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I KORTHET

Pendlingen över Öresund vände uppåt förra året. Det gjorde även den totala väg-
trafiken över Öresunds bron - den första ökningen sedan 2009. Den danska syssel-
sättningen nådde i november sin högsta nivå sedan 2009. Tre fakta som visar hur 
den förbättrade danska arbetsmarknaden driver integrationen över Öresund.

Öresundspendlingen ökade till 16 100 personer 2014
Pendlingen över Öresund ökade från 15 800 personer under 2013 till 16 100 personer 
under 2014 visar Øresundsinstituttets analys av siffror från Ørestat och Trafikstyrelsen. 
Siffran omfattar såväl pendling över Öresundsbron som med färja mellan Helsingborg 
och Helsingör.

Trafiken på Öresundsbron ökade för första gången sedan 2009
Den totala vägtrafiken över Öresundsbron ökad i fjor med 3,4 procent till i genomsnitt 
18 964 fordon per dag. Det är första gången sedan 2009 som den totala vägtrafiken 
över bron ökar.

29 procent fler svenskar började jobba i Danmark 2014
Antalet svenskar som byter från en svensk till dansk arbetsgivare ökade med 29 
procent till 1 386 personer under januari-augusti 2014 jämfört med samma tid året 
innan. Ökningen sker från en låg nivå. Under toppåren 2007-2008 började mer än 
4 000 svenskar jobba i Danmark varje år.

Sysselsättningen i Danmark är på högsta nivån sedan 2009
Sysselsättningen i Danmark stiger och är på den högsta nivån sedan oktober 
2009. På ett år har antalet sysselsatta ökat med 28 000.

Den förbättrade danska arbetsmarknaden börjar avspegla sig 
i en ökad pendling över Öresund. Flera fakta visar på en ökad 
dansk-svensk integration - men uppgången sker från en låg nivå. 

ØRESUNDSINSTITUTTET är ett oberoende dansk-svenskt kunskaps centrum  
som genom analyser, konferenser och medieverksamhet bidrar till en ökad känne - 
 dom om utvecklingen i regionen. Verksamheten drivs utan vinst intresse och med 
finansiering av ett närmare 100-tal medlemmar från stat, regioner, kommuner, uni- 
versitet, högskolor och det privata näringslivet.
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Pendlingen över Öresund vände uppåt igen 
under 2014 till 16 100 dagliga resenärer. 
Det visar en analys som Øresundsintituttet 
gjort av data från Ørestat och Trafikstyrelsen.  
Även antalet svenskar som börjar arbeta i Dan-
mark samt trafiken över Öresundsbron ökar. 
Motorn bakom denna utveckling är den ökande 
sysselsättningen i Danmark.

De första tecknen på en vändning kan skönjas för 
integrationen över Öresund. Det visar Øresundsin-
stituttets nya trendanalys över pendlingen över 
Öresund. Den visar att pendlingen över Öresund 
ökade med 300 personer under 2014  till i medeltal 
16 100 dagliga pendlare över Öresundsbron och 
med färjorna mellan Helsingborg och Helsingör.

Mellan november 2013 och november 2014 har 
sysselsättningen i Danmark ökat med 28 000 
personer till 2 581 700. Det är den högsta nivån 

sedan oktober 2009 men fortfarande 134 000 färre 
sysselsatta än i januari 2008 visar de säsongskorrige-
rade talen från Danmarks Statistik.

Den ökande pendlingen stämmer väl överens 
med uppgifterna från Öresundsbron om att väg-
trafiken förra året steg med 3,4 procent. Det var 
första året sedan 2009 som den totala vägtrafi-
ken över Öresundsbron ökade.  Nedgången för 
bilpendlingen över bron upphörde under sista 
kvartalet 2014.

Øresundsinstituttets analys över pendlingen över 
Öresund omfattar även tågpassagerare över bron 
samt färjetrafiken mellan Helsingborg och Helsin-
gör. Den bygger på registerbaserad årsvis statistik 
och kvartalsvisa data från Ørestat kompletterat med 
passagerarstatistik från Trafikstyrelsen.

Att pendlingen mellan länderna ökat indikeras 
även av att antalet svenskar som bytt från en 
svensk till en dansk arbetsgivare ökade med 29 

procent till 1 386 personer under januari-augusti 
2014 jämfört med samma period året innan. Det 
framgår av statistik från danska Skat.

Men pendlingen över Öresund och det svenska 
jobbsökandet i Danmark ökar från en låg nivå. 
Det framgår av den mätning som Sydsvenska 
Industri- och handelskammaren i samarbete 
med Dansk Erhverv gör av integrationsgraden 
över Öresund. När de presenterade sin senaste 
mätning i början av året visade den att integra-
tionsgraden backat sedan 2010 och nu är tillbaka 
på 2005 års nivå.

Øresundsinstituttets trendanalys visar att vi troligen 
nått botten när det gäller integrationsgraden och 
att den ljusnande arbetsmarknaden i Danmark gör 
att pendling till ett arbete över gränserna åter börjar 
bli vanligare. Men vår bedömning är att uppgången 
kommer att ske i lugn takt.             BRITT ANDRESEN

FLER ÖRESUNDSPENDLARE:
De första tecknen på en vändning 
för integrationen över Öresund 
börjar synas. 

PENDLINGEN ÖVER ÖRESUND ÖKAR IGEN

ANTALET PENDLARE ÖVER ÖRESUND

 Dagliga pendlare

2012 16 050

2013 15 800

2014 16 100

Siffrorna omfattar pendling i november månad varje år med tåg, bil 
och buss över Öresundsbron och med färja mellan Helsingborg och 
Helsingör.  
Källor: Øresundsinstituttets beräkningar baserat på data från Ørestat 
och Trafikstyrelsen.
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