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MANGEL PÅ  
BUSSER GIVER 
VIRKSOMHEDER  
KVALER
Rådgivervirksomheden Valcon har besluttet at flytte 
deres virksomhed fra Hørsholm til København. Det er 
bydende nødvendigt, hvis virksomheden skal tiltrække 
medarbejdere og vokse, mener direktør Poul Skadhede.  

Illustration: Mark Airs
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interesseret i erhvervslivets forhold, 
så tog man nok fat og gjorde noget 
ved problemet. Det er ikke sket. 

Inge arme – ingen småkager
Valcon er langt fra ene om at være 
udfordret af den kollektive trafik. I 
Midtjylland ligger Kelsen Group, 
der er verdenskendte for deres butter 
cookies. Virksomheden har siden 
1933 haft sit hovedsæde og produkti-
on i den lille by Nørre Snede, cirka 30 
kilometer syd for Silkeborg. 

I modsætning til Valcon har Kelsen 
Group absolut ingen planer om at 
flytte. Hvad virksomheden til gen-
gæld har flyttet på, er arbejdstiderne, 
så de tager højde for, at transporten 
med kollektiv transport til og fra 
Nørre Snede ikke altid er den lette-
ste.  

– Vi vil gerne have, at vores med-
arbejdere kan komme på arbejde 
– uanset om de har en bil eller ej. 
Men som situationen er i dag, kan du 
hverken komme til eller fra fabrikken 
om morgenen eller sent om aftenen 

Af Peter G. H. Madsen, pema@di.dk
 — Journalist

>

I de sidste 17 år har rådgivervirksom-
heden Valcon haft sit hovedsæde på 
Christianshusvej i Hørsholm Kom-
mune. Men til sommer er det slut. 
Virksomheden rykker teltpælene op 
og flytter til Nordeas gamle domicil 
på Meldahlsgade 5 på Vesterbro i 
København.  

– Den offentlige transport er alt 
for bøvlet. Vi har en del potentielle 
medarbejdere, der ikke gider at blive 
ansat på grund af den offentlige 
transport til Hørsholm, siger direktør 
Poul Skadhede. 

Han fortæller, at det sker ofte, at 
de har jobsamtaler, hvor ansøgerne 
melder ud, at det tog dem én time at 
komme til virksomheden, og det har 
de ikke tænkt sig at gentage. Ganske 
tit er ansøgerne unge højtuddannede 
med bopæl i København. Og for dem 
er det ikke et alternativ at købe en bil. 
Dertil er parkeringsmulighederne i 
hovedstaden for dårlige. 

– Det er simpelthen bydende nød-
vendigt for os at flytte. Gør vi ikke 
det, kan vi ikke tiltrække medarbej-
dere og vokse, siger Poul Skadhede.

Medarbejderne er ”super happy”
Forud for beslutningen er gået lange 
overvejelser og grundige datadrevne 
analyser. Analyserne har vist, at det 
for gennemsnittet af medarbejdere vil 
betyde en markant kortere transport 
til og fra arbejde, når virksomheden 
rykker fra Hørsholm til København. 

– Medarbejderne er super happy. 
På alle mulige måder. Det bliver godt, 
siger Poul Skadhede og tilføjer: 

– Men det er da klart, at der er en 
bekymring hos nogle af de ældre og 
nordligt baserede medarbejdere. Der 
er muligvis også nogle, der vil sige 
op. Det kan sikkert ikke undgås, men 
sådan er det. 

Poul Skadhede har også fortalt om 
beslutningen til en lokal erhvervs-
høring, men det medførte ikke den 
store reaktion. 

– Man kan sige, at ansigtet ikke 
er voldsomt vendt mod erhvervs-
virksomhederne heroppe. Var man 

med offentlig transport, fortæller 
produktionschef Tove Kjeldsen. 

Kelsen har derfor valgt at ind-
rette deres 24-timers drift sådan, at 
morgenskiftet sker kl. 06.00, fremfor 
kl. 07.00. Dermed kan de ansatte, der 
kun har én bil, nå at komme hjem og 
aflevere bilen til ægtefællen, der så 
kan køre afsted på arbejde og møde 
ind til tiden. 

Tove Kjeldsen fortæller, at de på 
Kelsen gør ansøgere opmærksomme 
på, at de ikke skal foranledige sig på 
offentlig transport. Og det sorterer 
naturligt nogle ansøgere fra. 

– Det er jo ikke et ukendt fæno-
men på landet, at der ikke er offentlig 
transport. Kollektiv transport er i 
praksis skolebussen, siger hun. 

Dårlig kollektiv transport giver 
problemer 
Virksomhedernes udfordringer 
med den kollektive trafik er også 
undersøgt i en ny analyse foretaget af 
konsulentfirmaet COWI for Dansk 
Industri (DI). Analysen viser, at 
cirka 12 procent af de beskæftigede 
i de private byerhverv – svarende til 
122.645 personer – arbejder i et om-
råde, hvor der ikke er et stoppested 
eller en station i nærheden.

Manglen på gode kollektive 
transportmuligheder er et problem 
for nogle virksomheder, og det er der 
flere grunde til, mener branchedirek-
tør i DI Transport, Michael Svane. 

For det første har nogle virksom-
heder svært ved at rekruttere arbejds-
kraft og transportmulighederne er et 
af de parametre, der kan spille ind. 

For det andet presser det mange 
pendlere over i biler, hvis den kol-
lektive trafik ikke fungerer. Det giver 
øget trængsel på vejene, og medar-
bejdere og varer har sværere ved at 
komme frem. 

– Det er vigtigt, at transportsyste-
met fungere, så medarbejdere kan 
komme på arbejde til tiden – også 
dem uden bil. Mange steder er vejene 
ved at sande til, og velfungerende 
kollektiv transport er en forud-

”Det er simpelthen 
bydende nødven-
digt for os at flytte. 
Gør vi ikke det, kan 
vi ikke tiltrække 
medarbejdere og 
vokse.”

 — Poul Skadhede 
Group CEO, Valcon

PÅ DAGSORDENEN: KOLLEKTIV TRAFIK
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sætning for at få folk frem, siger 
Michael Svane.

Han henviser til, at en ny bereg-
ning fra Dansk Industri (DI) viser, at 
de samlede samfundsøkonomiske 
omkostninger ved forsinkelser for 
vejtrafikken i 2017 er på 20 mia. kr.

Svært at få varer til og fra byen
Problemerne med tilstoppede veje 
kender de også til på Skagen i Nord-
jylland. 

Byen har ifølge bestyrelsesfor-
mand Jens Borup fra FF Skagen, der 
er en af verdens førende producenter 
af fiskemel og fiskeolie, et blomstren-
de erhvervsliv. Busser er der imidler-
tid ingen af på Skagen, alene tog, og 
det smitter også af på trængslen på 
vejene.  

– Du er afhængig af at have en bil. 
Og rigtig mange af dem, der arbejder 

på Skagen, har to biler, siger Jens 
Borup.  

Han fortæller, at vejen fra Ålbæk 
til Skagen nu er så fyldt med biler, 
at den til tider figurerer på Vejdirek-
toratets oversigt over områder med 
trængselsproblemer. Det gør sig 
selvfølgelig især gældende i ferieperi-
oder, hvor mange skal til og fra deres 
sommerhus. 

– De tilstoppede veje er et stort 
problem for erhvervstrafikken 
heroppe. Vi kan ikke få varer til og 
fra byen, siger Jens Borup, der også 
har påpeget problemerne over for 
de politiske partiers trafikordførere, 
en lang række andre folketingsmed-
lemmer og trafikminister Ole Birk 
Olesen (LA).

Busser er for skolebørn
Tilbage i Hørsholm er den netop 

tiltrådte formand for miljø- og plan-
lægningsudvalget Kristin Arendt (K), 
ked af at høre om Valcons planer om 
at flytte fra byen.

– Det er jo trist. Det er vi aldrig gla-
de for. Vi vil gerne støtte erhvervslivet 
i deres arbejde med at skabe vækst og 
arbejdspladser, siger hun. 

Hun er imidlertid udmærket bekendt 
med, at Hørsholm ikke altid er det 
letteste sted at pendle til. Problemet 
er ifølge Kristin Arendt, at det ikke 
er ”økonomisk forsvarligt” at få den 
frekvens i busdriften, som vil hjælpe 
pendlere til at komme hurtigt til og 
fra arbejde. 

– Jeg er helt med på, at det ikke er 
særligt optimalt, siger Kristin Arendt. 

Hørsholm Kommune er derfor 
også ved at undersøge, hvad de kan 
gøre for at hjælpe tilrejsende på andre 
måder. Det kunne eksempelvis være 
ved hjælp af lejecykler og biler på sta-
tionen, som man så kan bruge til at 
komme det sidste stykke til arbejds-
pladsen. Desuden kigger kommunen 
på mulighederne for at indsætte 
førerløse busser, som potentielt vil 
være væsentlig billigere i drift. 

– Det ligger allerede i budgettet, 
at vi skal have undersøgt, hvordan vi 
kan bruge de førerløse busser, siger 
hun. •

>

”Kollektiv trans-
port er i praksis 
skolebussen.”

 — Tove Kjeldsen 
produktionschef, Kelsen Group

Fra 18 til 302 afgange i timen
Når Valcon flytter fra Hørsholm til Vesterbro 17-dobles antallet af kollektive  
transportmuligheder i morgentrafikken. 

Kilde: Cowi. Opgørelsen viser antallet af bus- og 
togankomster i tidsrummet fra 7.30 – 8.30 på 

hverdage, der er indenfor den kvadratkilometer, 
hvor Valcon er placeret i dag og i fremtiden.  

Christianshusvej 187, Hørsholm:  
16 afgange mellem 7.30 og 8.30. 

Meldahlsgade 5, København V:   
302 afgange mellem 7.30 og 8.30 

PÅ DAGSORDENEN: KOLLEKTIV TRAFIK
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Af Lise Bjørg Pedersen, libp@di.dk — sekretariatsleder, DKT, DI Transport 

Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang kolletiv trafik. 
Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt

Tusindvis af medarbejdere  
er uden ordentlig  
kollektiv trafik 
Mere end hver 10. medarbejder i de private byerhverv har 
langt fra jobbet til den nærmeste bus, tog eller metro. Det 
viser en ny analyse foretaget af COWI for Dansk Industri. 
Selvom de fleste tager bilen på arbejde, kan manglen på 
kollektiv transport ramme mulighederne for at finde og 
holde på kvalificeret arbejdskraft.  Virksomheder tvinges  
til at tage sagen i egen hånd. 
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Hvor nogle arbejdssteder har adskil-
lige bus- og togforbindelser i nærhe-
den, må andre finde sig i, at de er så 
dårligt serviceret af den kollektive 
trafik, at en bil eller hård trampen 
i pedalerne i praksis er den eneste 
måde at komme til og fra arbejde. 

Det viser en undersøgelse foreta-
get for DI Transport af COWI, hvor 
der er fokuseret ned på områder 
af 1 × 1 kilometerceller for at fange 
præcis de områder, hvor arbejdsplad-
serne er. I datamaterialet indgår cirka 
30.000 forskellige stoppesteder og 
stationer. 

I opgørelsen er der blandt andet 
set på store erhvervsområder med 
over 500 medarbejdere. Alene i 
Middelfart, Ringkøbing, Skagen, 
Padborg, Give og Assens er der er-
hvervsområder, hvor mere end 4.600 
ansatte mangler gode muligheder for 
kollektiv transport i tidsrummet fra 
kl. 6 – 9 om morgenen. 

Adgangen til kollektiv trafik er 
også begrænset i erhvervsområdet 
Lillerød i Allerød Kommune. Her er 
mere end 2.000 arbejdspladser inden 
for én kvadratkilometer. Alligevel 
er der kun halvtimesdrift til og fra 
området i morgenmyldretiden. 

12 procent har langt til bussen
De nævnte erhvervsområder er 
blot nogle af de steder i landet, hvor 
virksomhederne og deres medarbej-
dere er relativt dårlig betjent af den 
kollektive trafik. 

Analysen fra COWI viser, at der 
kun findes stoppesteder eller togsta-
tioner i halvdelen af de områder, hvor 
der er private virksomheder. Det er 
ikke i sig selv overraskende. De små 
virksomheder er placeret over hele 
landet – og derfor kan der naturligt 

ikke være et stoppested i nærhe-
den af alle virksomhederne.  Det er 
imidlertid bemærkelsesværdigt, at 12 
procent af de beskæftigede i de pri-
vate byerhverv – svarende til 122.645 
personer – arbejder i disse områder 
og derfor har forholdsvis langt til et 
busstoppested eller en station. 

Analysen viser også, at der er store 
regionale forskelle. I Hovedstaden 
er det kun 5 procent, som skal gå 
langt for at finde et busstoppested 
eller en togstation, mens det er 
19 – 23 procent i de øvrige regioner. 
Men som nævnt, er der også sorte 
huller i Hovedstadsområdet, hvor 
medarbejderne har langt til en enkelt 
busforbindelse, som kun går hver 
halve time. 

Et stoppested eller en togstation 
i nærheden af arbejdspladsen er en 
nødvendighed, hvis den kollektive 
trafik skal være en mulighed. Det er 
dog ikke det samme som, at bussen 
eller toget er et attraktiv transport-
middel i hverdagen. Her spiller det 
ind om bussen kører den rette vej, 
om der er mange skift eller ufleksible 
og lange rejsetider. 

Bortset fra omkring de store 
byer, er det sjældent, at der er flere 
busforbindelser at vælge imellem. 
Ca. 15  procent af de medarbejdere, 
som pendler til en arbejdsplads, hvor 
der er et busstoppested i nærheden 
oplever, at bussen kun stopper en 
til tre gange på en hverdagsmorgen 
mellem kl. 6 – 9. Med så få afgange i 
myldretiden, vil mange pendlere nok 
finde andre transportformer eller 
andet job.   

4 ud af 10 familier har ikke bil
Manglen på gode forbindelser med 
bus og tog behøver ikke være noget 

problem i sig selv, da mange virk-
somheder har ansatte, der tager bilen 
eller cyklen til og fra arbejde. Men for 
de medarbejdere, som ikke har en bil 
eller har mulighed for at cykle, kan 
manglen på kollektiv trafik være et 
problem. 

Dertil kommer, at desto flere, der 
tager deres egen bil på arbejde, desto 
mere trængsel bliver der på vejene. 
Det kan både øge medarbejdernes 
transporttid og gøre det sværere for 
virksomhederne at transportere 
deres varer. 

Ifølge de seneste tal fra Danmarks 
Statistik har 40 procent af familierne 
i Danmark ikke rådighed over en bil. 

Hvis man kun ser på de familier, 
som består af et ”par” (og altså ikke 
er ”enlige”), så har 13  procent ingen 
bil, og mere end halvdelen skal deles 
om en bil. Det betyder i praksis, at 
hvis begge har et job, skal den ene 

FAKTA

Om undersøgelsen: 
• DI Transport har bedt COWI om at 

undersøge den kollektive trafikbetje-
ning af erhvervsområderne i Danmark. 
Analysen er finansieret af HTS Fonden 
og gennemført i 2017. 

• Formålet med analysen er at få kort-
lagt, hvordan erhvervslivet er betjent 
af kollektiv trafik. Data fra Rejseplanen 
er sammenholdt med registerdata fra 
Danmarks Statistik. Der har været 
fokus på de private byerhverv, dvs. 
virksomheder indenfor handel, industri, 
byggeri, service og transport.  Datama-
terialet omfatter cirka 30.000 forskelli-
ge busstoppesteder og stationer. 

>
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Store regionale forskelle i adgangen til bus og tog
Kortet viser, hvor stor en andel af de beskæftigede i de private byerhverv, der 
arbejder i et område (kvadratkilometercelle), hvor der ikke er adgang til et 
stoppested eller station. 

Anm. Det samlede antal af årsværk i opgørelsen er 985.864. I opgørelsen indgår ikke de 12 procent af de beskæftigede, hvor der mangler arbejdsstedsadresse. Afrundet til nærmeste procent.
Kilde: COWIs beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik og Rejseplandata, udtrukket af Moe/Tetraplan. 

Region Hovedstaden

5%

Region Sjælland

23%

Region Syddanmark

19%

Region Midtjylland

23%

Region Nordjylland

23%



46
DI BUSINESS JANUAR 2018 — NR. 01

INDSIGT: KOLLEKTIV TRAFIK

arbejde inden for cykelafstand 
eller et sted, hvortil der er gode tog- 
eller busforbindelser. I Hovedstads-
området, hvor den kollektive trafik 
i mange områder er veludbygget, er 
andelen af familier med to biler nede 
på ni procent. I resten af landet ligger 
andelen på 16 – 17 procent.

Hver 10. medarbejder pendler i 
dag med kollektiv trafik, og typisk 
rejser de over længere afstande 
end bilpendlerne. Der er dog store 
regionale forskelle. Mens næsten 
hver femte medarbejder kommer på 
arbejde med bus eller tog i Hoved-
stadsområdet, så er det 1 ud af 50  
medarbejdere i Region Syddanmark. 

Virksomheder søger løsninger
Gode råd kan være dyre. Hvad gør 
man, hvis konen skal bruge bilen og 
det tager en time med kollektiv trafik 
at komme på arbejde? 

Skal man tage et lån og købe 
endnu en bil? Skal man lægge stilen 
om, satse på at komme i form med 

en el-cykel, og vente med at tage 
skjorten på til man er på arbejde? 
Man kan også begynde at lede efter 
ligesindede som pendler på samme 
strækning, med det håb at finde en, 
som mod betaling, vil give et lift 
frem og tilbage. Det er godt nok ret 
ufleksibelt, men det kan måske være 
hyggeligt. Og så er der jo også løs-
ningen med at konvertere den gamle 
herrecykel til en slags ”stationscykel”, 
så man kun skal med bus eller tog en 
del af vejen?  

I takt med at virksomhederne 
oplever stigende vanskeligheder med 
at rekruttere arbejdskraft, og sam-
tidig gerne vil tage medansvar for, 
at medarbejdernes hverdag hænger 
sammen, forsøger de med forskellige 
transportrelaterede tiltag. 

Rådgivervirksomheden Valcon i 
Nordsjælland har taget det mest dra-
matiske skridt. På baggrund af dialog 
med både nuværende og potentielle 
medarbejdere har virksomhedsledel-
sen konkluderet, at transporttiden 

med den kollektiv trafik er så stort 
et problem, at den eneste løsning 
er at flytte hele virksomheden til 
København. Derved forventer 
virksomheden, at det bliver lettere at 
rekruttere nye medarbejdere. Tiltaget 
har allerede høstet stor ros hos med-
arbejderne.

En anden mulighed er at tage høj-
de for den kollektive trafiks mangler 
– når man ansætter nye medarbej-
dere og i planlægning af det daglige 

> FAKTA

Brug DI 
Hvilken betydning har den kollektive trafik 
for samfundet? Og hvilke forhold påvirker 
de virksomheder, som hjælper danskerne 
til og fra arbejde med bus, tog og metro? 
Få svar og blive klogere på den kollektive 
trafik ved at kontakte sekretariatschefen i 
Brancheforeningen Dansk Kollektiv Trafik, 
Lise Bjørg Pedersen, på libp@di.dk

Få busser – mange arbejdspladser
Erhvervsområder med over 500 medarbejdere med begrænset kollektiv trafikbetjening

Antal afgange/stop viser, hvor mange busser der gør stop i et givent område (kvadratkilometercelle) i det angivne tidsrum. 

Erhvervsområde Antal afgange/stop (6 – 9 om morgenen) Antal medarbejdere

Ringkøbing 0 538

Skagen 0 613

Middelfart Syd 2 709

Padborg 3 703

Give 3 566

Assens 4 587

Middelfart Nord 5 896

Lillerød 6 2069

Tarm 6 527

Fredericia 6 1.001

Humlebæk – Langebjergparken 7 794

Søndersø 7 500

Køge – Ølsemagle Strand 11 924

Kilde: COWIs beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik og Rejseplandata, udtrukket af MOE Tetraplan. 
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arbejde. Det gør de hos Kelsen Group 
i Nørre Snede i Midtjylland. På grund 
af manglen på gode kollektive trans-
portmuligheder har virksomheden 
planlagt deres treholdsskift sådan, 
at de ansatte fra familier med én bil 
kan nå hjem og aflevere bilen til deres 
mand eller kone. Desuden fortæller 
virksomheden potentielle medarbej-
dere om de kollektive transportmulig-
heder. Tilbage står imidlertid, at det 
potentielle ansøgerfelt bliver mindre, 
og derved forringes virksomhedens 
muligheder for at tiltrække medarbej-
dere med de rette kompetencer. 

Dialog kan være vejen til bedre 
transport
Der er selvfølgelig også en mulighed 
for at gå i dialog med de lokale politi-
kere om busdriften. Det er kommu-
nen, der afgiver bestilling til trafik-
selskaberne om behovet for busdrift i 
kommunen, derfor kan de også være 
med til at sikre, at den er tilpasset 
virksomhedernes behov. 

DI har været i kontakt med en større 
dansk virksomhed, der har gjort 
kommunen opmærksom på deres 
problemer med at rekruttere arbejds-
kraft som følge af dårlige forbindelser 
med den kollektive trafik. Det har 
ført til at kommune, trafikselskab og 
virksomhed nu er ved at undersøge 
mulighederne for at få tilpasset de 
lokale busruter, så det bliver lettere 
for medarbejderne at komme til og 
fra arbejde. 

Her spiller det selvfølgelig også 
ind, hvor mange arbejdspladser, der 
er på den pågældende virksomhed. 
Det kan være dyrt at indsætte en 
ekstra bus, omlægge en busrute eller 
øge frekvensen af en bus. Derfor er 
det selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt, 
hvis antallet af passagerer er meget 
lavt.   

I DI’s seneste Lokalt Erhvervskli-
maundersøgelse, som 7.600 virksom-
heder på tværs af landet i foråret og 
sommeren 2017 deltog i, står både 
lokale bus- og togforbindelser og 

bedre kollektiv transport højt på øn-
skelisten hos mange virksomheder. 
Virksomhederne oplever, at uden et 
sammenhængende og attraktivt kol-
lektivt trafiksystem kan deres med-
arbejdere ikke komme på arbejde, og 
rekrutteringen af nye medarbejdere 
begrænses. I en tid, hvor mange virk-
somheder mangler medarbejdere, er 
det ikke, hvad der skal til. 

Ifølge samme undersøgelse har 
37,3 procent af de virksomheder, der 
har søgt medarbejdere det seneste 
år, søgt forgæves. Det er en stigning 
i forhold til de foregående år, hvor 
andelen af forgæves rekrutteringer i 
2016 var på 36 procent og 30 procent 
i 2015. •

Sådan kommer danskerne til arbejde
Pendlerture fordelt på kategorier af transportmidler, i procent 

Anm. Afrundet til nærmeste hele procent. Tal for 2016. 
Kilde: Transportvaneundersøgelsen. Transport DTU 2016 – 2017.
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