27,7 
Kilde: KL’s egne beregninger baseret på registerdata 

 

Nye langdistancependlere udgøres i højere grad personer, der var under 

uddannelse, arbejdsløse og andre personer, der står udenfor arbejdsstyrken 

året før sammenlignet med alle beskæftigede og de øvrige langdistancepend-

lere, jf. tabel 3.2. Nye langdistancependlere er i højere grad personer, der 

ikke er i arbejde året før, men som vælger at tage et arbejde med over 50 km 

til deres arbejdsplads.  
 

Sammenlignet med de øvrige langdistancependlere, er nye langdistance-

pendlere i højere grad personer under 30 år. Det underbygges af, at nye 

langdistancependlere i højere grad er personer, der året før var under ud-

dannelse. 
 

Nye langdistancependlere er i højere grad kvinder sammenlignet med de 

øvrige langdistancependlere. Mænd udgør dog stadig en større andel  af de 

nye langdistancependlere med 60 pct.  

 

Nye langdistancependlere arbejder i mindre grad i industri, råstoffer og for-

syningsbranchen end øvrige langdistancependlere og alle beskæftigede. De 

arbejder derimod i højere grad i erhvervsservicesbranchen, og i højere grad i 

offentlig administration, undervisning og sundhed sammenlignet med de 

øvrige langdistancependlere.  

 

Tabel 3.2 Socioøkonomisk status året før, 2010. 

  

Nye langdi-
stance pendlere 

Øvrige langdi-
stance pendlere 

Alle beskæf-
tigede 

Antal 58.564 136.920 2.668.754 

Køn   - Andel - 

 Mænd 60,1 70,9 51,8 

Kvinder 39,9 29,1 48,2 

  100,0 100,0 100,0 
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Alder   
  Under 20 år 6,4 0,9 6,8 

20-29 år 30,9 12,6 16,0 

30-39 år 23,5 24,8 22,2 

40-49 år 20,0 29,3 25,0 

50-59 år 12,6 23,0 20,9 

Over 60 år 6,7 9,4 9,2 

  100,0 100,0 100,0 

Socioøkonomisk status året før   
  Beskæftigelse 78,5 98,7 91,8 

Barn 1,1 0,0 1,4 

Under uddannelse 6,5 0,0 2,4 

Arbejdsløs 3,9 0,0 0,9 

Midlertidig udenfor arbejdsstyrken 1,5 0,1 0,7 

Tilbagetrækning fra arbejdsstyrken 0,4 0,0 0,1 

Pensionister 1,4 0,0 0,4 

Andre udenfor arbejdsstyrken 6,8 0,0 1,5 

Indgår ikke i RAS året før 0,0 1,3 0,7 

  100,0 100,0 100,0 

Højest fuldført uddannelse   
  Grundskole 20,7 16,5 21,6 

Gymnasial uddannelse 15,0 7,0 8,7 
Erhvervsuddannelse 31,7 39,0 36,0 
Kort videregående uddannelse 5,5 8,1 5,1 
Mellemlang videregående uddannelse 14,4 15,0 17,4 
Lang videregående uddannelse 10,8 12,6 9,0 
Uoplyst 2,0 1,8 2,1 

  100,0 100,0 100,0 

Branchetilknytning   
  Landbrug, skovbrug og fiskeri 1,5 0,8 2,6 

Industri, råstoffer og forsyning 10,1 15,6 12,5 
Bygge og anlæg 6,1 7,3 5,9 
Handel og transport mv.  25,1 26,6 23,4 
Information og kommunikation 4,2 5,3 3,6 
Finansiering og forsikring 3,1 4,5 3,1 
Ejendomshandel og udlejning 1,7 1,2 1,5 
Erhvervsservice 12,3 10,8 9,9 
Off. adm., undervisning og sundhed 31,1 24,5 32,7 
Kultur, fritid og anden service 4,8 3,5 4,3 
Uoplyst 0,1 0,0 0,6 

  100,0 100,0 100,0 
Kilde: KL’s egne beregninger baseret på registerdata 
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3.3 Pendlingsafstanden de efterfølgende år 
 

76 pct. af de nye langdistancependlere i 2010 har to år efter fået kortere 

afstand, 17 pct. har to år efter samme afstand og 8 pct. af fået længere af-

stand, jf. figur 3.4. 67 pct. af de nye langdistancependlere i 2010 kan to år 

efter ikke længere klassificeres som langdistancependlere, fordi de har fået 

under 50 km mellem bopæl og arbejde.  

 

Figur 3.4 Udviklingen i pendlingsafstanden to år efter 

 
 
Anm.: Årstallet henviser til to år efter personerne er blevet identificeret som ny langd i-

stancependlere. Fx viser 2012 fordelingen af afstanden i 2012 for personer, der blev nye 

langdistancependlere i 2010.  

Kilde: KL’s egne beregninger baseret på registerdata 

 

I de foregående år har der været en konstant andel af de nye langdistance-

pendlere, der to år efter havde fået kortere afstand. Før 2009 var det 4/5 af 

alle nye langdistancependlere, der to år efter havde fået kortere afstand, 

mens 1/5 havde samme eller længere afstand to år efter.    

 

Nye langdistancependlere i 2009 bryder dog mønsteret ved, at en større 

andel har samme afstand to år efter, og dermed i højere grad end tidligere er 

forblevet langdistancependlere. Personer, der blev langdistancependlere 

mellem 2009 og 2010, er på vej mod samme niveau som før 2009 mht. an-

delen, der har fået kortere afstand.  

 

Figur 3.4 indikerer, at langdistancependling er en midlertidig situation for 

størstedelen af nye langdistancependlere. Kun en lille andel vælger at for-

sætte med at pendle langt mellem bopæl og arbejdspladsen to år efter. 
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Det er i højere grad personer med en afstand på over 150 km, der har fået 

under 50 km eller fået kortere afstand to år efter, jf. figur 3.5. Af de nye 

langdistancependlere i 2010, der havde en afstand på mellem 150 og 200 

km, har 75 pct. fået en afstand på under 50 km to år efter. For personer 

med mellem 50 og 60 km, er det 60 pct., der ikke længere kan klassificeres 

som langdistancependlere.  

 

Figur 3.5 Hvilke personer, der har fået kortere afstand to år efter fordelt på 

pendlingsafstanden, 2010 

 
Kilde: KL’s egne beregninger baseret på registerdata 

 

 

 

3.4 Karakteristik af personer, der to år efter ikke er 
langdistancependlere 

 

67 pct. af de nye langdistancependlere i 2010 kan to år efter ikke længere 

kalde sig selv langdistancependlere. Det svarer til knap 40.000 personer. 

Det er især langdistancependlere i Hovedstadsområdet samt Herning, Søn-

derborg, Svendborg og Bornholm Kommuner, der to år efter ikke længere 

pendler over 50 km, jf. figur 3.6.  

 

Langdistancependlere i Vestsjælland vælger derimod i højere grad at forsæt-

te deres lange transport mellem bopæl og arbejdspladsen.  
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Figur 3.6 Andelen af nye langdistancependlere i 2010, der to år efter ikke 

længere kan klassificeres som langdistancependlere 

 

 
Kilde: KL’s egne beregninger baseret på registerdata 

 

Den største årsag til, at folk ikke længere kan klassificeres som langdi-

stancependlere er, at de skifter arbejdsplads. 62 pct. af personerne, der ikke 

længere er langdistancependlere to år efter, arbejder ikke længere på samme 

arbejdsplads, jf. figur 3.7.  

 

Den næststørste årsag til, at personerne ikke længere er langdistancependle-

re er, at de er flyttet. For knap 50 pct. gælder det, at de har skiftet bopæl i 

løbet af de to år efter de er blevet klassificeret som nye langdistancependle-

re.  
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30 pct. har to år efter ikke længere et job, hvilket betyder, at de ingen af-

stand har mellem bopæl og arbejde. Dermed har 70 pct. af de nye langdi-

stancependlere to år efter stadig et arbejde. For knap 2 pct. af de nye lang-

distancependlere, der to år efter har under 50 km, har arbejdspladsen skiftet 

adresse. For nogle af personerne har der været flere årsager til ikke at blive 

kategoriseret som langdistancependlere, hvilket betyder, at summen af de 

fire årsager overstiger 100 pct.  

 

Faldet i andelen af personer, der har fået under 50 km i 2011, jf. figur 3.4, 

skyldes både, at færre personer har skiftet job og færre har skiftet bopæl. 

Finanskrisen kan have stavnsbundet flere personer og fået flyttehyppighe-

den til at falde. Derudover har finanskrisen betydet færre ledige stillinger, 

og dermed færre jobskifte.  

 

Figur 3.7 Mulige grunde til, at personer ikke længere er langdistancepend-

ler to år efter 

 
Anm.: Årstallet henviser til to år efter personerne er blevet identificeret som ny langdi-

stancependlere. Fx viser 2012 mulige årsager til, at personer, der i 2010 blev kategoriseret 

som nye langdistancependlere ikke længere er langdistancependlere i 2012. Skiftet bopæl er 

ikke vist for 2007 og 2008, pga. databrud som følge af kommunalreformen. 

Kilde: KL’s egne beregninger baseret på registerdata . 

 

Det er i højere grad nye langdistancependlere fra Aarhus, Ærø og Rødovre 

Kommuner, der skifter bopæl for at få under 50 km mellem bopæl og ar-

bejdsplads, jf. figur 3.8. Langdistancependlere fra disse tre kommuner har en 

signifikant større andel af langdistancependlere, der to år efter har fået ny 

bopæl i forhold til landsgennemsnittet. Kommuner med en lav andel af per-

soner, der er flyttet sammenlignet med landsgennemsnittet er spredt ud 

over hele landet.  
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Figur 3.8 Skift i bopæl to år efter fordelt på fraflytningskommune, 2010  

 
Anm.: Kommuner med en andel indenfor værdien af landsgennemsnittet +/- 1x standard-

afvigelsen er markeret som middel. Det svarer til, at kommuner med en andel under 38,6 

pct. er markeret med en lav andel, og kommuner med en andel over 54,8 pct. er markeret 

med en høj andel. Standardafvigelsen er beregnet som √
∑    ̅  

 
. 

Kilde: KL’s egne beregninger baseret på registerdata 

 

Nye langdistancependlere fra Odder og Sorø Kommuner skifter i højere 

grad arbejdsplads end resten af landets nye langdistancependlere i 2010, jf. 

figur 3.9. Mens langdistancependlere nord for København og Samsø i min-

dre grad skifter arbejdsplads.   
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Figur 3.9 Skift i arbejdsplads to år efter fordelt på arbejdskommune, 2010 

 
Anm.: Kommuner med en andel indenfor værdien af landsgennemsnittet +/- 1x standard-

afvigelsen er markeret som middel. Det svarer til, at kommuner med en andel under 55,0 

pct. er markeret med en lav andel, og kommuner med en andel over 69,9 pct. er markeret 

med en høj andel. Standardafvigelsen er beregnet som √
∑    ̅  

 
. 

Kilde: KL’s egne beregninger baseret på registerdata 

 

3.5 Branchetilknytning 
 

53 pct. af de nye langdistancependlere i 2010 har to år efter skiftet arbejds-

plads. Denne andel er en del højere end for de øvrige langdistancependlere 

og for alle beskæftigede, hvor hhv. 36 pct. og 29 pct. har skiftet job, jf. tabel 

3.3. Ses der på nye langdistancependlere, der to år efter ikke længere kan 

klassificeres som langdistancependlere er det 62 pct., der har skiftet job.  

 



  23 

40 pct. af de nye langdistancependlere, der har skiftet job to år efter, har 

valgt at arbejde i en anden branche. Sammenlignet med de øvrige langdi-

stancependlere er dette relativt højt.  

 

Sammenlignet med alle beskæftigede er 40 pct., der har skiftet branche, ikke 

relativt højt. 37 pct. af de beskæftigede, der har skiftet job fra 2010 til 2012 

har skiftet branche. 42 pct. af de nye langdistancependlere i 2010, der i 2012 

ikke længere er klassificeret som langdistancependlere, har skiftet branche.      

 

Tabel 3.3 Branchetilknytning for personer, der har skiftet job 

  

Nye langdi-
stance 

pendlere 

Nye langdistance 
pendlere, der to år 
efter har fået under 

50 km 

Øvrige lang-
distance 
pendlere 

Alle beskæf-
tigede 

Antal 58.564 39.233 136.920 2.668.754 

 

- Andel - - Andel - 

Skiftet job 52,5 62,5 36,1 29,5 

 
      

 Skiftet branche 39,8 41,6 30,6 37,1 

Samme branche 60,2 58,4 69,4 62,9 

  100,0 100,0 100,0 100,0 
Anm.: Andelen, der har skiftet branche er beregnet for personer, der har skiftet job.  

Kilde: KL’s egne beregninger baseret på registerdata 

 

Varde Kommune har med 57 pct. den højeste andel af nye langdistance-

pendlere, der har skiftet branche fra 2010 til 2012. Odder Kommune har 

med 27 pct. den laveste andel, der skifter branche. 
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Figur 3.10 Andelen af nye langdistancependlere, der har skiftet branche 

imellem 2010 og 2012 

 

Anm.: Der er betinget på, at det er personer, der i perioden har skiftet job. Kommuner 

med en andel indenfor værdien af landsgennemsnittet +/- 1x standardafvigelsen er marke-

ret som middel. Det svarer til, at kommuner med en andel under 31,1 pct. er markeret 

med en lav andel, og kommuner med en andel over 48,5 pct. er markeret med en høj an-

del. Standardafvigelsen er beregnet som √
∑    ̅  

 
. 

Kilde: KL’s egne beregninger baseret på registerdata 

  


