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Mange vest- og sydsjællændere pendler langt
Mere end hver sjette person, der er i arbejde og bor i Vest- og Sydsjælland, har mere
end 50 km til arbejde. Vest- og Sydsjælland er dermed den landsdel, der har den største andel beskæftigede indbyggere, der pendler over 50 km. På landsplan har 6,8 pct.
af de beskæftigede mere end 50 km til arbejde. Pendlingsafstanden er beregnet som
den korteste vejafstand fra den beskæftigedes bopælsadresse til arbejdsstedsadressen.
Hjemturen indgår ikke i pendlingsafstanden.
Andel beskæftigede med over 50 km til arbejde. 2009

0 - 4,0 pct.
4,1 - 8,0 pct.
8,1 - 12,0 pct.
12,1 - 16,0 pct.
>16,0 pct.
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Flest pendler langt fra Faxe
Blandt kommunerne i Vest- og Sydsjælland har Faxe med 20,9 pct. den største andel,
der pendler langt. Herefter følger Sorø med 19,8 pct. og Vordingborg og Ringsted
med 19,0 pct. Hver tredje, der pendler fra Vest- og Sydsjælland, tager til København
by, mens en anden tredjedel pendler til enten Københavns omegn eller Nordsjælland.
Dobbelt så mange af mændene pendler langt
Det er flest mænd, der pendler over lange afstande. På landsplan har 8,9 pct. af mændene mere end 50 km til arbejde, mens det kun er tilfældet for 4,6 pct. af kvinderne.
På Vest- og Sydsjælland pendler 21,8 pct. af mændene over 50 km til arbejde, mens
det kun gør sig gældende for 11,6 pct. af kvinderne.

Denne udgivelse kan findes på www.dst.dk/nytudg/13328

Køn og pendlingsafstande. 2009
Kvinder

Mænd

Beskæftigede i alt
Ingen pendling
Indtil 5 km
5-10 km
10-20 km
20-30 km
30-40 km
40-50 km
Over 50 km
Ikke beregnet

antal

pct.

antal

pct.

1 484 407
146 489
413 436
250 828
269 967
141 677
78 661
47 183
131 694
4 472

100,0
9,9
27,9
16,9
18,2
9,5
5,3
3,2
8,9
0,3

1 346 713
77 199
484 053
256 081
254 190
122 127
59 602
30 854
62 174
433

100,0
5,7
35,9
19,0
18,9
9,1
4,4
2,3
4,6
0,0

Anm.: ”Ingen pendling” omfatter personer, der bor og arbejder på samme adresse. ”Ikke beregnet” omfatter personer,
der er beskæftiget hos dansk arbejdsgiver med arbejdssted i udlandet.

Større forskel på mænds pendlingsafstande
På landsplan er den gennemsnitlige pendlingsafstand 19,1 km. Mændene pendler i
gennemsnit 22,6 km til arbejde og kvinder i gennemsnit 15,6 km. Spredningen i
pendlingsafstanden er dog større blandt mænd end blandt kvinder. En større andel
mænd pendler slet ikke eller pendler langt. Kvinderne pendler derimod oftere kortere
distancer på højst fem km.

Mere information

Se mere detaljerede oplysninger i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/1049. Det er også
muligt at få lavet analyser mod betaling.

Kilder og metoder

Statistikgrundlaget er den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) pr. 1. januar 2009.
Læs mere på www.dst.dk/varedeklaration/848. Pendlingsafstanden er beregnet som den korteste vejafstand fra den beskæftigedes bopælsadresse til arbejdsstedsadressen. Hjemturen
indgår ikke i pendlingsafstanden. Beregningerne er foretaget i GIS-programmet FleetView på
baggrund af oplysningerne i Kraks Danske Vejnet.
En pendler er defineret som en person, der ikke bor og arbejder på samme adresse. Kun disse
personer indgår i gennemsnitsberegningen. 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, og om hvilket transportmiddel
pendleren benytter.

Næste offentliggørelse

Pendlingsafstande 1. januar 2010 udkommer uge 23 i 2011.
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