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Forord
Novo Nordisk A/S har bedt Copenhagen Economics om at undersøge samfundsøkonomien i en færdigudbygning af Kalundborgmotorvejen mellem Kalundborg og Regstrup,
den såkaldte etape 3 udvidelse.
Vejdirektoratet udgav i 2012 en VVM-undersøgelse af denne etape 3, der viste betydelige
samfundsøkonomiske gevinster ved projektet.
Copenhagen Economics udarbejdede i 2013 en rapport for Transportministeriet, som anbefaler at forbedre de samfundsøkonomiske beregninger af nye infrastrukturinvesteringer.
Rapporten er blevet offentliggjort af Transportministeriet i sommeren 2014 og blev præsenteret for Folketingets Transportudvalg til en høring den 11. november 2014.
Produktivitetskommissionen har ligeledes anbefalet, at der anvendes samme metode som
vi anbefaler i vores rapport som en del af det fremtidige beslutningsgrundlag.
Denne rapport bygger således på disse anbefalinger og gennemfører på den baggrund en
opdateret samfundsøkonomisk vurdering af projektet med udgangspunkt i den nye metode og Vejdirektoratets VVM-undersøgelse fra 2012.
Undervejs i projektet har vi gennemført interviews med virksomheder i og omkring Kalundborg, Kalundborgegnens Erhvervsråd samt borgmesteren og kommunaldirektøren i
Kalundborg Kommune. Desuden har vi gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt
en gruppe af Novo Nordisks medarbejdere, der i dag pendler ad den pågældende strækning.
Vi har også modtaget detaljerede data fra Vejdirektoratet, blandt andet fra VVM-undersøgelsen fra 2012 for så vidt angår transportomkostninger og rejsetidsbesparelser.
Analysens konklusioner er dog alene Copenhagen Economics’ og kan ikke nødvendigvis
tages til udtryk for de interviewede personers eller projektets samarbejdsparters holdninger.

Rapportens forsidebillede er taget fredag den 12. februar 2016 kl. 7.40 i morgenmyldretiden på rute 23 ved Holbækvej 149, 4400 Kalundborg.
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Sammenfatning
Virksomhederne i Kalundborg og omegn er i dag begrænset i deres vækstmuligheder på
grund af mangel på arbejdskraft. Dette medfører, at virksomhederne ikke kan realisere den
vækst de ellers ville, og at nye danske arbejdspladser ikke bliver besat i det tempo, som
virksomhederne gerne ville. Pendlingsmulighederne til Kalundborg er en væsentlig barriere for dette potentiale og den nuværende vejforbindelse skaber daglige flaskehalsproblemer.

Trafikale flaskehalse forhindrer vækst
Kalundborgmotorvejen og de tilhørende kommunale vejinvesteringer vil kunne afhjælpe
flaskehalse på arbejdsmarkedet og udløse vækst og eksportmuligheder til gavn for hele landet. Bedre forhold for pendlere vil således ikke blot bidrage til at fastholde og udvikle eksisterende virksomheder, men også til at tiltrække nye virksomheder til områderne omkring
Kalundborgmotorvejen - og dermed til Danmark. Kalundborgmotorvejen er derfor ikke
kun vigtig for vækst og udvikling i Kalundborg, men for vækst og udvikling i hele Danmark
da den vil mindske de trafikale udfordringer på Sjælland.

Novo Nordisk er klar til at investere og ansætte i Kalundborg
Kalundborg huser nogle af Danmarks største eksportvirksomheder, hvoraf Novo Nordisk
er den absolut største. Novo Nordisks situation i Kalundborg i dag understreger dette:
Novo Nordisks produktionsanlæg i Kalundborg er i dag det eneste sted i verden, hvor
Novo Nordisk producerer de aktive ingredienser til alle de insulinprodukter, som virksomheden markedsfører. 50% af verdens insulin produceres i Kalundborg. Virksomheden
beskæftiger i dag 3.350 medarbejdere i Kalundborg, og alene i 2015 ansatte Novo Nordisk
500 nye medarbejdere i Kalundborg. Virksomheden forventer fortsat både at investere og
skabe jobs i Kalundborg. Novo Nordisk ønsker i gennemsnit at investere for omkring 1
mia. kr. årligt over de kommende år i Kalundborg, men på grund af udfordringer med rekruttering og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft, kan det faktiske investeringsniveau
risikere at blive lavere. Frem til 2025 forventer Novo Nordisk således at investere op til 1
mia. kr. årligt i produktionsanlægget i Kalundborg, og frem mod 2022 skal der oprettes
omkring 700 nye jobs. Realiseringen af disse vækstplaner er dog også afhængig af, at virksomheden kan rekruttere den nødvendige kvalificerede arbejdskraft til fabriksparken i
Kalundborg.

Casevirksomheder og deres underleverandører klar med 1200 nye jobs
Novo Nordisk er langt fra den eneste virksomhed i Kalundborg, der står med disse udfordringer om at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Store virksomheder som Novozymes, Statoil og National Oilwell Varco står i samme situation. Desuden hæmmer den dårlige vejforbindelse også Kalundborg havn. Havnen er vigtig for Vestsjællands industri og for erhvervslivet på hele Sjælland på grund af den store vanddybde på op til 15 meter og placeringen tæt på den befærdede T-rute som fører ind og ud af Østersøen og Baltikum. Samlet
udtrykker de virksomheder vi har talt med i denne undersøgelse, at de alene vil kunne skabe
500-600 nye jobs i de kommende år, og vores analyser viser at disse udvidelser af produktionen i Kalundborg vil betyder samlet set 1200 nye arbejdspladser når effekter hos underleverandører og lignende regnes med.
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Vækst i et af Danmarks industrielle hotspots
Kalundborg er et af Danmarks vigtigste industrielle hotspots. Mens antallet af industriarbejdspladser på landsplan er faldet med over 20% siden 2008, har man i Kalundborg formået at fastholde antallet af industriarbejdspladser. Koncentrationen af industri i området
er også langt højere end i Danmark samlet set. For hver 1.000 indbyggere i Kalundborg
findes der 108 industriarbejdspladser - over dobbelt så mange som landsgennemsnittet på
51. Med de nuværende udfordringer i forhold til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft risikerer et af Danmarks vigtigste industrielle hotspots at tabe pusten på grund af mangel på
arbejdskraft.

God samfundsøkonomi for hele Danmark i Kalundborgmotorvejen
Vores samfundsøkonomiske analyser viser, at de flaskehalse på arbejdsmarkedet, som den
dårlige vejinfrastruktur til Kalundborg forårsager, er en national udfordring. En velfungerende infrastruktur er ikke kun vigtig for Kalundborg, men for Danmark som helhed. Den
dårlige vejbetjening til Kalundborg illustrerer således infrastrukturens store betydning for
vækst og beskæftigelse for især fremstillingsindustrien i Danmark.
Der er allerede politisk enighed om at etablere motorvej hele vejen til Kalundborg. Tilbage
i 2009 blev der aftalt en udbygning i tre deletaper. Den første etape på ca. 6 km blev indviet
i august 2013. Den anden etape på yderligere ca. 6 km blev vedtaget i 2014 og forventes
igangsat snart. Den sidste og tredje etape omfatter strækningen på ca. 30 km mellem Regstrup og Kalundborg, og en gennemførelse af denne etape vil således fuldføre motorvejen
helt til Kalundborg. Det er etape 3 af motorvejen, der analyseres i denne rapport.
En del af de samfundsøkonomiske effekter er allerede undersøgt i Vejdirektoratets VVManalyse af etape 3 af Kalundborgmotorvejen. Projektets basisbudget er på godt 1,4 mia.
kroner og Vejdirektoratets samlede bevillingsoverslag er på 1,9 mia. kroner.

Boks 1 Gevinster ved Kalundborgmotorvejens etape 3
Gevinster der allerede er indregnet i Vejdirektoratets VVM-undersøgelse:
•
•
•

Tidsgevinster for trafikanterne
Færre uheld og mindre støj
Afgiftskonsekvenser

2.022 mio. kr.
140 mio. kr.
154 mio. kr.

Bredere samfundsøkonomiske gevinster der skal indregnes:
•
•
•

Gevinster pga. mindre trængsel
Gevinster pga. øget arbejdsudbud
Gevinster ved skift til mere produktive jobs

•

Gevinster på vare- og servicemarkederne

Samlede gevinster i samfundsøkonomiske analyse

172 mio. kr.
286 mio. kr.
220 mio. kr.
131 mio. kr.
3.125 mio. kr.

Hertil kommer gevinster der ikke værdisættes i den samfundsøkonomiske
analyse i form af øget beskæftigelse og øget eksport.
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Udover selve anlægsomkostningerne er der også driftsomkostninger ved den nye vej. Desuden skal vi medregne de gener, der opstår i forbindelse med byggefasen, samt øgede kørselsudgifter for trafikanterne og de negative effekter på luftforurening og klima. Dette er
detaljeret opgjort i VVM-analysen. Tilsammen udgør omkostningssiden 1,7 mia. kroner i
basisbudgettet og 2,1 mia. kroner i det samlede bevillingsoverslag.
Holdes de samlede samfundsøkonomiske gevinster op imod de samlede omkostninger, så
viser både VVM-undersøgelsen og vores undersøgelse et betydeligt overskud. Kalundborgmotorvejens etape 3 er således en god samfundsinvestering. Faktisk viser vores opgørelse af de samlede samfundsøkonomiske gevinster, at Danmark som helhed bliver 1,0-1,5
mia. kroner rigere af at bygge Kalundborgmotorvejen.

Boks 2 En god samfundsinvestering
VVM-undersøgelsen

Samfundsøkonomisk
overskud (NNV)
Nettogevinst pr. offentlig
omkostningskrone
Intern rente

216-646 mio. kr.

inkl. bredere effekter_

1.025-1.455 mio. kr.

0,2-0,6 kr.

0,9-1,4 kr.

5,5%-6,8%

7,6%-9,3%

Note: Det lave og høje tal i hver kolonne afspejler forskellene i høje eller lave anlægsudgifter i hhv. det samlede bevillingsoverslag (1,9 mia. kr.) og basisbudgettet (1,4 mia. kr.).

Projektet har også en høj nettogevinst per offentlig udgiftskrone på 0,9-1,4 kroner ifølge
vores beregninger, hvor de bredere økonomiske effekter indregnes. Det betyder, at samfundet får en nettogevinst på helt op til 1,4 kr. for hver krone den nye motorvejsstrækning
koster staten. Dette tal anvendes når projekter med positivt samfundsgevinst skal sammenlignes. Tallet for Kalundborgmotorvejen er højt sammenlignet med andre projekter.
Endelig viser analysen, at den såkaldte interne rente opgøres til 7,6%-9,3% når de bredere
økonomiske effekter indregnes.
I forhold til Vejdirektoratets VVM-analyse fra 2012 har vi fulgt de seneste anbefalinger fra
blandt andre Produktivitetskommissionen og opgjort følgende yderligere samfundsøkonomiske gevinster, som hører med til en retvisende vurdering af gevinsterne for Danmark
ved at færdiggøre Kalundborgmotorvejens etape 3.
Eliminering af trængsel har en værdi på 172 mio. kr.
Samlet set finder vi, at en eliminering af trængslen giver anledning til tidsgevinster på 172
millioner kr. Vejdirektoratets VVM undersøgelse af projektet fra 2012 har kun medregnet
tidsgevinsten på den rene køretid på 6 minutter. Gevinsten på 172 millioner kr. stammer
fra reduktionen af vores konservative estimat af de trængselsrelaterede tidsgevinster, og
disse skal derfor lægges oveni Vejdirektoratets beregnede tidsgevinster, og vil resultere i
en højere intern rente for projektet.
3
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Øget arbejdsudbud har en værdi på 286 mio. kr.
Tilsvarende har vi på baggrund af den opdaterede samfundsøkonomiske regnemetode opgjort arbejdsudbudsgevinster ved, at det bliver nemmere at pendle. Denne effekt udregner
vi til 286 millioner kr. og denne effekt er ikke medregnet i VVM-undersøgelsens samfundsøkonomiske kalkule, og skal derfor lægges oveni de allerede opgjorte gevinster.
Øget produktivitet har en værdi på 220 mio. kr.
Vi har beregnet produktivitetsgevinsten ved, at et antal jobs over tid vil flytte til de mange
højproduktive arbejdssteder i Kalundborg. Produktivitetsgevinsten ved at udbygge rute 23
til motorvej forventes på grundlag af vores beregninger at svare til en tilbagediskonteret
værdi over en femårig periode fra projektets åbningsår på i alt 220 millioner kr.
Gevinster på vare- og servicemarkedet har en værdi på 131 mio. kr.
På baggrund af en opskaleringsfaktor samt Vejdirektoratets beregninger af gevinsterne for
erhvervstransport samt vare- og lastbiltransport finder vi en effekt via vare- og servicemarkederne på 131 millioner kr.
Rapporten beskriver disse effekter og hvordan vi har kvantificeret effekterne ved en færdigudbygning af Kalundborgmotorvejen. Når disse effekter inkluderes, opnår man et
mere retvisende billede af projektets samfundsøkonomiske rentabilitet og inkluderes gevinsterne ovenfor medfører det en markant stigning i eksempelvis den interne rente.
Samlet vurderer vi konservativt, at der opstår betydelige samfundsøkonomiske gevinster ved at eliminere flaskehalsene på arbejdsmarkedet og forbedre
infrastrukturen for virksomhederne via en motorvej til Kalundborg, og den
samlede nettogevinst når omkostningerne er fraregnet er opgjort til 1,0-1,5
mia. kroner. Heraf udgør ca. 800 millioner kr. gevinster oveni i de gevinster
der allerede er medregnet i VVM-undersøgelsen. Der er således overordentlig god samfundsøkonomi i udbygningen af Kalundborgmotorvejen.
Den markante stigning understøtter, at Kalundborgs industrivirksomheder i dag står over
for store udfordringer pga. den nuværende infrastruktur, og at en færdigudbygning af Kalundborgmotorvejen vil kunne føre til gevinster for disse virksomheder og deres ansatte
ved at forbedre pendlingsvilkårene samt transportvilkårene for både gods og servicetransport.
Hvis eksempelvis Novo Nordisk ønsker at udvide produktionen af insulin i Danmark, kan
det kun ske i Kalundborg. Tilsvarende gælder for mange af de andre store virksomheder i
den højproduktive industriklynge i Kalundborg. Adgang til kvalificeret arbejdskraft er en
væsentlig barriere for virksomhedernes vækst, og vejinfrastrukturen er en væsentligt barriere for den kvalificerede arbejdskraft.
Udfordringerne vil kun vokse sig større i de kommende år i takt med at trængslen og
uheldsfrekvensen på landevejen til Kalundborg øges. Og som vores samfundsøkonomiske
analyse viser, så bliver Danmark fattigere for hvert år investeringsbeslutningen udskydes.
Alene en beslutning om at igangsætte den vedtagne udvidelse til motorvej kan udløse
4
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markante private investeringer. Disse kan – for de pågældende virksomheder – ikke placeres andre steder i Danmark. Ved en samlet offentlig og privat investering i hhv. vejinfrastruktur og højproduktive produktionsarbejdspladser kan der skabes betydelig vækst og
beskæftigelse til gavn for hele Danmark.
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Kapitel 1

Kalundborgegnens virksomheder og
behovet for en motorvej
Den eksisterende vejinfrastruktur til Kalundborg udgør i dag en hindring for erhvervslivet
i området. En færdigudbygning af Kalundborgmotorvejen, den såkaldte ’etape 3’, vil forbedre vilkårene for virksomheder og ansatte.
I dette kapitel beskriver vi således først Kalundborgegnens virksomheder. Dernæst beskriver vi den eksisterende vejinfrastruktur, og endelig beskrives det motorvejsprojekt,
som resten af rapporten analyserer.

2.1

Kalundborgegnens virksomheder

Kalundborg huser i dag nogle af Danmarks største industrivirksomheder. Over en fjerdedel af de, der er beskæftigede i Kalundborg (både indbyggere og pendlere), arbejder inden
for industrien, og industri er dermed den vigtigste branche i Kalundborg målt på beskæftigelsesandel.
Kalundborgegnes industrivirksomheder har klaret sig bemærkelsesværdigt godt, og i
årene efter krisen har beskæftigelsen inden for industri kunnet fastholdes. Dette står i
kontrast til udviklingen i resten af landet, hvor antallet af industrijobs er faldet med 21%
siden 2008.

Figur 1 Kalundborg har fastholdt industrijobs siden krisen
Indeks (2008=100)
120

-2%
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100
80
60
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20
Kalundborg
Kilde:

Hele landet

Copenhagen Economics på baggrund af Danmarks Statistik

Industriens relative betydning er endvidere vokset siden krisen, idet man i Kalundborg
har formået at fastholde antallet af industrijobs over for en ellers faldende beskæftigelse,
hvilket igen står i skarp kontrast til udviklingen i resten af landet.
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Figur 2 Industribeskæftigelsens andel vokser
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Note:

Beskæftigelsen er opgjort efter arbejdssted. Bemærk at antallet af industriarbejdspladser i Kalundborg over perioden har været stort set uændret (som vist tidligere i Figur 1), men da den samlede
beskæftigelse er faldet over perioden, er andelen vokset.

Kilde:

Copenhagen Economics på baggrund af Danmarks Statistik

Industrien er afhængig af transportydelser. Industrien bruger transporttjenester til både
transport af produktionsinput og transport af færdige produkter. De avancerede industrivirksomheder i Kalundborg er desuden dybt afhængig af adgang til specialiseret og højt
kvalificeret arbejdskraft. En velfungerende infrastruktur er derfor essentiel for et område
som Kalundborg.
Novo Nordisk er med en omsætning i 2015 på 107,9 milliarder kroner Danmarks næststørste virksomhed kun overgået af Mærsk-gruppen, og målt på markedsværdi1 og skattebetalinger2 er Novo Nordisk Danmarks største virksomhed. Endvidere er Novo Nordisk
en af Danmarks største private arbejdspladser, og da hele 99,7 pct. af produktionen eksporteres, er virksomheden også ansvarlig for at hente mange milliarder hjem til Danmark hvert år. Novo Nordisk spiller således en markant rolle for dansk økonomi.
Novo Nordisk er også den absolut største industrivirksomhed i Kalundborg Kommune
med 3.350 ud af de i alt knap 6.000 industriarbejdspladser. Novo Nordisks anlæg i Kalundborg står for halvdelen af verdens insulinproduktion, og dannede i 2015 grundlag for
en endelig salgsværdi på ca. 86 mia. kr.3 Dertil kommer, at Novo Nordisk alene i Kalundborg forventer at skabe yderligere 700 nye jobs frem mod 2022. Novo Nordisk spiller
altså også en afgørende rolle for økonomien og arbejdsmarkedet i Kalundborg og de nærliggende kommuner.
Andre virksomheder har også avancerede produktionsanlæg i kommunen. I boksen nedenfor beskrives en række af kommunens øvrige store industrivirksomheder. En stor del
af de nævnte virksomheder indgår i den internationalt kendte Industrielle Symbiose, hvor
1

Forbes (2015) The world’s biggest public companies, by market value
Skat (2014) Skatteoplysninger for selskaber
3
Novo Nordisk (2015) Annual report, diabetes and obesity care sales total
2
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virksomhederne, gennem anvendelse af hinandens rest- og biprodukter bidrager til en
mere bæredygtig såvel som økonomisk produktion.

Boks 3 Store industrivirksomheder i Kalundborg
Novozymes har et af verdens største og mest avancerede anlæg til fremstilling af industrielle enzymer i Kalundborg og beskæftiger ca. 600 ansatte i Kalundborg.
Gyproc i Kalundborg producerer og markedsfører gipsplader og konstruktionssystemer. Gyproc er en af virksomhederne i Kalundborgs industrielle symbiosesamarbejde.
Virksomheden beskæftiger ca. 180 medarbejdere og har megen tung godstransport til
og fra fabrikken i Kalundborg.
National Oilwell Varco i Kalundborg har ca. 450 ansatte og producerer fleksible rørløsninger for olie- og gasindustrien. Udover at producere virksomhedens produkter fungerer fabrikken i Kalundborg også som knudepunkt for full-scale test af den multinationale virksomheds produkter og systemer. Dette kræver et stærkt samarbejde mellem
ingeniører og andre arbejdere på fabrikken.
NNE Pharmaplan er en international ingeniør- og konsulentvirksomhed, der har hovedsæde i København. Kalundborg-afdelingen har været i kraftig vækst de seneste år og
beskæftiger i dag 250-300 personer, hvor en stor del er akademiske medarbejdere.
Virksomheden har primært kunder inden for farma og biotek, men har også lokale
kunder inden for andre industrier.
Statoil Raffinaderiet, der årligt forarbejder omkring fem millioner tons råolie til benzin,
diesel og andre olieprodukter, er en af områdets store arbejdspladser. I dag beskæftiger raffinaderiet lige ved 340 egne ansatte – et tal, der i perioder med anlægs- og
vedligeholdelsesarbejde fordobles af entreprenørernes medarbejdere.
Kalundborg Havn – der består af den kommunale selvstyrehavn, Statoil/Hydros oliepier og Asnæsværkets havn – er Danmarks tredjestørste målt i godsomsætning. Omkring 1.000 personer har ansættelse på de virksomheder, der er placeret på havnearealerne.
Kilde:

Copenhagen Economics

Disse meget store og højproduktive virksomheder genererer et betydeligt antal avancerede industrijobs i Kalundborg, og det betyder, at Kalundborg i dag er et af Danmarks få
industrielle hotspots. De store virksomheder i Kalundborg er med til at skabe vækst og
beskæftigelse, både i Kalundborg, men også for resten af regionen og landet. Industriklyngen har dermed også stor betydning for hele Vestsjælland idet den skaber arbejdspladser i
et område, hvor ledigheden er over landsgennemsnittet4. Kalundborg Kommune er i top 3
uden for hovedstaden med hensyn til den mest positive udvikling for fremstillingsarbejdspladser - kun overgået af Billund og Ikast-Brande kommuner.
Industriens betydning i Kalundborg Kommune bidrager også til, at Kalundborg er den absolutte topscorer målt på eksport blandt kommunerne i Region Sjælland, jf. figurer nedenfor.

4

Ifølge Danmarks Statistik har ledigheden i Vest- og Sydsjælland gennemsnitligt ligget 0,5 procentpoint over landsgennemsnittet over de sidste fem år
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Figur 3 Samlet vækst i eksportværdi 2011-2013
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Figur 4 Eksportens andel af omsætningen 2013
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Som i alle andre industrielle hotspots, er virksomhederne i Kalundborg dybt afhængige af
gode transportforbindelser, både i forhold til afsætning af deres produkter og tilgang af
råvarer, men i mindst lige så høj grad i forhold til at kunne tiltrække den kvalificerede arbejdskraft, som er nødvendig for at opretholde produktionen og realisere virksomhedernes vækstplaner for fremtiden.
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Virksomhederne i Kalundborg har behov for at rekruttere flere hundrede ekstra akademikere hvert år i de kommende år, men ledigheden for denne type arbejdskraft er meget begrænset i området. Derfor ansætter virksomhederne
i stigende grad ledere, specialister og akademikere,
der pendler til Kalundborg, og for hvem hurtig rejseVirksomhederne i
tid uden forsinkelser har høj prioritet. Eksempelvis
Kalundborg ansæthar størstedelen af de ledere, specialister og akadeter i stigende grad
mikere, som Novo Nordisk rekrutterer til Kalundakademikere, der
borg, mere end 60 km mellem bopæl og arbejde.5
pendler til Kalund-

”

borg

Den eksisterende vejinfrastruktur omkring Kalundborg udgør i dag en betydelig hindring for områdets
virksomheder. Særligt i retning mod Holbæk og København er infrastrukturen utidssvarende, og trængsel i myldretiden både til og fra arbejde udgør en reel barriere for virksomhedernes vækstmuligheder på grund af vanskelighederne ved at tiltrække ansatte til enten
at pendle eller bosætte sig i området. Eksempelvis kan en pendler fra Københavnsområdet
i dag dagligt bruge tre timer på transport. Den svære pendlingssituation gør det ikke blot
svært at tiltrække arbejdskraft, men også at fastholde den. Generne som følger af den dårlige infrastruktur kan i værste fald betyde, at folk opgiver at pendle og søger et andet arbejde. Det betyder, at ancienniteten på arbejdspladserne i Kalundborg er lavere, end hvad
den ville være med en velfungerende infrastruktur. Dette er illustreret i casen nedenfor.

5

Copenhagen Economics på baggrund af interview med Novo Nordisk i Kalundborg den 11. december 2015
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Boks 4 Case: Statoil
Statoil Refining Denmark A/S (SRD) er et raffinaderiselskab ejet 100% af det Norske
Statoil ASA. Raffinaderiet i Kalundborg har en kapacitet på 5,5 mio. ton råolie/år og er
det største af de to danske olieraffinaderier. Raffinaderiet har i dag 340 ansatte.
En stor del af raffinaderiets produktion af olieprodukter sælges lokalt og udleveres
blandt andet fra raffinaderiets terminaler i Kalundborg eller Hedehusene. Terminalen i
Kalundborg betjener 25-30 lastbiler om dagen, som enten leverer produkter i nærområdet eller kører ad rute 22 mod Slagelse eller rute 23 mod Holbæk.
Statoil oplever udfordringer i forhold til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft i Kalundborg. Der er eksempler på ingeniørstillinger, der har stået ledige i op til
seks måneder, hvilket er et særsyn hos Statoil. Ved indgangen til 2016 havde Statoil i
Kalundborg 4 ledige stillinger til ingeniører og akademikere, der især forventes at blive
besat af personer med bopæl uden for lokalområdet og dermed med et pendlingsbehov. Den utilstrækkelige infrastruktur og deraf afledte lange og uforudsigelige transporttid mellem Kalundborg og hovedstadsområdet, er af afgørende betydning for
mange af Statoils medarbejdere, når de vælger at søge andet arbejde, typisk uden for
Kalundborg og tættere på deres bopæl.
Udfordringerne for pendlerne til og fra Kalundborg giver også udslag i, at deres medarbejderanciennitet er markant lavere end for Statoils medarbejdere i Kalundborg generelt set. Langdistancependlerne når ofte at søge væk fra Statoil inden de er blevet
fuldt oplært i deres funktion på grund af pendlingsforholdene, hvilket udfordrer Statoil
i at opretholde en stabil og effektiv drift af sine anlæg i Kalundborg.
Derudover oplever flere af Statoils medarbejdere rute 23 som usikker at køre på. Trafiksikkerheden på strækningen er dårlig, særligt for bløde trafikanter. I dag har gående og cyklister ikke nogen gode alternativer til rute 23, mens en motorvejsforbindelse vil adskille bløde trafikanter fra den hurtigkørende biltrafik.
Kalundborgmotorvejen er gradvist blevet udbygget ligesom Holbækmotorvejen tidligere er udvidet til tre spor fra Roskilde mod København. Disse udbygninger af vejforbindelsen mellem Kalundborg og hovedstadsområdet værdsættes højt af Statoils
pendlende medarbejdere, der har fået forkortet transporttiden. På samme måde vil en
færdiggørelse af motorvejen helt til Kalundborg bidrage yderligere positivt til køretiden
for Statoils ansatte, ligesom det vil forstørre det rekrutteringsopland, som Statoil kan
finde sine medarbejdere i. Forhåbentligt helt til København.
Kilde:

Copenhagen Economics på baggrund af interview med Kalundborg Havn den 13. januar 2016

Infrastrukturen bremser også vækstpotentialet på andre parametre end tiltrækning af arbejdskraft, hvilket illustreres i casen nedenfor.
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Boks 5 Case: Kalundborg Havn
Kalundborg Havn er en af Danmarks større havne med en vanddybde på op til hele 15
m og den største inden for eksempelvis korneksport. Omkring 1.000 personer har ansættelse på de ca. 70 virksomheder, der er placeret på havnearealerne. Virksomhederne omfatter blandt andet vognmænd, lods- og bulkvirksomheder, NOV, Statoil,
pakkerier, container- og sojaterminaler samt skibshåndtering. De mange og forskelligartede virksomheder er engageret inden for flere forskellige forretningsområder såsom
containertransport, krydstogtturisme, færgedrift til Samsø og øvrig servicering af virksomheder og store fabriksanlæg på havnearealerne.
Infrastrukturen omkring Kalundborg udfordrer først og fremmest Kalundborg Havn
hvad angår erhvervstrafik og erhvervsudvikling. Kalundborg by betjenes hovedsageligt
af to vejforbindelser. Rute 22 mod Slagelse og rute 23 mod Holbæk og København. På
trods af de infrastrukturmæssige udfordringer omkring Kalundborg, kan en stor del af
Sjælland allerede i dag betjenes hurtigere fra Kalundborg Havn end fra Copenhagen
Malmö Port. Sidstnævnte presses endvidere af byudvikling i København, der betyder
at havnen står over for at skulle flytte en del af sine aktiviteter endnu længere ud på
Nordhavn i København, til Køge eller til Malmö i Sverige. Det kan give Kalundborg
Havn mulighed for fremover at spille en endnu mere central rolle for Danmarks søtransport.
Havnen, der i dag fylder 800.000 kvm, kan blive endnu større over de kommende år.
En godkendt planpakke inklusive VMM indeholder mulighed for yderligere udbygning af
havnen på 600.000 kvm på et nyt havneafsnit i Kalundborg Fjord. En sådan udbygning
vil generere yderligere arbejdspladser på Kalundborg Havn. De nye medarbejdere forventes i betydeligt omfang at være pendlere, der vil lægge endnu større pres på infrastrukturen til og fra Kalundborg. Det ved potentielle investorer godt, og den nuværende vejforbindelse til og fra Kalundborg kan være medvirkende til at begrænse interessen for at placere nye investeringer i netop Kalundborg. En fortsat tiltrækning af
produktionsvirksomheder til havnearealerne eller tiltrækning af store projektopgaver i
øvrigt kræver en forbedret baglandsinfrastruktur.
Skal Kalundborg Havns fulde potentiale udnyttes, skal udbygningen af baglandsinfrastrukturen, specielt rute 23, snarligt gennemføres. Den fortsatte udvikling fra regional
havn til transportknudepunkt i rute- og containertrafikken til såvel Østersøens havne
som kontinentets containerhubs i eksempelvis Hamborg, Bremen og Rotterdam er afgørende for, at havnen kan nå de fremtidige mål om øge sin andel af containermarkedet på Sjælland. Allerede i 2014 var godsomsætningen på Kalundborgs havnearealer
11,2 mio. ton. Det skal ses i lyset af, at godsomsætningen hos de sjællandske havne
var på 42,2 mio. ton og hos de danske havne samlet set 92,5 mio. ton. Kalundborg
står således for omkring 27 pct. af godsomsætningen på Sjælland og for godt 12 pct.
af den danske godsomsætning på havne, hvor sidstnævnte andel har været stigende
over de seneste år.
Kilde:

Copenhagen Economics på baggrund af interview med Kalundborg Havn den 13. januar 2016 og Danmarks Statistik, SKIB421
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Kalundborg er den del af Greater Copenhagen-samarbejdet, der er et erhvervspolitisk partnerskab mellem komDen udfordrende
muner og regioner i Østdanmark og Sydsverige, som står
pendlingssituation
sammen om at fremme væksten og skabe flere jobs i omgør det også svært
at fastholde medar- rådet. En af Greater Copenhagens målsætninger er at
skabe ét sammenhængende arbejdsmarked. Hvis denne
bejdere
målsætning skal realiseres, er der behov for en infrastruktur, som matcher ambitionerne. I denne sammenhæng er Kalundborgmotorvejen et missing link, der kan bidrage til at forbedre arbejdskraftens mobilitet i området samt adgangen fra Kalundborg til København og Københavns
Lufthavn. På længere sigt er strækningen endvidere afgørende, hvis Kattegatforbindelsen
skal realiseres, hvilket vil bidrage yderligere til arbejdskraftens mobilitet i området.

”

2.2

Kalundborgs nuværende transportforbindelse (Rute 23)

Den eksisterende vejinfrastruktur til Kalundborg udgør i dag en hindring for virksomhederne i området. Især strækningen mellem motorvejens nuværende afslutning ved Regstrup og Kalundborg er meget trafikeret og vejforholdene skiftende med en uensartet standard. Ifølge Vejdirektoratet lever ingen dele af strækningen op til de vejstandarder, der
normalt anvendes ved projektering og anlæg af nye veje i dag6.
Den nuværende landevej er en flaskehals tæt på mætningspunktet
Den lidt over 20 km lange strækning mellem Regstrup og Svebølle er i dag en 4-sporet motortrafikvej. Der er stadig tilsluttet et antal sideveje i form af kryds, hvilket har medført
udfordringer både i form af trængsel og for trafiksikkerheden på strækningen.
Den lidt over 10 km lange strækning mellem Svebølle og Kalundborg er i dag 2-sporet og
med en gammeldags linjeføring. Heraf følger manglende oversigt på grund af terrænet samt
mange vejtilslutninger og overkørsler til enkelt ejendomme. På strækningen er der adgang
for alle slags trafikanter. Det er især denne strækning som skaber store flaskehalse og forsinkelser.
Trafikmængden er allerede på motorvejsniveau
I 2013 pendlede omkring 7.500 borgere i Kalundborg ud af kommunen, mens godt 5.000
pendlede til Kalundborg Kommune.7 Pendlingen har været støt stigende de seneste 10 år i
begge retninger. Rute 23 er samtidig vigtig for færgeforbindelsen mellem Kalundborg og
Samsø. Strækningen anvendes til både erhvervs- og pendlingstrafik samt fritidstrafik.
Ifølge Vejdirektoratets Trafik på strækninger 2014 var årsdøgnstrafikken 10.000 køretøjer
mellem Regstrup og Kalundborg. Trafikniveauet adskiller sig således ikke markant fra andre strækninger i Danmark, der er eller bliver udbygget til motorvej. Eksempelvis Sønderborgmotorvejen, Hirtshalsmotorvejen, Frederikshavnmotorvejen, Sydmotorvejen mellem
Sakskøbing og Rødbyhavn og Holstebromotorvejen.8

6
7
8

Vejdirektoratet (2008) Forundersøgelse Rute 23.
Data for 2013 fra Danmarks Statistik, PEND101
Vejdirektoratet (2014) Trafik på strækninger
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Mange krydsninger og landbrugskøretøjer skaber yderligere forsinkelser
Trafikken på rute 23 udfordres endvidere af, at der året rundt er meget tung trafik på strækningen, der kører med leverancer til og fra industrien i Kalundborg, samt at Kalundborg
også er et landbrugsområde. På grund af den nuværende landevejs beskaffenhed på især
de sidste 10 km mod Kalundborg, sker det hyppigt at rejsehastighederne for pendlere og
andre bliver reduceret på grund af langsomt kørende trafik såsom landbrugsmaskiner og
godstransport på vejen.
Høj uheldsfrekvens
Frekvensen af ulykker på ruten er relativ høj i forhold til det øvrige statsvejnet. Det er på
trods af, at Vejdirektoratet i 2003 og 2005 har etableret en række rundkørsler i udvalgte
kryds på strækningen for at øge trafiksikkerheden. De gennemførte krydsombygninger til
rundkørsler har imidlertid også haft den konsekvens, at fremkommeligheden er blevet nedsat, hvilket ikke underbygger vejens funktion som en højklasset vejforbindelse.9
På trods af disse ændringer anses rute 23 stadig som værende mere farlig end en motorvej.
Det er også værd at bemærke, at foranstaltningerne har betydet, at nogle lastbiler nu vælger
nærliggende landeveje som alternative ruter, hvilket har forringet trafiksikkerheden dér.
Vejdirektoratet konkluderer ud fra modelberegninger, at antallet af personskader kan reduceres årligt med tre personer ved etablering af en motorvej.10
Trafiksikkerheden på rute 23 er på flere stræk i den dårligste ud af tre kategorier, som opgøres af Vejdirektoratet. Det gælder især på det stykke af strækningen, der ligger tættest på
Kalundborg, som det fremgår af nedenstående figur.

Figur 5 Uheldsfrekvenser på rute 23 ved Kalundborg

Note:

Kortet viser uheldsfrekvens for alle uheld over perioden 2010-2014. De grønne vejstykker har under
0,081 uheld pr. mio. kørte km, de gule 0,081-0,260 uheld pr. mio. kørte km, mens de røde har over
0,260 uheld pr. mio. kørte km.

Kilde:

Vejdirektoratet, Ulykker på statsvejnettet på kort

Figuren viser, at uheldsfrekvensen er høj flere steder på rute 23. På hele 80 pct., eller 4 ud
af de første 5 km af rute 23, er uheldsfrekvensen over 0,26 uheld pr. mio. km. Det er den

9

10

Det fremgår af både VVM-undersøgelsen i 2012 og forundersøgelsen fra 2008, at målet for Rute 23 er en højklasset vejforbindelse med mulighed for hastigheder på enten 90 eller 110 km/t.
Trafikudvalget Kalundborg Kommune (2009) Nye veje til vækst i Vestsjælland
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dårligste af Vejdirektoratets tre sikkerhedskategorier på statsvejnettet, som i figuren er
markeret med rød.
Vejdirektoratets VVM-undersøgelse viser også, at motorvejsprojektet vil have en positiv
effekt på uheldsrisikoen.11
I den gennemførte spørgeskemaundersøgelse blandt Novo Nordisk medarbejdere angiver
et større antal af disse i overensstemmelse med ovenstående, at de finder det utrygt at
pendle ad rute 23.12 Det bakkes blandt andet op af, at de pendlende medarbejdere hyppigt
observerer trafikuheld eller havarede køretøjer på vejstrækningen.
Den nuværende landevej til Kalundborg er utidssvarende
Samlet har rute 23 i dag en utidssvarende standard idet:
•
•
•
•
•

Vejtypen skifter mellem motortrafikvej og almindelig vej i åbent land
Antallet af kørespor skifter mellem 2 og 4 spor
Mange vejtilslutninger og overkørsler til enkelt ejendomme
Der er 4 rundkørsler
Den skiltede hastighed ændrer sig flere gange i intervallet 60-90 km/t. 13

En udbygning af rute 23 betegnes således i Vejdirektoratets VVM fra 2012 som værende ”af
væsentlig betydning for håndteringen af den fremtidige trafikvækst samt for erhvervsog samfundsudviklingen i området”.14

2.3

Motorvejsprojektet

Der er allerede politisk enighed om at etablere motorvej hele vejen til Kalundborg. Helt
tilbage i januar 2009 blev der mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance indgået en samlet aftale på transportområdet med følgende
tekst om rute 23:
”Skovvejen mellem Holbækmotorvejen og Kalundborg er - via færgeforbindelsen mellem Kalundborg og Århus15 - en del af hovedforbindelsen mellem Sjælland og Jylland. Kalundborg Havn er samtidig en vigtig godshavn. Fremkommeligheden på strækningen kan forbedres betydeligt gennem en række målrettede opgraderinger, som samtidig vil kunne indgå
som elementer i senere fuld udbygning af strækningen til motorvej. Aftaleparterne er enige om, at perspektivet på sigt er at etablere motorvej på
strækningen. ”

11
12
13
14
15

Jf. tabel 11.2 side 124 som viser en uheldsgevinst opgjort til 127 mio. kroner.
Se kapitel 2 for nærmere beskrivelse af spørgeskemaundersøgelsen.
Vejdirektoratet (2012) VVM undersøgelse Rute 23 Skovvejen Regstrup-Kalundborg
Ibid.
Færgeforbindelsen til Århus er nu nedlagt, mens der fortsat er færgeforbindelse fra Kalundborg til Samsø.
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Den nu syv år gamle politiske aftale omfattede tre deletaper på rute 23, der på sigt vil skabe
motorvejsforbindelsen mellem Holbækmotorvejen og Kalundborg. Den første etape (markeret med blå i Figur 6 nedenfor) er gennemført og blev indviet i august 2013. Den 2. etape
(markeret med grøn) er vedtaget og finansieret og forventes igangsat snart.
Den sidste etape, ’Etape 3’ (også kaldet Rute 23 og markeret med rødt nedenfor) omfatter
strækningen mellem Regstrup og Kalundborg, og en gennemførelse af denne etape vil således betyde, at Kalundborgmotorvejen føres helt til Kalundborg.
Det er således udvidelsen med Etape 3 af motorvejen de sidste ca. 30 km til Kalundborg,
der analyseres i denne rapport, og de økonomiske beregninger er således baseret på
denne del af udbygningen af Kalundborgmotorvejen.

Figur 6 Kalundborgmotorvejens etaper

Kilde:

2.4

Vejdirektoratet (2012) VVM undersøgelse Rute 23 Skovvejen Regstrup-Kalundborg

Rapportens metode og indhold

Denne rapport analyserer samfundsøkonomien ved at udbygge rute 23 med motorvej helt
til Kalundborg (jf. nævnte etape 3). Rapporten omfatter ikke gevinsterne ved bedre togforbindelser til Kalundborg, selvom togforbindelserne heller ikke er gode.
Vores analyse tager udgangspunkt i hovedforslaget i Vejdirektoratets VVM-undersøgelse af
rute 23 fra 2012. Vi har opgjort den samlede samfundsøkonomi i projektet inklusive effekter, der ikke er medtaget i Vejdirektoratets beregninger. Vores beregning følger de anbefalinger som Copenhagen Economics udarbejdede i 2013 i en rapport for Transportministeriet. Dette svarer til de anbefalinger som Produktivitetskommissionens fremsatte for at
sikre et godt beslutningsgrundlag.16 I tråd med disse anbefalinger er de såkaldte ’bredere
økonomiske effekter’ kvantificeret i denne rapport.
Bredere økonomiske effekter refererer til de effekter, som normalt ikke opfanges af den
traditionelle cost-benefit analyse. Vi anbefalede i vores rapport om bredere økonomiske
effekter for Transportministeriet, at de bredere økonomiske effekter inddrages og kvantificeres og gav samtidig et bud på, hvordan disse effekter bør opgøres. I dette kapitel identificerer og kvantificerer vi disse effekter for en færdigudbygning af Kalundborgmotorvejens
16

Se Produktivitetskommissionen (2014), ”Infrastruktur – Analyserapport 5”, januar 2014. Tilgængelig på: http://produktivitetskommissionen.dk/media/160574/Rapport%205%20-%20Infrastruktur.pdf
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Etape 3. Gevinsterne omfatter effekter via arbejdsmarkedet og via vare- og servicemarkederne samt effekter via produktivitet.
Ud over Vejdirektoratets samfundsøkonomiske beregninger har firmaet Grontmij (nu
Sweco) i 2015 også udarbejdet en rapport om færdigudbygningen af Kalundborgmotorvejen.17 Grontmij’s rapport ser alene på vækstpotentialet for brancherne industri og transport.
Vækstpotentialet beregnes ved at antage, at den forbedrede infrastruktur kan føre til en
mer-eksport på 5%. Rapporten anlægger et regionalt perspektiv og når frem til, at færdigudbygningen giver anledning til en indkomstskabelse i Kalundborgregionen på 1,4 milliarder kr. og over 1.000 nye job.
Vi fokuserer i vores rapport på den samlede gevinst for hele Danmark, og ikke kun på industri og transport brancherne i Kalundborgområdet. Derudover kvantificerer vi effekter
via andre kanaler end mer-eksport. Vores resultater kan derfor ikke direkte sammenlignes
med Grontmijs resultater.

17

Grontmij (2015) Motorvej på 3. etape af rute 23 – en forbindelse til vækst
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Kapitel 2

Motorvejen og flaskehalsene på arbejdsmarkedet
I dette kapitel analyserer vi hvordan en færdigudbygning af Kalundborgmotorvejen vil afhjælpe flaskehalse på arbejdsmarkedet og gøre det nemmere for virksomhederne i Kalundborg at realisere deres vækstpotentiale. Mange af de store virksomheder i Kalundborg har i dag ubesatte stillinger og vil have svært ved at realisere deres fremtidige vækstplaner på grund af vanskelighederne med at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft.
En motorvej vil spare betydelig tid for de mange personer, der pendler på strækningen.
Med en motorvej vil pendlerne også opleve betydeligt færre forsinkelser, end de oplever i
dag. Sidst men ikke mindst vil en motorvej øge trafiksikkerheden betydeligt. Total set vil
færdigudbygningen af Kalundborgmotorvejens etape 3 dermed fjerne de væsentlige bekymringer, der gør, at de ansatte i dag overvejer, om de skal fastholde deres job i Kalundborg.

3.1

Potentiale for nye job i Kalundborg

Copenhagen Economics har i forbindelse med denne rapport gennemført personlige interviews med direktørerne for nogle af de største virksomheder i Kalundborg. De virksomheder i Kalundborgområdet, vi har talt med, udtrykker samstemmende at de er begrænset i at vokse så meget og så hurtigt som de gerne ville på grund af mangel på kvalificeret arbejdskraft. Virksomhederne ønsker at udvide produktionen i Kalundborg og investere i nye anlæg og fabrikker mv. Men ønskerne må ofte udsættes eller skrinlægges på
grund af udfordringerne med rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft.
Alene de virksomheder, der indgår som cases i analysen, har planer om at oprette 500600 stillinger over de kommende 3-5 år. Disse nye job ville have en positiv afsmittende
påvirkning på den omkringliggende økonomi. Blandt andet i form af opgaver til håndværkere og underleverandører når de nye anlæg og fabrikker skal bygges og når maskiner og
udstyr skal installeres. Efterfølgende vil der blive efterspurgt nye input og services til at
opretholde produktionen, der til den tid vil være endnu større end i dag. På den måde vil
væksten i casevirksomhederne alene kunne understøtte i alt omkring 1.200 nye job i Kalundborgområdet, hvis de kan få adgang til den nødvendige arbejdskraft.18 Hertil kommer
potentialerne i områdets øvrige virksomheder, som også vil understøttes af bedre adgang
til kvalificeret arbejdskraft.

18

Copenhagen Economics på baggrund af input-output-tabeller fra Danmarks Statistik. Vi har anvendt industrispecifikke
multiplikatorer for eksempelvis medicinalindustri, olieraffinaderier samt plast- og gummiindustri svarende til case-virksomhedernes brancher. Multiplikatoreffekten er konservativt estimeret i den forstand, at det udelukkende er indirekte job
hos eksempelvis underleverandører der medtages, mens inducerede job er udeladt af beregningerne.
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Mange af virksomhederne på Kalundborgegnen udmærker sig ved at have en meget høj
eksportandel. Det gælder eksempelvis Novo Nordisk og National Oilwell Varco, der begge
har en eksportandel på over 99 pct. Det betyder, at væksten vil øge Danmarks eksport.
Områdets store virksomheder er ikke i konkurrence med hinanden, og dermed bidrage til
at området kan udbygge og forstærke sin konkurrencedygtighed, hvilket yderligere kan
stimulere efterspørgslen efter arbejdskraft i Kalundborg.
Udfordringerne for Kalundborgegnens virksomheder med at rekruttere og fastholde arbejdskraft hænger blandt andet sammen med pendlingsforholdene til og fra byen. Som
det fremgår af analysens casevirksomheder, hænger opsigelser fra medarbejderne ofte
sammen med et ønske om at bruge mindre tid på pendling. Af samme årsag er casevirksomhedernes tidligere medarbejdere oftest søgt helt væk fra Kalundborg i forbindelse
med jobskifte.
Det gælder også konkret for Novo Nordisk. I den gennemførte medarbejderundersøgelse
angiver over 3 ud af 4 af Novo Nordisks pendlere, at transporttiden i høj eller meget høj
grad spiller ind i deres overvejelser om af fastholde deres nuværende job eller skifte til et
andet. På samme måde angiver hele 95%, at en udbygning af rute 23 til motorvej vil gøre
det mere eller meget mere attraktivt for dem at arbejde hos Novo Nordisk i Kalundborg.19
Ligeledes er det knap halvdelen af Novo Nordisks tidligere medarbejdere i Kalundborg,
der svarer, at en udbygning af rute 23 til motorvej i høj eller meget høj grad ville gøre dem
tilbøjelige til igen at søge job i Kalundborg. Det fremgår af nedenstående figur.

19

Bilag B, Resultater af medarbejderundersøgelsen
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Figur 7 I hvilken grad ville en udbygning af rute 23 til motorvej
helt til Kalundborg gøre dig mere tilbøjelig til igen at søge job i
Kalundborg?
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34%

18%
Meget høj grad 13%

Høj grad 34%

Nogen grad 18%

Lav grad 13%

Meget lav grad 18%

Ved ikke 3%

Note:

Personer der svarede på dette spørgsmål: 38

Kilde:

Copenhagen Economics’ medarbejdersurvey udført blandt Novo Nordisk medarbejdere

Personer der sprang dette spørgsmål over: 165

En udbygning af rute 23 til motorvej helt til Kalundborg vil jævnfør ovenstående have en
positivt effekt på Kalundborgegnens virksomheders muligheder for at rekruttere og fastholde arbejdskraft i Kalundborg. Det er usikkert hvor meget af arbejdskraftsmanglen som
en motorvej vil kunne afhjælpe, da der også er andre barrierer, men vi vurderer at der er
tale om en ikke-ubetydelig andel.

3.2

Nuværende situation for pendlere

Trafikken på rute 23 voksede støt frem til 2009 og har ligget nogenlunde konstant siden
da, jf. Figur 8. Det samme gælder antallet af pendlere til og fra Kalundborg, som også har
ligget nogenlunde konstant på godt 5.000 indpendlere og ca. 7.500 udpendlere siden
2009.20 Dog rejser pendlerne i dag over længere afstande end tidligere.21

20
21

Danmarks Statistik (2013) PEND101
Jf. DST’s pendlingsstatistik for arbejdspladserne i Kalundborg kommune
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Figur 8 Udvikling i årsdøgntrafik Rute 23, 1988-2014
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Note:

Trafiktal er opgjort som årsdøgnstrafik (ÅDT). Det vil sige summen af det antal køretøjer, der passerer tællestationerne i begge retninger i gennemsnit pr. døgn.

Kilde:

Copenhagen Economics på baggrund af data fra Vejdirektoratet

Trafikken er nu på et niveau omkring kapacitetsgrænsen for den eksisterende landevej,
hvor der ikke skal ret meget til, før end der opstår problemer og større forsinkelser. Det
giver problemer med uforudsigelige rejsetider, som blandt andet kan være forårsaget af
langsomt kørende køretøjer, kødannelser eller hændelser.
Etape 3 af Kalundborgmotorvejen er lidt over 30 km lang og kan tilbagelægges i bil på 24
minutter, når der ikke er trængsel (såkaldt nattidskørsel). Det betyder, at den gennemsnitlige kørehastighed på strækningen er 76 km/t, når der ikke er trængsel. Den skiltede
hastighedsgrænse på strækningen varierer fra 60 til 90 km/t.
I myldretiden er trafikken på rute 23 imidlertid tæt på kapacitetsgrænsen, hvorfor den
gennemsnitlige hastighed falder betydeligt. Det gælder i morgen- såvel som eftermiddagsmyldretid og på begge tidspunkter både i retning til og fra Kalundborg.
At pendlerne til Kalundborg oplever trængsel på rute 23 bekræftes af den spørgeskemaundersøgelse der er gennemført blandt et uddrag af Novo Nordisks medarbejdere. Gennem spørgeskemaundersøgelsen har vi kortlagt medarbejdernes faktiske pendlingsmønster på ruten. Undersøgelsen viser betydelige problemer med trængslen, idet 85% af de
adspurgte svarer, at de dagligt eller flere gange om ugen oplever trængsel på rute 23. Det
er samtidig blot under én pct. af de adspurgte der angiver, at de aldrig oplever trængsel på
strækningen.22

22

Se bilag B.
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Figur 9 Medarbejderundersøgelse: Hvor ofte opleves trængsel?
"Hvor ofte oplever du
forsinkelser på grund af
trængsel på rute 23
mellem
Kalundborgmotorvejens
afslutning og Kalundborg
i forbindelse med
transport til og fra dit
arbejde i Kalundborg?"

47%
37%

Dagligt (mandag-fredag) 47,4%

Et par gange om ugen 36,8%

Et par gange om måneden 9,9%

Mindre end en gang om måneden 5,3%

Aldrig 0,7%
Note:

Personer der svarede på dette spørgsmål: 152. Personer der sprang dette spørgsmål over: 51.

Kilde:

Copenhagen Economics’ medarbejdersurvey udført blandt Novo Nordisk medarbejdere

Risikoen for trængsel og forsinkelser betyder, at pendlere dagligt må tage afsted tidligere
end ellers, så de kan være sikre på at møde på et bestemt tidspunkt – eller være hjemme
til aftalt tid. Man kan typisk kun forklare en sen ankomst med trængsel få gange, hvorefter man forventes at tage højde for muligheden for forsinkelser i sin planlægning.
Stort set alle respondenter angiver, at en udbygning af rute 23 til motorvej vil gøre det
mere attraktivt for dem at arbejde hos Novo Nordisk i Kalundborg. Det står samtidig
klart, at det at flytte til Kalundborg kun er et alternativt for de færreste. Under 10% af respondenterne finder i høj eller meget høj grad Kalundborg attraktiv som bopælskommune.
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Figur 10 I hvilken grad finder du Kalundborg attraktiv som bopælskommune?
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Note:

Personer der svarede på dette spørgsmål: 153

Kilde:

Copenhagen Economics medarbejdersurvey udført blandt Novo Nordisk medarbejdere

Personer der sprang dette spørgsmål over: 50.

Dette gør en god vejforbindelse til og fra Kalundborg så meget desto vigtigere. Og denne
pointe understøttes af, at hele 78% af respondenterne også angiver, at transporttiden i høj
eller meget høj grad spiller ind i deres overvejelser om at fastholde deres nuværende job
eller skifte til et andet. Samme mønster ser vi hos den multinationale virksomhed National Oilwell Varco, jævnfør nedenstående case.

Boks 6 Case: National Oilwell Varco Denmark I/S
National Oilwell Varco Denmark I/S (NOV) er en virksomhed med omkring 900 ansatte
i Danmark fordelt mellem hovedkontoret i Brøndby og fabrikken i Kalundborg. NOV
udvikler, producerer og sælger fleksible rør, der anvendes i offshore-industrien i forbindelse med at hente olie og gas op fra undergrunden. NOV er således en af de få
virksomheder, der stadig har sværindustriarbejdspladser i Danmark. Virksomheden
eksporterer 100 pct. af sine produkter til udlandet og bidrager på den måde positivt til
Danmarks handelsbalance. Fabrikken i Kalundborg beskæftiger ca. 450 medarbejdere
og kører i døgndrift året rundt.
NOV oplever rekrutteringsudfordringer i Kalundborg, der begrænser virksomhedens
udviklingsmuligheder i Danmark. Mens NOV godt kan rekruttere medarbejdere til hovedkontoret i Brøndby, er der i Kalundborg store udfordringer med at tiltrække og
fastholde især akademikere og specialister. Når medarbejdere hos NOV i Kalundborg
vælger at søge væk fra virksomheden, er det som regel også altid helt væk fra Kalundborg. Årsagen er ofte lang transporttid – typisk ad rute 23.
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Medarbejderne i Kalundborg anser sjældent bopæl i Kalundborg som en mulighed. Det
betyder, at pendlingsmuligheder er afgørende for medarbejdersituationen. Da mange
medarbejdere hverken vil pendle eller flytte til Kalundborg, giver det samlet set anledning til en uhensigtsmæssig opsplitning af processer og opgaver i virksomheden. Opgaver, der kræver tæt samarbejde og koordinering mellem forskellige medarbejdergrupper, må nu løses på forskellige lokaliteter.
Med henblik på at imødegå rekrutteringsudfordringerne i Kalundborg har NOV flyttet
20-30 stillinger fra Kalundborg til Brøndby, selvom om stillingerne bedst kunne udfyldes i Kalundborg. NOV har fokuseret på at flytte de job, som med lav eller nogen grad
af økonomisk tab og driftsmæssige forstyrrelser kan løses fra andre lokaliteter end Kalundborg. På trods af disse anstrengelser har NOV i Kalundborg stadig 5-6 ubesatte
stillinger. Disse ubesatte stillinger kan ikke varetages fra andre lokaliteter. Manglen på
arbejdskraft i Kalundborg hæmmer virksomhedens strategiske udvikling i Danmark og
bidrager negativt til stressniveauet blandt de ansatte, særligt i Kalundborg.
NOV er også i erhvervsøjemed afhængig af gode vejforbindelser til og fra Kalundborg.
Eksempelvis kører der årligt omkring 1.500 eksportvogne til og fra virksomhedens anlæg i Kalundborg. En udbygning af rute 23 til motorvej vil således ikke kun bidrage til
at løse virksomhedens rekrutteringsudfordringer i Kalundborg, men også til en mere
effektiv logistik, og derigennem give et generelt løft til NOVs forretninger i Danmark.
Kilde:

Copenhagen Economics på baggrund af interview med National Oilwell Varco den 13. januar 2016.

Hvor lang er den typiske forsinkelse, når der er trængsel?
Som grundlag for at vurdere omfanget af de trængselsrelaterede forsinkelser på rute 23,
har vi indsamlet trafikdata fra forskellige kilder, ligesom der i forbindelse med denne analyse er gennemført nye dataindsamlinger. Resultaterne vedrørende trængsel i denne analyse er således baseret på en række forskellige kilder, som fremgår af Figur 11.
På tværs af disse forskellige datakilder har vi konservativt vurderet, at trængslen på rute
23 alene betyder, at pendlere som minimum bliver forsinket med gennemsnitligt 6 minutter per retning og muligvis mere. Med fem arbejdsdage om ugen modsvarer dette at pendlerne spilder mindst 1 time om ugen for så vidt angår kø og trængsel på rute 23.
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Figur 11 Kilder til opgørelse af
trængsel på rute 23
Spoledata
fra Vejdirektoratet
Survey
blandt Novo
Nordisks
medarbejdere

Køretidsdata fra
Novo
Nordisks
pendlerbusser

Resultater
om
trængsel
på rute
23

GPS-data
fra Vejdirektoratet

Vejdirektoratets trængselsdata viser at
vejstrækningen er tæt på kapacitetsgrænsen, og at der ikke skal mange
uventede hændelser til førend trafikken forsinkes. Såvel spoledata23 som
GPS data fra Vejdirektoratet viser
langsommere køretider i morgen- og
eftermiddagsmyldretiden. Både spoledata og Vejdirektoratets GPS data er
behæftet med en del usikkerhed, og
kan derfor ikke alene bruges som
grundlag til at vurdere den eksisterende trængsel.

GPS-data
fra Google
Maps

Som det tredje datainput har vi anvendt Google Maps GPS-data, som viser, at der i perioder af dagen kan
være
forsinkelser. Dette stemmer
Kilde:
Copenhagen Economics
overens med Vejdirektoratets spoledata, der ligeledes viser at trafikken generelt bevæger sig langsommere end hastighedsgrænsen på visse tidspunkter af dagen. Ifølge Googles GPS-data tager det 24-26 minutter
at tilbagelægge strækningen i bil uden trængsel eller ved såkaldt natkøretid. Minimum køretid kan variere en smule på grund af eksempelvis lavere gennemsnitshastighed i mørke.
Dertil kommer op til 6 minutters forsinkelse i morgenmyldretiden og andre mindre forsinkelser i løbet af en typisk tirsdag.
Det fjerde datainput til vurdering af trængsel er indsamlet i forbindelse med dette projekt
på baggrund af køretider for Novo Nordisk pendlerbusser. Novo Nordisk har et antal
pendlerbusser, som medarbejderne benytter mellem København og Kalundborg. I løbet af
uge 2 i 2016, det vil sige 11.-15. januar, blev køretiderne for disse pendlerbusser registreret
med henblik på at kortlægge både køretiden og variabiliteten i køretid. Strækningen dækker etape 3 af Kalundborgmotorvejen.
Buskøretiderne viser en markant grad af køretidsvariabilitet. De enkelte bussers køretider
ligger i intervallet fra 23 til 33 minutter for ugen set over et. Det skal imidlertid bemærkes, at den højeste køretid på 33 minutter er sammenfaldende med snefald, der kan have
bidraget til en generelt længere køretid. Køretidsvariabiliteten ligger mellem 23 og 31 minutter på dage uden snefald. Der er med andre ord en køretidsvariabilitet på op til 7 minutter på dage uden snefald, hvilket svarer til mere end 25% af den samlede gennemsnitlige køretid.
Data om køretider for Novo Nordisks pendlerbusser stemmer fint overens med de øvrige
indsamlede data om trafikken på strækningen. Ligesom for Google Maps GPS-data, er de

23

Spoledata opsamles via faste tællestationer placeret tre steder på strækningen. Spolerne måler antallet af køretøjer og de
enkelte køretøjers hastighed ved passage af spolen. Spoledata måler således hastigheden på et bestemt sted på strækningen
og kan således ikke opfange, hvis der eksempelvis opstår kø kort tid efter der hvor spolen er opstillet. Desuden er spoledata
mindre egnede til at opfange passager med meget lav hastighed, hvorfor hastigheden ved decideret kø-kørsel ikke måles
præcist.
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hurtigste køretider på 23-24 minutter, og de langsomste på 30-31 minutter på dage uden
snefald.

Figur 12 Buskøretider på rute 23 i uge 2, 2016
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Note:

Torsdag den 14. januar 2016 udmærker sig ved snefald, hvilket kan have bidraget til den højere gennemsnitlige rejsetid end i ugens øvrige fire dage. Køretiderne dækker over strækningen mellem Skovvejen 12, 4420 Regstrup og Hallas Alle 109, 4400 Kalundborg, som Novo Nordisks medarbejdere har
noteret tidspunkter for ved forbi kørsel. Der er tale om en distance på godt 30 km. To datapunkter er
sorteret fra i denne præsentation af data. Vi har fraregnet både den hurtigste og den langsomste køretid. Figuren på de resterende 38 ture, som de fire busser tilsammen har kørt i løbet af ugen.

Kilde:

Copenhagen Economics på baggrund af buskøretider indsamlet af Novo Nordisks medarbejdere

Det femte og sidste datapunkt stammer fra den omtalte spørgeskemaundersøgelse blandt
Novo Nordisks medarbejdere. Undersøgelsen kortlægger medarbejdernes faktiske pendlingsadfærd på rute 23. Spørgeskemaundersøgelsen er beskrevet i detaljer i rapportens
bilag B.
Medarbejdernes svar bekræfter, at der er trængsel på rute 23 i myldretiden. Medarbejderne angiver endvidere, at den typiske forsinkelse er omkring 10 minutter.
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Figur 13 Seneste måneds længste og typiske forsinkelse
Minutter
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Note:

Resultater på baggrund af svar fra henholdsvis 149 og 147 respondenter. En median er den midterste
værdi i et sorteret datasæt.

Kilde:

Copenhagen Economics på baggrund af survey blandt medarbejdere hos Novo Nordisk

Samlet set peger resultaterne vedrørende forsinkelser i medarbejderundersøgelsen på, at
forsinkelserne på rute 23 er længere end de andre fire kilder har givet anledning til. Forskelle i trængselsbilledet på tværs af de forskellige kilder kan have flere årsager. Spole- såvel om GPS-data fra Vejdirektoratet og Google Maps er i nogen grad aggregerede data eller gennemsnitsdata, hvorfor enkelte dage med forsinkelser kan være svære at få øje på.
Omvendt ligger resultaterne for Novo Nordisks pendlerbusser fint på niveau med både
spole- og GPS-data.
På tværs af de fem forskellige kilder sammenfattes køretidsforsinkelsen for pendlerne på
rute 23 konservativt til 6 minutter.24 Det vil sige, at en pendler der vil være forholdsvis
sikker på at møde til tiden – eller være hjemme til aftalt tid – må tage afsted 6 minutter
tidligere end i en situation uden mulighed for trængsel. De 6 minutter kommer ud over
den tidsbesparelse, der i sig selv er ved at udbygge rute 23 til motorvej, hvor man ikke kun
undgår trængslen på grund af større kapacitet, men også opnår en højere skiltet hastighedsgrænse på 110 km/t.
Set over en uge går der således mindst 1 time tabt i trængsel per pendler, der kører ad rute
23 til og fra arbejde på hverdage. Den tabte tid pr. tur er 6 minutter og pendlerne kører to
ture om dagen. Det er 12 minutter om dagen, og over en uge med fem arbejdsdage bliver
det i alt til 60 minutter eller 1 time i forsinkelser alene på grund af trængsel.

3.3

Samlet tidsbesparelser ved en motorvej

Ud over at slippe for forsinkelserne som følge af trængsel og uventede forsinkelser, så vil
pendlerne også spare tid som følge af den højere skiltede hastighedsgrænse på 110 km/t,
som det er forudsat vil være tilfældet på motorvejen til Kalundborg.
24

Se Bilag A for en yderligere beskrivelse af vores dataanalyse af trængsel på rute 23
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Med højere hastighed kan de lidt over 30 km køres på ca. 18 minutter mod de ca. 24 minutter det tager i dag med de skiftende hastighedsgrænser fra 60 til 90 km/t. Dermed vil
motorvejen medføre en ren køretidsbesparelse på 6 minutter per tur. Dette vel at mærke
oveni de 6 minutter pendlerne spilder i dag pga. trængsel.
Samlet set vil en motorvej altså spare pendlerne på rute 23 for 12 minutter hver vej, eller
24 minutter hver dag de skal frem og tilbage til arbejde. Det bliver til 2 timer hver uge.

3.4

Motorvejen udvider rekrutteringsområdet

Med kortere rejsetider kommer Kalundborg tættere på hovedstadsregionens store arbejdskraftopland. Færdigudbygningen af Kalundborgmotorvejen vil således udvide
rekrutteringsområdet for virksomhederne i Kalundborg, og når det bliver hurtigere og
sikrere at pendle til Kalundborg, så vil det øge interessen for at tage job i Kalundborg, og
gøre det mere attraktivt, for dem som allerede pendler til Kalundborg at fortsætte med
det. Kortet i Figur 14 nedenfor viser udvidelsen af oplandet fra Kalundborg på baggrund
af rejsetidsforbedringen i VVM-undersøgelsen af etape 3 på 6 minutter.

Figur 14 Udvidelse af oplandet inden for 1 times kørsel

Note:

30 og 60 minutters transportkort baseret på tidsbesparelsen fra VVM-undersøgelsen af Rute 23.

Kilde:

Grontmij (2015) Motorvej på 3. etape af Rute 23

Som vores data viser, så er rejsetidsforbedringen formodentlig betydeligt større. Rejsetidsforbedringen på 12 minutter vil svare til at Kalundborg rykker mere end 10 km tættere
på Roskilde og resten af hovedstadsområdet, hvor mange af de potentielle kandidater til
stillingerne i Kalundborg er bosiddende. Det betyder også, at ganske mange flere end i
dag vil komme inden for en grænse på 1 times køretid.
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3.5

Flere vil pendle når der bliver ’kortere’ til Kalundborg

Den gennemsnitlige pendlingsafstand i Danmark er ca. 20 km jævnfør data fra Danmarks
Statistik, og dette gennemsnit gælder også for pendlere med arbejdssted i region Sjælland, og det samme gælder for pendlere med arbejdssted i Kalundborg. Pendlingshyppigheden er imidlertid kraftigt aftagende med afstanden. Langt de fleste – nemlig 46% af
pendlerne - pendler under 10 km. Kun 8% pendler 30-40 km og kun 4% pendler 40-50
km, jf. Figur 15.
En reduktion af rejsetiden til Kalundborg svarende til 10 km betyder altså ganske betydelige stigninger i pendlingshyppigheden. Personer der eksempelvis bor 40-50 km fra Kalundborg vil med motorvejen opfatte afstanden som 30-40 km, og som det fremgår, så vil
en større andel pendle, når afstanden er kortere. Dermed vil en motorvej til Kalundborg
betyde en stor udvidelse i det reelle rekrutteringsopland, og det vurderes på denne baggrund, at en motorvej vil betyde, at virksomhederne i Kalundborg vil få lettere ved at besætte de tomme stillinger og lettere ved at rekruttere de yderligere medarbejdere, som
virksomhedernes vækstplanerne forudsætter.

Figur 15 Pendlingsafstande i region Sjælland
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Note:

Figuren viser antal personer med arbejdssted i region Sjælland fordelt på pendlingsafstand i 2013.

Kilde:

Copenhagen Economics på baggrund af Danmarks Statistik

Det vanskeligt at vurdere, præcist hvor meget pendlingen til Kalundborg vil stige som
følge af en motorvej, men det er vores opfattelse på baggrund af interviews og spørgeskemaundersøgelsen, at de færreste er tilbøjelige til at pendle op i mod 1 time, og at ’smertegrænsen’ for pendlere i leder-, specialist- og akademiker-stillinger i Kalundborg i dag går
et sted omkring Roskilde svarende til ca. 45 minutters ren køretid (ekskl. trængsel og forsinkelse).
Det er vores vurdering, at denne ’smertegrænse’ ville rykke sig ca. 10 km østover med en
motorvej hele vejen til Kalundborg. Stigningen i pendlingen vil således afhænge af hvor
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mange i dette udvidede pendlingsområde, der besidder de relevante kompetencer der efterspørges i Kalundborg. Det vurderes umiddelbart at være et ganske stort antal personer,
som dermed vil finde det relevant at overveje et job i Kalundborg, når en motorvej står
klar.
Det forøgede trafikniveau til og fra Kalundborgområdet som følge af en udbygning af rute
23 til motorvej kan have afledte effekter og påvirke trængslen andre steder på Sjælland,
eksempelvis i Hovedstadsområdet. Påvirkningerne kan både trække i retning af forøget og
mindsket trængsel. Trængslen vil blive mindsket omkring København i det omfang, at arbejdstagere skifter job fra Hovedstadsområdet til Kalundborgområdet og har bopæl mellem de to områder. Omvendt vil motorvejen gøre det relativt mere attraktivt at transportere sig i bil i forhold til andre transportformer, ligesom flere må forventes at pendle mellem Kalundborg og København, hvilket vil bidrage til mere trængsel i begge områder. Vejdirektoratet har i sin VVM-undersøgelse om udbygningen af Skovvejen eller rute 23 til
motorvej ikke forholdt sig til mulige aflastninger eller belastninger andre steder på vejnettet.
En af de virksomheder, der håber på at det vil blive lettere at rekruttere flere medarbejdere med en motorvej helt til Kalundborg er NNE Pharmaplan. Virksomheden har i dag
betydelige omkostninger forbundet med transport af medarbejdere til og fra Kalundborg,
som det fremgår af nedenstående case.

Boks 7 Case: NNE Pharmaplan
NNE Pharmaplan er en rådgivende ingeniørvirksomhed, der er specialiseret inden for
farma- og biotekindustri. Populært sagt bistår NNE Pharmaplan medicinalvirksomheder
med at bygge og ombygge fabrikker og andre anlæg. Virksomheden har omkring
2.000 ansatte i fordelt på 15 forskellige kontorer i hele verden.
I Danmark har NNE Pharmaplan ca. 1.000 ansatte. Heraf har omkring 150 ansættelsessted i Kalundborg. Derudover møder yderligere 100-150 ansatte og konsulenter,
alt efter behov, fysisk ind på kontoret i Kalundborg. Det vil sige, at der dagligt møder
250-300 medarbejdere hos virksomheden Kalundborg. Antallet af ansatte i Kalundborg har været stigende over en periode, og NNE Pharmaplan ønsker at ansætte yderligere ca. 50 medarbejdere over de kommende år. Af samme årsag er virksomheden
ved at planlægge en udvidelse af sit kontor i Kalundborg, hvor der allerede nu omsættes for over 300 mio. kr. om året.
Mens NNE Pharmaplan uden større problemer kan rekruttere medarbejdere til sit hovedkvarter i Gentofte, har virksomheden væsentlige udfordringer med at finde især
ingeniører og arkitekter i Kalundborg.
Som konsekvens af rekrutteringsudfordringerne i Kalundborg har 30-40 medarbejdere
ansættelsessted i Gentofte, selvom de ideelt set burde have ansættelsessted i Kalundborg. Mens nogle af NNE Pharmaplans opgaver kan løses uafhængigt af placering, såsom projektering og design af nye anlæg, skal andre opgaver løses på stedet, såsom
tilsyn med en byggeriproces. Derfor har NNE Pharmaplan kun begrænset fleksibilitet i
forhold til at lade medarbejdere arbejde fra Gentofte, hvis de primært beskæftiger sig
med projekter i Kalundborg.
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Der er betydelige økonomiske omkostninger for NNE Pharmaplan forbundet med
rekrutteringsudfordringerne i Kalundborg og ved at have medarbejdere med ansættelsessted i Gentofte frem for i Kalundborg. NNE Pharmaplan vurderer, at det yderligere
transportbehov, som rekrutteringsudfordringerne i Kalundborg og omplaceringerne giver anledning til, medfører et årligt økonomisk tab for virksomheden på over 10 mio.
kr. på grund af ekstra transport og tabt arbejdstid.
Men NNE Pharmaplans tab som følge af rekrutteringsudfordringer i Kalundborg er dog
reelt betydeligt større. Når farma- og biotekvirksomhederne mangler medarbejdere
betyder det, at de må sænke deres investeringsniveau. Og det er tilfældet for nogle
farma- og biotekvirksomheder i Kalundborg. Det betyder, at NNE Pharmaplan har
færre opgaver med at rådgive om nye anlæg og fabrikker end hvis disse virksomheder
havde tilstrækkelig adgang til arbejdskraft i området.
NNE Pharmaplan oplever vækst på de lokaliteter, hvor farma- og biotekindustrien udvider og bygger nyt. Rekrutteringsudfordringerne i Kalundborg har således sat gang i
en ond cirkel, hvor den ene virksomhed efter den anden får mindre at lave. Udfordringerne kan derfor også let undervurderes, fordi efterspørgslen efter arbejdskraft hos
eksempelvis NNE Pharmaplan først vil stige, hvis farma- og biotekvirksomhederne i
Kalundborg lykkedes med at ansætte flere. Bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft i
Kalundborg er således den kritiske ressource til at opnå vækst i områdets farma- og
biotekvirksomheder, som så kan sprede sig som ringe i vandet til vækst i de øvrige
virksomheder.

Kilde:

3.6

Copenhagen Economics på baggrund af interview med NNE Pharmaplan den 15. februar 2016.

Samfundsøkonomiske gevinster af øget pendling

Bedre pendlingsmuligheder til Kalundborg er naturligvis godt for virksomhederne i Kalundborg, og for dem der pendler dertil, men er det også godt for Danmark under ét?
Svaret er klart ja. Et forøget arbejdskraftopland kommer ikke blot Kalundborg, men hele
landet til gavn. Bedre pendlingsmuligheder vil i sidste ende øge det samlede arbejdsudbud. Dette er der et solidt grundlag for at inkludere i den samfundsøkonomiske vurdering
af infrastrukturinvesteringer, og således bør denne effekt også indregnes i vurderingen af
færdigudbygningen af Kalundborgmotorvejen.
Faktisk er der hele tre samfundsøkonomiske gevinster, der skal medregnes i den samfundsøkonomiske beregning, når det gælder pendlerne. Den første er værdien af den tid
og de penge, pendlerne kan spare, når motorvejen kommer. Den næste er arbejdsudbudsgevinsten, når det samlede antal arbejdstagere øges i Danmark som følge af, at et stort antal personer får nye jobmuligheder. Og endelig er der en ganske særlig effekt på spil netop
i Kalundborg. Virksomhederne i Kalundborg er nemlig ikke hvilke som helst virksomheder. De er blandt de allermest produktive arbejdspladser i landet og ved at fjerne flaskehalsene, så disse virksomheder kan vokse, så hjælper motorvejen gradvist med at flytte
beskæftigelse over i højproduktive jobs. Det gavner den samlede velstand i Danmark og er
dermed til gavn for hele landet.25

25

Beregningerne er uddybet i bilag C
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Endelig hører det med til det samlede billede, at bedre vækstvilkår for store eksportorienterede industrivirksomheder, som dem i Kalundborg, har betydelige positive afsmittende
virkninger på beskæftigelsen i andre erhverv – både indenfor bygge- og anlægssektoren
og for andre lokale serviceerhverv.
Eliminering af trængsel har en værdi på 172 mio. kr.
Samlet set finder vi, at en eliminering af trængslen giver anledning til tidsgevinster på 172
millioner kr. Vejdirektoratets VVM undersøgelse af projektet fra 2012 har kun medregnet
tidsgevinsten på den rene køretid på 6 minutter. Gevinsten på 172 millioner kr. stammer
fra reduktionen af vores konservative estimat af de trængselsrelaterede tidsgevinster, og
disse skal derfor lægges oveni Vejdirektoratets beregnede tidsgevinster, og vil resultere i
en højere intern rente for projektet.
Øget arbejdsudbud har en værdi på 286 mio. kr.
Tilsvarende har vi på baggrund af den opdaterede samfundsøkonomiske regnemetode opgjort arbejdsudbudsgevinster ved, at det bliver nemmere at pendle. Denne effekt udregner
vi til 286 millioner kr. og denne effekt er ikke medregnet i VVM-undersøgelsens samfundsøkonomiske kalkule, og skal derfor lægges oveni de allerede opgjorte gevinster.
Øget produktivitet har en værdi på 220 mio. kr.
Endelig har vi beregnet produktivitetsgevinsten ved, at et antal jobs over tid vil flytte til de
mange højproduktive arbejdssteder i Kalundborg. Produktivitetsgevinsten ved at udbygge
rute 23 til motorvej forventes på grundlag af vores beregninger at svare til en tilbagediskonteret værdi over en femårig periode fra projektets åbningsår på i alt 220 millioner kr.
Samlet vurderer vi konservativt, at der opstår betydelige samfundsøkonomiske gevinster ved at eliminere flaskehalsene på arbejdsmarkedet via en motorvej til Kalundborg, og den samlede gevinst er opgjort til mindst 678 millioner kr. oveni de gevinster, der allerede er medregnet i VVM-undersøgelsen.
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Kapitel 3

Gevinster for godstransport og produktivitet
Motorvejen til Kalundborg vil ikke kun forbedre trafikforholdene for pendlere, selvom
dette er en væsentlig effekt. Motorvejen vil også styrke godstransporten og give bedre forhold for erhvervsmæssige transporter i servicesektoren. I dette kapitel beskrives og kvantificeres disse effekter, ligesom vi uddyber beregningen af de langsigtede produktivitetsgevinster.

4.1

Bredere effekter på vare- og servicemarkederne

Når transportinvesteringer fører til lavere transportomkostninger og kortere transporttider, vil det igen medføre gevinster for transportører af varer og erhvervstransport af medarbejdere. Investeringerne påvirker således både de vareproducerende erhverv samt de erhverv, der transporterer, opbevarer og sælger varer. Ligeledes påvirkes erhvervene, herunder serviceerhvervene, som også er afhængige af vilkårene for erhvervstransport af medarbejdere.
Vejdirektoratets samfundsøkonomiske analyser antager, at der er fuldkommen konkurrence på markederne for varer og serviceydelser. Når dette er tilfældet gælder, at priserne
på markederne er lig omkostningerne. Konsekvensen er, at gevinsterne fra transportinvesteringerne dermed fuldt ud afspejles i de reducerede transportomkostninger.
De fleste markeder er dog kendetegnet ved en vis grad af ufuldkommen konkurrence. Det
betyder, at priserne på de fleste markeder overstiger produktionsomkostningerne – i gennemsnit med 10-30 procent26, og at produktionen er lavere end i tilfældet med fuldkommen
konkurrence. Der skabes altså en ’kile’ mellem produktionsomkostningerne og markedsprisen, og denne kile udgør et velfærdstab for samfundet. Det betyder også, at gevinsterne
fra transportinvesteringerne ikke er fuldt ud afspejlet i de reducerede transportomkostninger. Når transportinvesteringer reducerer transportomkostningerne, mindsker de nemlig
også de negative effekter fra ufuldkommen konkurrence, og det giver anledning til en samfundsøkonomisk gevinst. Det er det, vi kalder den bredere effekt via vare- og servicemarkederne.
Som nævnt tidligere i denne rapport, så er Kalundborgområdet præget af store eksportorienterede industrivirksomheder, som er dybt afhængige af en velfungerende infrastruktur.
Det betyder, at de reduktioner i transportomkostninger og –tid, som en færdigudbygning
af Kalundborgmotorvejen medfører, vil have en betydelig effekt gennem vare- og servicemarkedet. Vi vurderer derfor, at den bredere effekt gennem vare- og servicemarkederne er
relevant for dette projekt, og bør inkluderes i betragtningen om samfundsøkonomiske effekter. Da industriens kunder findes over hele landet, og ikke kun i Kalundborg, kommer
denne gevinst ikke kun lokalområdet til gavn, men hele landet.
26

Produktivitetskommissionen (2013) Konkurrence, internationalisering og regulering, Analyserapport 2
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Et transportprojekts effekt på vare- og servicemarkedet kan kvantificeres ved brug af en
fast opskaleringsfaktor på gevinster for erhvervsrejser og godstransporter i den traditionelle cost-benefit analyse. Ved at multiplicere opskaleringsfaktoren med de relevante direkte gevinster opnås et estimat for hvert år i den samfundsøkonomiske vurdering. Bidraget bliver således positivt, når forbrugergevinsterne er positive, og negativt når forbrugergevinsterne er negative.
Opskaleringsfaktoren baseres på simplificerede antagelser omkring pris-omkostningsmarginaler. I den britiske vejledning om bredere økonomiske effekter anbefales det at anvende
en opskaleringsfaktor på 10 procent. Vores analyse for Transportministeriet anbefalede ligeledes en faktor på 10 procent, som også er brugt i denne analyse. Estimatet er baseret på
en gennemsnitlig pris-omkostningsfaktor på 10-30 procent, baseret på bl.a. Produktivitetskommissionens beregninger, samt en efterspørgselselasticitet på mellem 0,4 og 0,6 (hhv.
Adam-modellen og Mona-modellen).
På baggrund af denne opskaleringsfaktor samt Vejdirektoratets beregninger af gevinsterne
for erhvervstransport samt vare- og lastbiltransport finder vi en effekt via vare- og servicemarkederne på 131 millioner kr. En af de virksomheder, der vil opnå gevinst i forhold til
godstransport ved en udbygning af rute 23 til motorvej er vognmandsforretningen Johs.
Rasmussen, som det fremgår af casen herunder.

Boks 8 Case: Vognmandsforretningen Johs. Rasmussen
Johs. Rasmussen er en af Skandinaviens største vognmandsvirksomheder med aktiviteter i Danmark, Sverige, Norge og Tyskland. Virksomheden har en årlig omsætning
på omkring 400 mio. kr. og kunne i 2015 betale flere mio. kr. i selskabsskat. Virksomheden råder samlet set over 185 trækkende enheder og 650 sættevogne. Der er i alt
omkring 250 ansatte i virksomheden, hvoraf 55 er administrativt personale med primært arbejdssted i Svebølle.
Virksomhedens globale hovedkvarter er placeret i Svebølle ved rute 23 i et nyopført
domicil. Over de seneste år er al virksomhedens administration blevet samlet og effektiviseret i Svebølle. Placeringen af det nye hovedkvarter er led i en satsning på at
udvikle virksomheden samtidig med at tilknytningen til Vestsjælland fastholdes. De
omfattende private investeringer som Johs. Rasmussen har gennemført i lokalområdet
ønskes nu fulgt op af en offentlig investering i en ordentlig motorvejsforbindelse, der
kan give Johs. Rasmussens forbedret adgang til kvalificeret arbejdskraft og markederne for godstransport.
Over de seneste år har Johs. Rasmussen oplevet, at det er blevet sværere at rekruttere de helt rigtige medarbejdere. Det gælder særligt for administrative stillinger i hovedkvarteret. Her er Johs. Rasmussen i direkte konkurrence med andre virksomheder
i lokalområdet, der ligeledes er begrænset i adgangen til kvalificeret arbejdskraft, som
ofte pendler til Vestsjælland ad rute 23. Johs. Rasmussen forventer fortsat vækst i
virksomheden over de kommende år, og vil i den forbindelse skulle ansætte flere nye
medarbejdere. Nogle af de nye medarbejdere forventes af pendle ad rute 23, hvilket
vil bidrage yderligere til at øge trafikken og trængslen på rute 23.
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I en vognmandsforretning gælder det helt entydigt at tid er penge. Jo længere tid det
tager at transportere gods fra A til B, eksempelvis fordi der på strækninger ikke er
motorvej, jo dyrere er det for Johs. Rasmussen. På rute 23 forsinkes virksomhedens
lastbiler blandt andet af de mange accelerationer og opbremsninger i forbindelse med
skift i skiltet hastighed og rundkørsler. Den type af kørsel påvirker endvidere virksomhedens økonomi negativt på grund af de betydelige brændstofudgifter, der er for
vognmandsforretninger. Hvis Johs. Rasmussen kan forbedre brændstoføkonomien
med bare 100 m. per liter brændstof, er der betydelige besparelser at hente, hvilket
vil styrke virksomhedens konkurrenceevne.
I supplement til hurtigere ekspedition og bedre brændstoføkonomi på rute 23, vil en
udbygning til motorvej også give virksomheden er større grad af fleksibilitet i sin tilrettelæggelse af arbejdet. I øjeblikket undgås en række områder, herunder strækninger på rute 23, på visse tidspunkter af døgnet på grund af trængsel. En motorvej vil
give frihed til at planlægge mere frit og udnytte virksomhedens ressourcer endnu
bedre. Generelt gælder det, at jo bedre vejforbindelser Johs. Rasmussen har at transportere gods og varer på, jo bedre kan priser og regelmæssighed blive, hvilket igen
kan styrke virksomhedens konkurrencedygtighed.
En udbygning af rute 23 til motorvej vil samlet set bidrage til både at understøtte
Johs. Rasmussens vækst over de kommende år ved at sikre et tilstrækkeligt udbud af
kvalificeret arbejdskraft, og til at styrke virksomhedes konkurrencedygtighed over for
andre danske og udenlandske vognmandsforretninger.

Kilde:

4.2

Copenhagen Economics på baggrund af interview med Johs. Rasmussen den 3. februar 2016.

Produktivitetsgevinster

Ændrede pendlingsomkostninger kan også medvirke til, at folk, der allerede er i arbejde,
skifter til mere produktive jobs. Dette muliggøres når de ændrede pendlingsomkostninger
i tilstrækkelig grad påvirker de relative omkostninger ved at pendle til forskellige områder. For eksempel forbedrede Storebæltsbroen mulighederne for, at fynboer kunne søge
arbejde på Sjælland, og omvendt, på grund af den store tidsbesparelse og høje fleksibilitet
i forhold til færgedrift. I det omfang folk, der allerede er i arbejde, skifter til et mere produktivt job, resulterer transportprojekter i en bedre samlet udnyttelse af arbejdskraften,
men uden at det samlede arbejdsudbud nødvendigvis ændres. Det viser nedenstående
case om Novo Nordisk eksempelvis.
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Boks 9 Case: Novo Nordisk
Novo Nordisk er Danmarks største virksomhed27 og har som hovedforretningsområde
at udvikle og producere insulin til diabetespatienter. Novo Nordisk har omkring 17.000
ansatte i Danmark, hvoraf 3.350 har deres primære arbejdssted i Kalundborg. Frem
mod 2022 forventer virksomheden at skabe yderligere 5.000 job i Danmark, herunder
700 job alene i Kalundborg.
De nye job hos Novo Nordisk vil give grobund for endnu flere nye job i andre virksomheder såsom underleverandører når Novo Nordisks produktionsanlæg i Kalundborg
skal udvides. Det vil skabe yderligere vækst og beskæftigelse hos Novo Nordisk underleverandører og i relaterede erhverv til gavn for dansk økonomi. Hver gang en virksomhed som Novo Nordisk skaber 100 job, bliver der skabt yderligere 240 job andre
steder i økonomien28.
Produktionsanlægget i Kalundborg er verdens største, og det eneste sted hvor Novo
Nordisk i dag fremstiller grundlaget for alle insuliner markedsført af virksomheden. Alt
i alt er det omkring halvdelen af verdens insulinproduktion, der finder sted hos Novo
Nordisk i Kalundborg.
En hovedvej - rute 23 – forbinder i øjeblikket Novo Nordisk i Kalundborg med øvrige
dele af virksomheden og mange højtuddannede medarbejdere med bopæl i hovedstadsområdet samt Københavns Lufthavn. Den lave kvalitet af vejforbindelsen besværliggør den daglige drift, og udgør en markant barriere for virksomhedens ambitiøse vækststrategier for de kommende år.
Novo Nordisk oplever udfordringer med at både at tiltrække og fastholde højtuddannede medarbejdere med naturvidenskabelig baggrund i Kalundborg på grund af infrastrukturen. 40% af akademikerne hos Novo Nordisk i Kalundborg pendler mere end 60
km på arbejde og 16% pendler 30-60 km på arbejde. Køretid er af central betydning
for hvor længe medarbejderne forbliver ansat hos Novo Nordisk. Den gennemsnitlige
ansættelsestid for pendlere med akademisk baggrund, der bor mere end 60 km fra
Kalundborg, er ét år og otte måneder. Da der er tale om højtspecialiserede produktionsjobs, er dette nogenlunde sammenfaldende med medarbejdernes oplæringsperiode, hvorfor den lave medarbejderanciennitet er en bekostelig affære for Novo Nordisk.
Udfordringerne betyder allerede nu, at Novo Nordisk begrænses i Kalundborg, så virksomheden ser sig nødsaget til at investere for mindre end det ønskede niveau på 1
mia. kr. årligt. I alt har virksomheden investeret for 11,4 mia. kr. i Kalundborg over
perioden 2000-2014. Ligesom andre virksomheder placerer Novo Nordisk sine investeringer i nye produktionsanlæg på grundlag af en række faktorer, herunder adgang til
kvalificeret arbejdskraft og god infrastruktur. Fremadrettet er Kalundborg som lokalitet udfordret på begge disse parametre.
Novo Nordisk havde både ved indgangen til 2015 og 2016 omkring 100 åbne stillinger
til især akademikere, specialister og ledere. Når Novo Nordisk forsøger at øge antallet
af medarbejdere i Kalundborg, kan de ofte blot rekruttere 85 pct. af det ønskede antal
nye medarbejdere. Dertil kommer, at Novo Nordisk sjældent kan rekruttere medarbejdere med det ønskede erfaringsniveau, hvilket yderligere udfordrer driften og udviklingen af aktiviteterne i Kalundborg.

27
28

Forbes (2015) The world’s biggest public companies, by market value
Novo Nordisk (2014) Invitation til vækst i Danmark – talentvejen til tusindvis af nye job
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Helt konkret kan Novo Nordisk kun investere i udvidelser af produktionsfaciliteterne i
Kalundborg i det omfang, at de kan besætte de tilhørende stillinger. Og eftersom
pendlingsforholdene til Kalundborg er en hindring for at tiltrække kvalificerede medarbejdere, bliver de manglende investeringer i vejinfrastrukturen en mulig barriere for
Novo Nordisks investeringer i Danmark.
Samlet set er udbygningen af rute 23 til motorvej af helt central betydning for Novo
Nordisks nuværende drift og kommende ekspansionsmuligheder. Sagt med andre ord,
vil omkring halvanden mia. kroner i vejinvesteringer kunne udløse flere mia. kr. i private investeringer samt oprettelsen af flere velbetalte og højproduktive arbejdspladser.
Kilde:

Copenhagen Economics på baggrund af interviews med Novo Nordisk den 11. december 2015

I vores rapport om de bredere økonomiske effekter anbefaler vi, som det også er tilfældet i
Storbritannien, at opgøre effekterne af skift til mere eller mindre produktive jobs for projekter, hvor der er grund til at forvente større ændringer i beskæftigelse eller bosætning
mellem områder med forskellige produktivitets-/lønniveauer. Det er vores vurdering, at
der i høj grad er tale om en sådan situation for en færdigudbygning af Kalundborgmotorvejen.
Novo Nordisk er blandt Danmarks mest højproduktive virksomheder. Med en produktionsværdi på omkring 1.500 kr. per arbejdstime, ligger Novo Nordisk betydeligt over gennemsnittet i både danske lægemiddelvirksomheder og øvrig industri. Dansk lægemiddelindustri har en produktionsværdi på ca. 800 kr. per arbejdstime. Det vil sige, at Novo
Nordisks produktivitet er næsten dobbelt så høj. Den øvrige industri har en arbejdsproduktivitet på 400 kr. per time, dvs. halvt så meget som lægemiddelindustrien og blot en
fjerdedel af Novo Nordisk29. I 2014 arbejdede en gennemsnitlig beskæftiget i Danmark
1.436 timer. Det betyder, at den årlige produktionsværdi per beskæftiget hos Novo Nordisk er omkring 2,2 millioner kr. De tilsvarende beløb for lægemiddelindustrien og øvrig
industri er på ca. 1,1 og 0,6 millioner kr. Konsekvensen af disse forskelle er, at der sker en
samlet gevinst for dansk økonomi, når der sker et jobskifte til Novo Nordisk fra lægemiddelindustrien eller øvrig industri. Denne gevinst er på henholdsvis 700 og 1.100 kr. per
arbejdstime.
Vi har foretaget en vurdering af, hvordan motorvejen vil styrke rekrutteringen og fastholdelsen for Novo Nordisk og andre virksomheder i Kalundborg. Produktivitetsgevinsten
ved at udbygge rute 23 til motorvej er som nævnt i kapitel 2 beregnet til en tilbagediskonteret værdi over en femårig periode fra projektets åbningsår opgjort til i alt 220 millioner
kr.30
Det er værd at bemærke, at denne gevinst er beregnet alene på baggrund af effekten via
rekruttering hos Novo Nordisk. Det er vores forventning, at andre højproduktive industrivirksomheder i Kalundborg ligeledes vil kunne øge deres rekruttering, og at man dermed
vil se samme produktivitetseffekter her. Det øvrige erhvervsliv i Kalundborg tæller flere af

29
30

Novo Nordisk (2014) Invitation til vækst i Danmark – talentvejen til tusindvis af nye job
Transportministeriet (2012) Teresaark v. 2.0 hvor en kalkulations- eller diskonteringsrente på 5 pct. er anvendt. Vi har antaget at gevinsterne falder fra år 2020 (projektets åbningsår) og fem år frem
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Danmarks tilbageværende virksomheder inden for sværindustri og mange internationale
virksomheder, der generelt har høj en høj produktivitet.
Derudover forventer vi også, at der vil være en effekt på produktiviteten pga. forbedret
fastholdelse af medarbejdere og dermed bedre vidensopbygning. Det er med den aktuelle
vejinfrastruktur omkring 60 km, som erfaringsmæssigt er smertegrænsen for, at medarbejderne oplever så stor gene ved pendlingen, at de kun bliver kort tid hos Novo Nordisk.
Derfor er medarbejderancienniteten blandt langdistancependlerne hos Novo Nordisk i
Kalundborg særlig lav. En bedre vejinfrastruktur til Kalundborg kan medføre, at medarbejderancienniteten stiger, hvilket har en yderligere positiv indvirkning på erfaring og
produktiviteten blandt medarbejderne hos Novo Nordisk i Kalundborg. Denne effekt
kommer ud over de 220 millioner kr. Vi vurderer således, at vores estimerede værdi af effekter via produktiviteten er i den lave ende.
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Kapitel 4

Samlet samfundsøkonomi
Vi har i denne rapport redegjort for, at den nuværende infrastruktur til Kalundborg skaber en barriere for vækst. En færdigudbygning af Kalundborgmotorvejen vil adressere
denne udfordring og dermed være en samfundsmæssig gevinst.
Vi har identificeret og kvantificeret en række bredere effekter af projektet, som ikke er
medregnet i Vejdirektoratets standard cost-benefit beregning. Sammenholdt med de samlede tidsgevinster beregnet i Vejdirektoratets VVM, vil en inklusion af disse effekter forøge de samlede gevinster ved projektet med knap 30% (såfremt trængselsgevinsterne
henregnes til de ”traditionelle” gevinster).

Figur 16 Gevinster ved udbygning af Kalundborgmotorvejen
Mio. kr.
3.500

Arbejdsmarked
286

3.000
2.500

2.086

Produktivitet
220

Vare- og
servicemarked
131
Trængselsgevinst
172

2.000
1.500
1.000
500
Tidsgevinster standard beregning
Kilde:

CE yderligere gevinster

Copenhagen Economics

Vi mener, at disse effekter er reelle, og at de bør inkluderes, når projektets samfundsøkonomi vurderes. En medregning af disse effekter medfører en stigning i den interne rente
fra 5,5% til 7,6%, altså en stigning på godt 2 procentpoint. Den markante stigning understøtter, at Kalundborgs industrivirksomheder i dag står overfor store udfordringer pga.
den nuværende infrastruktur, og at en færdigudbygning af Kalundborgmotorvejen vil
kunne føre til gevinster for disse virksomheder ved at gøre det nemmere for dem at tiltrække og fastholde den nødvendige kvalificerede arbejdskraft.
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Figur 17 Inkludering af gevinster øger den interne rente
9,0%

7,6%

8,0%
7,0%

5,5%

6,0%
5,0%
4,0%

Gevinster ved mindre
trængsel, bredere
effekter på vare- og
servicemarkeder,
arbejdsmarkedet og
produktivitetsgevinster

3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
Standard cost-benefit beregning

Beregning inkl. bredere effekter og trængsel

Note:

Den interne rente på 5,5% er for den samlede anlægsbevilling for etape 3 i Vejdirektoratets VVM analyse.

Kilde:

Copenhagen Economics

Vurderingen af tidsforbrug i forbindelse med trængsel er forholdsvis usikker. Det er derfor relevant at undersøge, hvor meget vores resultat for den interne rente ændrer sig, når
vurderingen af trængsel ændrer sig. Tabellen nedenfor viser den beregnede interne rente
for en række forskellige trængselsantagelser.

Tabel 1 Intern rente som funktion af trængsel
Trængsel (minutter)
Intern rente
Kilde:

5

6

10

15

20

7,5%

7,6%

7,9%

8,3%

8,7%

Copenhagen Economics

En højere grad af trængsel medfører en højere intern rente for projektet, idet de gener,
som projektet adresserer, er større i en situation med meget trængsel. 5 minutters ekstra
trængsel giver anledning til en ændring i den interne rente på 0,4 procentpoint.
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Bilag A

Analyse af trængsel på rute 23
Som grundlag for at vurdere omfanget af de trængselsrelaterede forsinkelser på rute 23,
har vi indsamlet trafikdata fra forskellige kilder, ligesom der i forbindelse med denne analyse er gennemført nye dataindsamlinger. Resultaterne vedrørende trængsel i denne analyse er således baseret på en række forskellige kilder, som fremgår af nedenstående figur.

Figur 18 Kilder til opgørelse af
trængsel på rute 23

Spoledata
fra Vejdirektoratet
Survey
blandt Novo
Nordisks
medarbejdere

Resultater
om
trængsel
på rute 23

Køretidsdata
fra Novo
Nordisks
pendlerbusser

Kilde:

GPS-data fra
Vejdirektoratet

GPS-data fra
Google Maps

Spoledata fra Vejdirektoratet indsamles af såkaldte spoler, der står langs de
danske statsveje og registrerer informationer såsom antal trafikanter og deres
hastighed. Hastighederne opgøres som
gennemsnit per kvarter, og der er således tale om en lav grad af aggregering af
data.
Figuren herunder viser disse hastighedsdata for en spole nær Kalundborg på rute 23. Data er indsamlet i løbet af uge 50 og 51, det vil sige den 7.20. december 2015, dog undtagen den
9. december, hvor spolen sandsynligvis
har været ude af drift. Hver af de 26 linjer i figuren repræsenterer gennemsnitshastigheder i løbet af et døgn i retning enten mod eller fra Kalundborg.

Copenhagen Economics
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Figur 19 Hastighedsdata fra spole på rute 23 i uge 50 og 51, 2015
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Note:

Spolen er placeret på rute 23 ved Elverdam i Viskinge. Hastighedsgrænsen ved spolen er 80 km/t.

Kilde:

Copenhagen Economics på baggrund af Vejdirektoratet

Som det fremgår af figuren, ligger de faktiske hastigheder overordnet set omkring hastighedsgrænsen på 80 km/t. Derudover kan det ses, at variationen i hastigheder er større i
løbet af natten end i dagtimerne. På flere af de dage, som data er indsamlet over, ligger
den faktiske kørehastighed under hastighedsgrænsen på 80 km/t. Især i myldretiden kl.
7-8 og kl. 15-16, kan hastigheder, der ligger markant under hastighedsgrænsen, forekomme. Især på spidsbelastningstidspunkter lader der således til at være en trafikmængde, som forsinker bilisterne, der må køre langsommere end hastighedsgrænsen.
Andre spoler langs rute 23 viser hastigheder, der ligger på nogenlunde samme måde omkring hastighedsgrænsen og over døgnets timer i samme uger i 2015.
Vejdirektoratets GPS-data viser køretider på rute 23 over et gennemsnitsdøgn fordelt på
kvartersintervaller. Køretiden varierer i et interval på omkring 30-33 minutter. Det skal
bemærkes, at disse GPS-målte køretider dækker et længere stykke af rute 23 end Kalundborgmotorvejens etape 3, hvorfor de 30-33 minutter ikke kan sammenlignes med køretider, der opgøres ved Google Maps GPS-data og køretider fra Novo Nordisks pendlerbusser.
Vejdirektoratets GPS-data er i højere grad end spoledata aggregeret, og det smalle interval for køretiderne indikerer, at der ikke generelt er daglig trængsel på rute 23. Det er i
overensstemmelse med Vejdirektoratets spoledata. GPS-data fra Vejdirektoratet kan til
gengæld ikke vise enkelte dage med markant lavere kørehastigheder på samme måde som
spoledata, da der er tale om gennemsnit over flere dage eller med andre ord aggregerede
data.
Google Maps GPS-data viser køretider på den strækning af rute 23, der bliver til Kalundborgmotorvejen etape 3. Køretiderne er opdelt i tyve-minutters intervaller over dage, der i
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nogen grad er aggregerede, men tager højde for typiske forsinkelser. Data samles primært
ind fra mobiltelefoner, som har en aktiv lokalitetsdeling.
I den følgende figur ses køretiden på en typisk tirsdag fra Regstrup til Kalundborg. Tilsvarende data er indsamlet for i retning fra Kalundborg og for torsdag i stedet for tirsdag. Figurer for modsat retning eller andre dage påvirker ikke i nævneværdig grad resultaterne.

Figur 20 Køretider på rute 23 på baggrund af Google Maps GPSdata
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Minimum Køretid
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Note:

Rute 23 fra Skovvejen 23, 4420 Regstrup til Hallas Alle 109, 4400 Kalundborg. Længde: 30,4 km,
transportmiddel: bil, ugedag: tirsdag.

Kilde:

Copenhagen Economics på baggrund af Google Maps GPS-data

Ifølge Googles GPS-data tager det 24-26 minutter at tilbagelægge strækningen i bil uden
trængsel eller ved såkaldt natkøretid. Minimum køretid kan variere en smule på grund af
eksempelvis lavere gennemsnitshastighed i mørke. Dertil kommer op til 6 minutters forsinkelse i morgenmyldretiden og andre mindre forsinkelser i løbet af en typisk tirsdag.
At Google Maps GPS-data viser, at der i perioder af dagen kan være forsinkelser, stemmer
fint overens med Vejdirektoratets spoledata, der ligeledes viser, at trafikken generelt bevæger sig langsommere end hastighedsgrænsen på visse tidspunkter af dagen.
Køretider for Novo Nordisk pendlerbusser er indsamlet i forbindelse med dette projekt.
Novo Nordisk har et antal pendlerbusser, som medarbejdere kan bruge til at køre hinanden frem og tilbage mellem København og Kalundborg.
I løbet af uge 2 i 2016, det vil sige 11.-15. januar, blev køretiderne for fire af disse pendlerbusser registreret med henblik på at kortlægge både køretiden og variabiliteten i køretid.
Strækningen dækker etape 3 af Kalundborgmotorvejen. De fire bussers køretider fremgår
af Figur 21.
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Figur 21 Buskøretider på rute 23 i uge 2, 2016
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Note 1:

Torsdag den 14. januar 2016 udmærker sig ved snefald, hvilket kan have bidraget til den højere gennemsnitlige rejsetid end i ugens øvrige fire dage.

Note 2:

Køretiderne dækker over strækningen mellem Skovvejen 12, 4420 Regstrup og Hallas Alle 109, 4400
Kalundborg, som Novo Nordisks medarbejdere har noteret tidspunkter for ved forbi kørsel. Der er tale
om en distance på godt 30 km.

Note 3:

To datapunkter er sorteret fra i denne præsentation af data. Der er dels tale om en urealistisk hurtig
køretid og en urealistisk langsom køretid, der i øvrigt ligger langt fra de øvrige bussers køretider på
samme dag. Uden de to frasorterede datapunkter, bygger figuren på de resterende 38 ture, som de
fire busser tilsammen har kørt i løbet af uge 4.

Kilde:

Copenhagen Economics på baggrund af buskøretider indsamlet af Novo Nordisks medarbejdere

Buskøretiderne viser en markant grad af køretidsvariabilitet. De enkelte bussers køretider
ligger i intervallet fra 23 til 33 minutter for ugen set over et. Det skal imidlertid bemærkes, at den højeste køretid på 33 minutter er sammenfaldende med snefald, der kan have
bidraget til en generelt længere køretid. Køretidsvariabiliteten ligger mellem 23 og 31 minutter på dage uden snefald. Der er med andre ord en køretidsvariabilitet på op til 7 minutter på dage uden snefald, hvilket svarer til mere end 25% af den samlede gennemsnitlige køretid.
Den gennemsnitlige køretid for dagene varierer i mindre grad. Det tager i gennemsnit
mellem 24 og 27 minutter at tilbagelægge det, der kan blive Kalundborgmotorvejens
etape 3 mellem Regstrup og Kalundborg.
Data om køretider for Novo Nordisks pendlerbusser stemmer fint overens med de øvrige
indsamlede data om trafikken på strækningen. Ligesom for Google Maps GPS-data, er de
hurtigste køretider på 23-24 minutter, og de langsomste på 30-31 minutter uden snefald.
Et survey blandt Novo Nordisks medarbejdere er blevet gennemført i forbindelse med
dette projekt. Surveyet har til formål at kortlægge medarbejdernes faktiske oplevelse af
trængsel på rute 23 og dermed bidrage med faktorer, der ikke kan aflæses direkte af GPS
og spoledata. Spørgeskemaundersøgelsen er beskrevet i detaljer i rapportens bilag B.
I det følgende præsenteres først et udpluk af surveyets resultater blandt de nuværende ansatte hos Novo Nordisk i Kalundborg.
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Stort set alle surveyets respondenter angiver, at en udbygning af rute 23 til motorvej vil
gøre det mere eller meget mere attraktiv for dem at arbejde hos Novo Nordisk i Kalundborg. Det står samtidig klart, at en flytning til Kalundborg kun er et alternativt for de færreste, da det er under 10 % af respondenterne, der i høj eller meget høj grad finder Kalundborg attraktiv som bopælskommune. Dette gør en god vejforbindelse til og fra Kalundborg så meget desto vigtigere. Og denne pointe understøttes af, at hele 78 % af respondenterne også angiver, at transporttiden i høj eller meget høj grad spiller ind i deres
overvejelser om at fastholde deres nuværende job eller skifte til et andet.
Surveyet bekræfter, at de ansatte hos Novo Nordisk oplever trængsel på rute 23. Således
svarer 85% af de adspurgte, at de dagligt eller flere gange om ugen oplever trængsel på
rute 23. Risikoen for trængsel og forsinkelser betyder, at pendlere dagligt må tage af sted
tidligere end ellers, så de kan være sikre på at møde på et bestemt tidspunkt – eller være
hjemme til aftalt tid. Man kan typisk kun forklare en sen ankomst med trængsel få gange,
hvorefter man forventes at tage højde for muligheden for forsinkelser i sin planlægning.
Som pendler må man derfor dagligt tage så tidligt afsted, at man kan nå frem i tide, hvis
der skulle forekomme meget trængsel. Denne adfærd bekræfter Novo Nordisks medarbejdere. Mediankøretiden for de adspurgte medarbejdere er knap 1 time og 20 minutter,
men medarbejderne planlægger efter en køretid på 1 time og 50 minutter, altså over en
halv time ekstra, hvis de skal være sikre på at møde til tiden eller være hjemme til aftalt
tid.

Figur 22 Køretid uden trængsel og sikker ankomsttid
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Køretid uden trængsel

Mødesikker køretid

Note 1:

En median er den midterste værdi i et sorteret datasæt. Hvis alle spørgeskemaets respondenter blev
stillet på række sorteret efter køretider med og uden trængsel, ville medianpendleren stå midt i rækkerne.

Kilde:

Copenhagen Economics på baggrund af survey blandt medarbejdere hos Novo Nordisk

I surveyet angiver respondenterne endvidere, at den typiske forsinkelse er på 10 minutter,
mens den længste forsinkelse de har oplevet inden for den seneste måned er 20 minutter.
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Figur 23 Seneste måneds længste og typiske forsinkelse
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Note 1:

Resultater på baggrund af svar fra henholdsvis 149 og 147 respondenter.

Note 2:

En median er den midterste værdi i et sorteret datasæt. Hvis alle spørgeskemaets respondenter blev
stillet på række sorteret efter køretider med og uden trængsel, ville medianpendleren stå midt i rækkerne.

Kilde:

Copenhagen Economics på baggrund af survey blandt medarbejdere hos Novo Nordisk

Der er en forholdsvis høj grad af enighed mellem respondenterne hvad angår tidsforbruget på forsinkelserne. Der er dog enkelte, der angiver ikke at have oplevet nogen som helt
forsinkelse over den seneste måned, ligesom den typiske forsinkelse af nogen respondenter angives til 0 minutter. Det kan hænge sammen med, at nogle af respondenterne primært kører ad rute 23 uden for myldretiden.
Samlet set peger resultaterne vedrørende forsinkelser i surveyet på, at forsinkelserne på
rute 23 er længere end de andre fire kilder har givet anledning til. Forskelle i trængselsbilledet på tværs af de forskellige kilder kan have flere årsager. Spole- såvel om GPS-data fra
Vejdirektoratet og Google Maps er i nogen grad aggregerede data eller gennemsnitsdata,
hvorfor enkelte dage med forsinkelser kan være svære at få øje på. Omvendt ligger resultaterne for Novo Nordisks pendlerbusser fint på niveau med både spole- og GPS-data.
På tværs af de fem forskellige kilder sammenfattes køretidsvariabiliteten for pendlerne på
rute 23 konservativt til 6 minutter. Det vil sige, at en pendler der vil være forholdsvis sikker på at møde til tiden – eller være hjemme til aftalt tid – må tage af sted 6 minutter tidligere end i en situation uden mulighed for trængsel. De seks minutter kommer ud over
den tidsbesparelse, der i sig selv er ved at udbygge rute 23 til motorvej, hvor man ikke kun
undgår trængslen på grund af større kapacitet, men også opnår en højere skiltet hastighedsgrænse på 110 km/t.
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Bilag B

Resultater af medarbejderundersøgelsen
Dette bilag indeholder en afrapportering fra et survey om pendlingsforhold på rute 23
blandt nuværende og tidligere medarbejdere hos Novo Nordisk i Kalundborg.
Surveyet er sendt ud til ca. 300 medarbejdere hos Novo Nordisk, hvoraf omkring 200 har
deres nuværende primære arbejdssted i Kalundborg, mens omkring 100 medarbejdere
tidligere har haft deres primære arbejdssted i Kalundborg, men nu arbejder andetsteds i
Novo Nordisk. Alle de spurgte medarbejderne er blevet ansat i Novo Nordisk i perioden
2011-2015 som akademiker, specialist eller leder og har bopæl i Roskilde eller Øst for Roskilde. I alt har 203 respondenter svaret på surveyet, hvilket giver en svarprocent på knap
70. Dataindsamlingen har fundet sted i perioden 8.-19. januar 2016.
Alle respondenter har svaret på spørgsmål 1, hvis svarfordeling vises i figur 1. Respondenter, der i spørgsmål 1 har svaret ja, og dermed angivet deres primære arbejdssted som Kalundborg, er blevet ledt videre til spørgsmål 2. Respondenter, der har svaret nej, og dermed angivet, at deres primære arbejdssted ikke er i Kalundborg, er blevet ledt videre til
spørgsmål 15, hvis svarfordeling vises i figur 15. Fra spørgsmål 2 til 24 er respondenterne
således opdelt alt efter om deres nuværende arbejdssted er i Kalundborg eller ej.
Derudover er det i spørgsmål 3 kun de nuværende medarbejdere hos Novo Nordisk i Kalundborg, der har svaret med bil eller bus, som har svaret på spørgsmål 4-11. Ligeledes er
det kun de tidligere medarbejdere hos Novo Nordisk i Kalundborg, der i spørgsmål 17 har
svaret med bil eller bus, som har svaret på spørgsmål 18-21. Det skyldes i begge tilfælde,
at medarbejdere, der pendler eller har pendlet med tog eller andet, ikke har forudsætninger for at vurdere trængselssituationen på rute 23.
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Figur 24 Er dit primære arbejdssted i Kalundborg?

Nej
22%

Ja
78%

Note:

Personer der svarede på dette spørgsmål: 203
Personer der sprang dette spørgsmål over: 0

Kilde:

Spørgsmål 1

Figur 25 Hvor længe har du arbejdet hos Novo Nordisk i Kalundborg?

20%

38%

28%
Under 1 år 38%

1-2 år 28%

3-4 år 5%

Mere end 4 år 8%

Note:

Personer der svarede på dette spørgsmål: 159

Kilde:

Spørgsmål 2

2-3 år 20%

Personer der sprang dette spørgsmål over: 44
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Figur 26 Hvordan transporterer du dig til og fra dit arbejde i Kalundborg?

96%

Med bil eller bus 96%
Note:

Med tog 2%

Andet 2%

Personer der svarede på dette spørgsmål: 159
Personer der sprang dette spørgsmål over: 44

Kilde:

Spørgsmål 3

Figur 27 Hvor ofte rejser du via landevejen til Kalundborg?
(Dvs. rute 23, fra Kalundborgmotorvejens afslutning til Kalundborg by. Også kendt som Skovvejen)

97%

Dagligt (mandag-fredag) 97%

Et par gange om ugen 1%

Et par gange om måneden 1%

Mindre end en gang om måneden 0%

Aldrig 0%
Note:

Personer der svarede på dette spørgsmål: 153

Kilde:

Spørgsmål 4

Personer der sprang dette spørgsmål over: 50
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Figur 28 Hvor ofte oplever du forsinkelser på grund af trængsel
på rute 23 mellem Kalundborgmotorvejens afslutning og Kalundborg i forbindelse med transport til og fra dit arbejde i Kalundborg?

47%

37%

Dagligt (mandag-fredag) 47%

Et par gange om ugen 37%

Et par gange om måneden 10%

Mindre end en gang om måneden 5%

Aldrig 1%
Note:

Personer der svarede på dette spørgsmål: 152

Kilde:

Spørgsmål 5

Personer der sprang dette spørgsmål over: 51

Figur 29 Hvor lang tid tager turen mellem dit hjem og dit arbejde i Kalundborg uden trængsel?
Frekvens
40
34

35
30
30

24

25

21

20
20
15
10
5

15

Hurtigste
transporttid: 0,23 t.

Langsomste
transporttid:
2,17 t.

4
1

1

0
0,3

0,4

0,5

1

1,2

1,3

1,4

1,5

2

2,1

2,2

Kørselstid (i timer)
Note:

Personer der svarede på dette spørgsmål: 150
Personer der sprang dette spørgsmål over: 53
Median = 1,17 og middelværdi = 1,06

Kilde:

Spørgsmål 6
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Figur 30 Hvor lang tid planlægger du efter at turen tager, når du
skal være sikker på at møde til tiden eller være hjemme til aftalt
tid?
Frekvens
60

53

50
40

Hurtigste
transporttid: 0,30 t.

30

29
17

20

8

10

3

1

1

0,3

0,4

Langsomste
kørselstid:
2,50 t.

17
12

2

1

1

1

2

2,2

2,3

2,4

2,5

0

Note:

0,5

1

1,1

1,2 1,3 1,4 1,5
2
Kørselstid (i timer)

2,1

Personer der svarede på dette spørgsmål: 148
Personer der sprang dette spørgsmål over: 55
Median = 1,50 og middelværdi = 1,40

Kilde:

Spørgsmål 7

Figur 31 Hvad er den længste forsinkelse, som du har oplevet i
løbet af den seneste måned, mellem kalundborgmotorvejens afslutning og Kalundborg, i forhold til når der ikke er trængsel?
Frekvens
70

63

60
50
40

32
26

30
Korteste
forsinkelse: 0 t.

20
10

7

5

1

Længste
forsinkelse: 1,5 t.

9
3

2

1

0
0

Note:

0,02

0,04

0,1
0,3
0,5
Forsinkelse (i timer)

1,1

1,3

1,5

Personer der svarede på dette spørgsmål: 149
Personer der sprang dette spørgsmål over: 54
Median = 0,20 og middelværdi = 0,21

Kilde:

Spørgsmål 8
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Figur 32 Hvor lang er den typiske forsinkelse, når du oplever
trængsel mellem Kalundborgmotorvejens afslutning og Kalundborg, i forhold til når der ikke er trængsel?
Frekvens
70

62

60
48

50
40
30
20
10

26

Korteste
forsinkelse:
0 t.
4

4

1

1

0,02

0,03

Længste forsinkelse:
1,08 t.

1

0
0

0,01

0,04

0,05

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

1

1,1

Forsinkelse (i timer)
Note:

Personer der svarede på dette spørgsmål: 147
Personer der sprang dette spørgsmål over: 56
Median = 0,10 og middelværdi = 0,12

Kilde:

Spørgsmål 9

Figur 33 I hvilken grad ville en udbygning af rute 23 til motorvej
helt til Kalundborg gøre det mere eller mindre attraktivt for dig
at arbejde hos Novo Nordisk i Kalundborg?

34%

62%

Meget mere attraktivt 61,5%

Mere attraktiv 33,8%

Hverken eller 4,7%

Mindre attraktivt 0%

Meget mindre attraktivt 0%

Ved ikke 0%

Note:

Personer der svarede på dette spørgsmål: 148

Kilde:

Spørgsmål 10

Personer der sprang dette spørgsmål over: 55
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Figur 34 I hvilken grad ville en motorvej helt til Kalundborg
gøre området mere eller mindre attraktiv som bopælskommune
for dig?

29%

45%

18%

Meget mere attraktivt 29%

Mere attraktivt 18%

Hverken eller 46%

Mindre attraktivt 1%

Meget mindre attraktivt 1%

Ved ikke 5%

Note:

Personer der svarede på dette spørgsmål: 148

Kilde:

Spørgsmål 11

Personer der sprang dette spørgsmål over: 55

Figur 35 Hvor meget længere er den generelle transporttid reelt
i forhold til det, du forventede inden du fandt beskæftigelse i
Kalundborg?
Frekvens
50
45
40
35
30

44
Korteste
transporttid: 0 t.
29
25

25

23
Langsomste
transporttid: 1 t.

20
15
7

10

5

8

6

5
0
0

Note:

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05
0,1
0,2
Kørselstid (i timer)

0,3

0,4

0,5

1

Personer der svarede på dette spørgsmål: 150
Personer der sprang dette spørgsmål over: 53
Median = 0,15 og Middelværdi = 0,19

Kilde:

Spørgsmål 12
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Figur 36 I hvilken grad finder du Kalundborg attraktiv som bopælskommune?

31%

26%

31%

Meget høj grad 1%

Høj grad 9%

Nogen grad 26%

Lav grad 31%

Meget lav grad 31%

Ved ikke 2%

Note:

Personer der svarede på dette spørgsmål: 153

Kilde:

Spørgsmål 13

Personer der sprang dette spørgsmål over: 50

Figur 37 I hvilken grad spiller transporttiden ind i dine overvejelser om at fastholde dit job eller at skifte til et andet?

15%
48%
30%

Meget høj grad 48%

Høj grad 30%

Nogen grad 15%

Lav grad 4%

Meget lav grad 3%

Ved ikke 0%

Note:

Personer der svarede på dette spørgsmål: 153

Kilde:

Spørgsmål 14

Personer der sprang dette spørgsmål over: 50

54

Rute 23 til vækst

Herunder følger svar på spørgsmål stillet til medarbejdere hos Novo Nordisk, der tidligere
har haft arbejdssted i Kalundborg, men nu har arbejdssted andet steds.

Figur 38 Hvor et dit nuværende primære arbejdssted?
95,5%

100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%

4,5%

0,0%
Region Sjælland uden for Kalundborg
Kommune
Note:

Region Hovedstaden

Personer der svarede på dette spørgsmål: 44
Personer der sprang dette spørgsmål over: 159
Respondenterne har også haft mulighed for at svare Vestdanmark og Uden for Danmark, men ingen
har anvendt disse svarmuligheder.

Kilde:

Spørgsmål 15

Figur 39 Hvor længe arbejdede du hos Novo Nordisk i Kalundborg?

23%
30%
39%

Under 1 år 23%

1-2 år 39%

2-3 år 30%

Note:

Personer der svarede på dette spørgsmål: 44

Kilde:

Spørgsmål 16

3-4 år 5%

Mere end 4 år 5%

Personer der sprang dette spørgsmål over: 159
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Figur 40 Hvordan transporterede du dig til og fra dit arbejde i
Kalundborg?

93%

Med bil eller bus 93%
Note:

Personer der svarede på dette spørgsmål: 44

Kilde:

Spørgsmål 17

Med tog 5%

Andet 2%

Personer der sprang dette spørgsmål over: 159

Figur 41 Hvor ofte oplevede du forsinkelser på grund af trængsel på landevejen til Kalundborg (dvs. rute 23, fra Kalundborgmotorvejens afslutning til Kalundborg by. Også kendt som Skovvejen) i forbindelse med transport til og fra dit arbejde i Kalundborg?

15%
36%

31%

13%
Dagligt (mandag-fredag) 15%

Et par gange om ugen 31%

Et par gange om måneden 13%

Mindre end en gang om måneden 36%

Aldrig 5%
Note:

Personer der svarede på dette spørgsmål: 39

Kilde:

Spørgsmål 18

Personer der sprang dette spørgsmål over: 164
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Figur 42 Hvor lang var den typiske forsinkelse, når du oplevede
trængsel mellem Kalundborgmotorvejens afslutning og Kalundborg, i forhold til når der ikke er trængsel?
Frekvens
20

Længste
forsinkelse: 0,2 t.

18
16

13

14

14

12
9

10
8
6
4
2

Korteste
forsinkelse: 0 t.
2

0
0

Note:

0,01

0,02

0,03
0,04
Forsinkelse (i timer)

0,05

0,1

0,2

Personer der svarede på dette spørgsmål: 37
Personer der sprang dette spørgsmål over: 166
Median = 0,10 og middelværdi = 0,11

Kilde:

Spørgsmål 19

Figur 43 I hvilken grad ville en udbygning af rute 23 til motorvej
helt til Kalundborg gøre dig mere tilbøjelig til igen at søge job i
Kalundborg?

.

13%

34%

18%
Meget høj grad 13%

Høj grad 34%

Nogen grad 18%

Lav grad 13%

Meget lav grad 18%

Ved ikke 3%

Note:

Personer der svarede på dette spørgsmål: 38

Kilde:

Spørgsmål 20

Personer der sprang dette spørgsmål over: 165
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Figur 44 I hvilken grad vil en udbygning af rute 23 til motorvej
helt til Kalundborg gøre området mere eller mindre attraktivt
som bopælskommune for dig?

26%

58%

Meget mere attraktivt 13%

Mere attraktivt 26%

Hverken eller 58%

Mindre attraktivt 0%

Meget mindre attraktivt 0%

Ved ikke 3%

Note:

Personer der svarede på dette spørgsmål: 38

Kilde:

Spørgsmål 21

Personer der sprang dette spørgsmål over: 165

Figur 45 Hvor meget længere var den generelle transporttid reelt i forhold til det, du forventede inden du fandt beskæftigelse i
Kalundborg?
16

Frekvens
14

14
Hurtigste
transporttid: 0 t.

12
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10
8

Langsomste
transporttid:
0,45 t.

6
4
4

3

3

2
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0
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0,03

0,04

0,05

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Kørselstid (i timer)
Note:

Personer der svarede på dette spørgsmål: 40
Personer der sprang dette spørgsmål over: 163
Median = 0,100 og middelværdi = 0,104

Kilde:

Spørgsmål 22
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Figur 46 I hvilken grad finder du Kalundborg attraktiv som bopælskommune?

24%
44%
29%

Meget høj grad 0%

Høj grad 2%

Nogen grad 24%

Lav grad 29%

Meget lav grad 44%

Ved ikke 0%

Note:

Personer der svarede på dette spørgsmål: 41

Kilde:

Spørgsmål 23

Personer der sprang dette spørgsmål over: 162

Figur 47 I hvilken grad spillede transporttiden ind på din beslutning om at skifte til et andet job?

15%
51%
24%

Note:

Meget høj grad 51%

Høj grad 24%

Nogen grad 15%

Lav grad 7%

Meget lav grad 2%

Ved ikke 0%

Personer der svarede på dette spørgsmål: 41
Personer der sprang dette spørgsmål over: 162

Kilde:

Spørgsmål 24
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Bilag C

Beregning af samfundsøkonomi
Samlet vurderes det konservativt, at der vil opstå samfundsøkonomiske gevinster ved at
fjerne flaskehalsene på arbejdsmarkedet forårsaget af den dårlige vejforbindelse til Kalundborg svarende til i alt 678 millioner kr.
Gevinster for pendlere ved at eliminere trængsel
Ud over den direkte omkostning ved transport (eksempelvis udgifter til brændstof og slid
på køretøjet) er der også et tab ved transport, i form af den tid man bruger. Infrastrukturprojekter, der fører til tidsbesparelser, medfører derfor direkte gevinster for trafikanterne
i form af både tid og penge. Den sparede rejsetid omregnes til kroner og ører i den samfundsøkonomiske beregning. Disse gevinster kan opstå i form af en reduktion i den egentlige rejsetid eller en reduktion i forsinkelsestiden, og tidsgevinsterne udgør ofte den væsentligste del af de samlede gevinster ved et infrastrukturprojekt.31

Figur 48 Tidsgevinster for rute 23

Lastbiler
403
Varebiler
494

Personbiler
1.126

Tidsgevinsterne tilfalder både individer, men også vare- og lastbiltrafik,
som ligeledes har nytte af at komme
hurtigst muligt frem. For persontransport opdeles på rejseformålene
bolig-arbejde (pendling), erhvervskørsel og fritidskørsel. Opdelingen
sker fordi tidsomkostningen for erhvervsrejser er højere end for fritidskørsel.

En færdigudbygning af Kalundborgmotorvejen vil medføre, at trafikanterne kan komme hurtigere frem,
hvilket igen vil give anledning til
Note:
Tidsgevinster i mio. kr. nettonutidsværdi
tidsbesparelser. Vejdirektoratet har i
Kilde:
Copenhagen Economics på baggrund af Vejdirektoratet
deres analyse af rute 23 kvantificeret
disse tidsgevinster for brugerne.
Man finder samlede tidsgevinster på 2.022 millioner kr. Heraf tilfalder ca. halvdelen personbiler, mens resten af gevinsterne tilfalder varebiler og lastbiler.
En del af disse effekter er allerede indregnet i Vejdirektoratets VVM-undersøgelse, men vi
har identificeret yderligere tidsgevinster, der ikke medregnes i Vejdirektoratets standard
cost-benefit analyse.
Gevinsterne opstår fordi der i dag er trængsel i myldretiden på ruten. Færdigudbygningen
vil derfor - udover at reducere rejsetiden - også reducere den nuværende trængsel på ru-

31

Transportministeriet (2015) Manual for samfundsøkonomisk analyse på transportområdet
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ten. Trængsel og uforudsete forsinkelser er til gene for både pendlere og den erhvervsmæssig transport og gør det svært for virksomhederne at rekruttere – og fastholde – arbejdskraft. En reducering af trængslen vil derfor føre til gevinster ud over de sædvanlige
tidsbesparelser.
Effekter af mindre trængsel på rute 23
Mere trafik på en vejstrækning giver trængsel, og trængsel giver forsinkelser. Generelt set
udgør forsinkelserne i trafikken allerede i dag en betydelig belastning af samfundsøkonomien i størrelsesordenen én procent af BNP.32 Trængslen på rute 23 medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider (medregnet i tidsgevinsterne beskrevet ovenfor33), dels
at de enkelte rejsetider bliver mere variable og uforudsigelige, hvilket er til gene for pendlerne. Når trafiksystemet er tæt på kapacitetsgrænsen, breder konsekvenserne af mindre
hændelser sig som ringe i vandet, og derfor kan rejsetiden variere meget fra dag til dag.
Når de ansatte ikke på forhånd kan vide, hvor lang tid turen en given morgen vil tage, bliver deres planlægning nødt til at tage hensyn til risiko for forsinkelser. Denne usikkerhed
er dyr for den enkelte, og for samfundet, fordi de ansatte bliver dårligere i stand til at udnytte deres tid effektivt. Nogle pendlere vil vælge at tage tidligt afsted for ikke at risikere
at komme for sent. Andre pendlere kommer for sent, hvilket kan medføre ventetid for andre, eksempelvis kollegaer. Denne ventetid har også en omkostning for en virksomheds
produktivitet og dermed for samfundet.
Pålidelighed er afgørende når medarbejdere skal møde til tiden, og risiko for kødannelse
er derfor til stor gene. Generne ved kødannelse kan i værste fald betyde, at folk opgiver at
pendle og søger et andet arbejde. I dag oplever virksomhederne i Kalundborg desværre, at
mange af dem, der pendler til Kalundborg, kun arbejder der i 1-1½ år, hvilket i mange
stillinger knapt nok er tilstrækkeligt til at komme fuldt ind i arbejdet. En reduktion af
trængslen vil altså stille virksomhederne i Kalundborg bedre i rekrutteringen af kvalificerede medarbejdere.
Tidsbesparelsen vil gøre det mere attraktivt at pendle. En færdigudbygning af Kalundborgmotorvejen vil for pendlere betyde, at den beregnede daglige trængsel på 6 minutter
hver vej vil blive elimineret. Dette giver samlet set anledning til en tidsbesparelse på 1
time om ugen. Det er meget tid at få frigjort på en normal arbejdsuge, og kan i sidste ende
være afgørende for, om personen ønsker at forsætte sin "pendlertilværelse”.
Kvantificering af gevinster ved mindre trængsel
I dette afsnit kvantificerer vi, med udgangspunkt i Vejdirektoratets samfundsøkonomiske
kalkule, de faktiske tidsbesparelser når der tages hensyn til den eksisterende trængsel.
Vejdirektoratets metode tager til en vis grad højde for forudsigelige forsinkelser i rejsetider,
idet der skelnes mellem køretid og forsinkelser. Gennemsnitlige forsinkelser vægtes højere
end køretid, da disse typisk opleves som mere til gene. Denne metode tager dog ikke hensyn

32
33

Se indlæg fra professor Mogens Fosgerau: http://www.altinget.dk/transport/artikel/forsker-vi-ved-for-lidt-om-traengsel
Vejdirektoratets beregninger af tidsbesparelser beskrevet i afsnit 2.1, omfatter både besparelsen i den frie køretid (såkaldt
”natkøretid”) og tidsbesparelse ved, at trafikanterne med en motorvej vil opleve mindre forsinkelser end i dag med den eksisterende landevej.
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til omfanget af uforudsete forsinkelser, og der er derfor risiko for, at de faktiske omkostninger af trængsel undervurderes. Tidsbesparelserne ved at bygge en motorvej er således
ikke kun forskellen i hastighed, der kan køres, men også sparet tid og besvær pga. fravær af
kø og trængsel.
Ifølge Vejdirektoratets VVM-analyse kører der dagligt 6.000-13.000 køretøjer på rute 23.
Dette er gennemsnitligt 9.500 køretøjer, hvilket passer pænt med antallet af køretøjer ved
rute 23 vest for Viskinge som de fremgår af Figur 8.
I Vejdirektoratets beregninger har man antaget, at 23% af køretøjerne på strækningen er
pendlere (såkaldt ’bolig-arbejde personkørsel’). På baggrund af disse antagelser beregner
vi en tidseffekt ved eliminering af trængsel på godt 81.000 køretøjstimer i år 2020. Dette
tal fremskrives over hele beregningsperioden (frem til 2070), og de anvendte tidsværdier
for forsinkelsestid for pendlere anvendt af Vejdirektoratet ganges på. Samlet set finder vi,
at en eliminering af trængslen giver anledning til yderligere tidsgevinster på 172 millioner
kr. beregnet som en nettonutidsværdi med Vejdirektoratets anvendte kalkulationsrente på
5% over hele perioden.

Figur 49 Tidsgevinster pga. mindre trængsel
NNV Mio. DKK
2.500
2.086

172

2.000

1.500

1.000

500

Standrad tidsgevinster

Yderligere trængselsgevinster

Note:

Beregnet på baggrund af en besparelse på 6 minutter hver vej mandag til fredag for pendlere.

Kilde:

Copenhagen Economics

Gevinsten på 172 millioner kr. kan lægges oveni Vejdirektoratets beregnede tidsgevinster
og vil resultere i en højere intern rente for projektet.
Bredere effekter på arbejdsmarkedet – øget arbejdsudbud
Transportomkostninger kan påvirke arbejdsudbuddet, fordi arbejdstagere inddrager transportomkostninger og -tid i forbindelse med pendling i beslutningen om hvilket job, de ønsker at søge. En bedre vejforbindelse kan således bevirke, at arbejdstagere søger jobs, som
de ellers ikke ville have søgt. Det kan også bevirke, at dem, der allerede er i arbejde og
anvender den pågældende forbindelse til at pendle frem og tilbage, vil vælge at arbejde lidt
flere timer på en uge som følge af en bedre transportforbindelse.
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Denne effekt er meget relevant for færdigudbygningen af Kalundborgmotorvejen, idet industrivirksomhederne i dag er udfordret af begrænsede muligheder for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til området. I et survey udført blandt Novo Nordisks medarbejdere i
Kalundborg34 svarede stort set alle de adspurgte medarbejdere, der i dag pendler til Kalundborg, at en udbygning af rute 23 til motorvej vil gøre det mere eller meget mere attraktiv for dem at arbejde hos Novo Nordisk i Kalundborg. Samtidig svarede 78 % af respondenterne, at transporttiden i høj eller meget høj grad spiller ind i deres overvejelser
om at fastholde deres nuværende job eller skifte til et andet.
Dette synspunkt støttes af Transportministeriet, som i den seneste manual for samfundsøkonomisk analyse på transportområdet også inkluderer effekten via arbejdsudbuddet.35
Da VVM-analysen for rute 23 er udført før den nyeste manual udkom, er effekten dog ikke
medregnet her. Vi kvantificerer derfor effekten på arbejdsudbuddet i nærværende rapport.
Effekt på arbejdsudbuddet
Den samlede effekt på arbejdsudbuddet afhænger af størrelsen på besparelsen (tid og direkte omkostninger), samt hvor kraftigt arbejdstagerne reagerer på den lavere rejsetid, der
kan anskues som en højere nettoløn (den såkaldte arbejdsudbudselasticitet).
Transportministeriets manual for beregning af samfundsøkonomiske effekter36 anbefaler,
at man i beregningen tager udgangspunkt i ændringerne for både pendlere og virksomheder. Som begrundelse herfor argumenterer Transportministeriet for, at transportomkostninger forvrider arbejdsudbuddet for både pendlere og virksomheder. Effekterne for de to
typer rejsende beskrives som:

Figur 50 Bredere effekter via
arbejdsmarkedet
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Pendlere:
En reduktion i transportomkostningerne for pendlere fører til en højere
nettoløn ved at arbejde. Dette øger incitamentet til at arbejde og reducerer således forvridningen af arbejdsudbuddet.
Arbejdsudbuddet vil vokse til gavn for
samfundet.
Erhvervsmæssig transport:
En reduktion i transportomkostningerne for erhvervsmæssig transport
medfører en reduktion i virksomhedernes omkostninger. Besparelsen er knyttet til produktionen og udmønter sig i et
lavere prisniveau i samfundet. Det øger
reallønnen, hvilket i sidste ende også
øger arbejdsudbuddet.
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Vi tager udgangspunkt i denne betragtning. Arbejdsudbudselasticiteten vurderes normalt
til at være 20%.37 På baggrund heraf udregner vi effekterne på arbejdsudbuddet til 286 millioner kr.
Effekter gennem længere arbejdstid
En bedre transportforbindelse kan også påvirke beslutningen om længere arbejdstid for
dem, der allerede er i arbejde og pendler. De lavere pendlingsomkostninger ændrer den
relative pris mellem arbejdstid og fritid. Eksempelvis, hvis en forbedret vejstrækning kan
afkorte pendlingstiden med 6 minutter hver vej, så vil de pågældende pendlere spare 60
minutter på en normal arbejdsuge (fem dage). Disse ’ekstra’ 60 minutter kan pendleren
så vælge at anvende enten til mere fritid eller mere arbejdstid. En undersøgelse foretaget
for Transportministeriet på danske registerdata estimerede, at ca. en fjerdedel af den sparede rejsetid bliver anvendt til øget arbejdstid. Det vil i eksemplet svare til ca. 15 minutters øget arbejdstid om ugen.
Effekten på arbejdsudbuddet afhænger igen af arbejdsudbudselasticiteten, dvs. hvordan
arbejdstagerne reagerer på en højere nettoløn. Effekten vil dog til en vis grad begrænses
af, at beslutningen for de fleste arbejdstagere er ganske diskretionær. Det reelle valg står
mellem at arbejde fuld tid, deltid eller slet ikke. Blot et fåtal af arbejdstagere har en mere
fleksibel arbejdsudbudsbeslutning, og kan således vælge at arbejde én time ekstra om
ugen som følge af en kortere transporttid.
Vi har af forsigtighedshensyn ikke medregnet denne effekt i vores samfundsøkonomiske
beregning af Kalundborgmotorvejen.
Effekter af skift til mere produktive arbejdssteder
I 2014 arbejdede en gennemsnitlig beskæftiget i Danmark 1.436 timer. Det betyder, at
den årlige produktionsværdi per beskæftiget hos Novo Nordisk er omkring 2,2 millioner
kr. De tilsvarende beløb for lægemiddelindustrien og øvrig industri er på ca. 1,1 og 0,6
millioner kr. Danmark bliver altså populært sagt rigere, når Novo Nordisk oplever vækst
og ansætter flere, der gennem deres beskæftigelse hos Novo Nordisk opnår en høj produktivitet.
Novo Nordisks afdeling i Kalundborg er imidlertid i dag hæmmet i sin vækst af udfordringer inden for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Det hænger i særlig grad sammen med placeringen af produktionsanlæggene i Kalundborg og den lange transporttid til
og fra byen. Godt 3 ud af 4 medarbejdere, der er bosat i eller øst for Roskilde angiver i en
spørgeskemaundersøgelse, at transporttiden i høj eller meget høj grad spiller ind i deres
overvejelser om at skifte job, eller spillede ind på overvejelsen, da de tidligere skiftede job.
Samtidig er det 2 ud af 3 pendlende medarbejdere, der i lav eller meget lav grad finder
Kalundborg attraktiv som bopælskommune og som dermed ikke kan forventes at flytte til
kommunen38.
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Finansministeriet, Udkast til vejledning i udarbejdelse af samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger,2013
Copenhagen Economics på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen i bilag B
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Både ved indgangen til 2015 og 2016, havde Novo Nordisk i Kalundborg omkring 100
ubesatte akademikerstillinger. Novo Nordisk forventer at ansætte godt netto 100 medarbejdere om året frem mod 2022. Det vil sige i alt 700 medarbejdere over de næste seks år.
Vi antager, at denne mangel på 100, fortrinsvist akademiske, medarbejdere hos Novo
Nordisk i Kalundborg over de seneste år også kommer til at gælde over de kommende år,
såfremt rute 23 ikke udbygges til motorvej.
At de ledige stillinger især henvender sig til akademikere trækker i retning af, at produktionsværdien på 1.500 kr. per time er undervurderet. Omvendt kan der argumenteres for,
at nogle af de mest højproduktive stillinger i Novo Nordisk er placeret i hovedkvarteret i
Bagsværd. Der har ikke været mulighed for videre at opdele Novo Nordisks produktionsværdi på jobtyper, og vi antager derfor, at produktionsværdien ved medarbejdermangel
hos Novo Nordisk i Kalundborg svarer til gennemsnitsværdien på 1.500 kr. per time.
Ved at udbygge rute 23 til motorvej helt til Kalundborg, vil tidsbesparelsen for pendlere
fra hovedstadsområdet svare til, at strækningen bliver mindst 10 km kortere. Pendlingshyppigheden stiger, jo kortere pendlingsafstanden er. Generelt er der omkring 50 pct.
flere pendlere, hver gang pendlingsafstanden falder med 10 km for pendlingsafstande i
intervallet 20-50 km.39 Der er i alt 5.000 indpendlere til Kalundborg, der i gennemsnit
pendler omkring 20 km mellem bopæl og arbejde40. Hvis det antages, at pendlingen stiger
med omkring 50 pct. for den halvdel af pendlerne, der har over 20 km mellem bopæl og
arbejde, kan udbygningen af rute 23 til motorvej i sig selv øge antallet af indpendlere til
Kalundborg med omkring 1.000 personer. Dette er nok til at dække Novo Nordisk ubesatte stillinger, men det er naturligvis ikke givet, at alle disse nye pendlere vil søge ansættelse hos Novo Nordisk. Vi antager derfor konservativt, at en færdigudbygning af Kalundborgmotorvejen motorvej vil kunne nedbringe de ubesatte stillinger med 50%. Det svarer
for Novo Nordisk til omkring 50 fuldtidsstillinger.
Erfaringsmæssigt kommer omkring en fjerdedel af de nyansatte hos Novo Nordisk i Kalundborg fra lægemiddelindustrien, mens resten enten er nyuddannede eller kommer fra
ansættelse i andre brancher. Vi antager derfor, at en fjerdedel af de nyansatte hos Novo
Nordisk kommer fra et job med en produktionsværdi som i lægemiddelbranchen, mens
resten kommer fra en gennemsnitlig produktionsværdi.
Samlet set vil en færdigudbygning af Kalundborgmotorvejen styrke rekrutteringen og
fastholdelsen for Novo Nordisk og andre virksomheder i Kalundborg. Produktivitetsgevinsten ved at udbygge rute 23 til motorvej forventes på grundlag af ovenstående at være
omkring 72 millioner kr. om året fra eksempelvis 2021. Eller tilbagediskonteret over en
femårig periode fra projektets åbningsår i 2021 i alt 220 millioner kr.41
Det er værd at bemærke, at denne gevinst er beregnet alene på baggrund af effekten via
rekruttering hos Novo Nordisk. Det er vores forventning, at andre højproduktive industrivirksomheder i Kalundborg ligeledes vil kunne øge deres rekruttering, og at man dermed
vil se samme produktivitetseffekter her. Det øvrige erhvervsliv i Kalundborg tæller flere af
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Danmarks Statistik data for pendleradfærd
Danmarks Statistik, AFSTA1
Transportministeriet (2012) Teresaark v. 2.0 hvor en kalkulations- eller diskonteringsrente på 5 pct. er anvendt. Vi har antaget at gevinsterne falder fra år 2020 (projektets åbningsår) og fem år frem.
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Danmarks tilbageværende virksomheder inden for sværindustri og mange internationale
virksomheder, der generelt har en høj produktivitet.
Derudover forventer vi også, at der vil være en effekt på produktiviteten pga. forbedret
fastholdelse af medarbejdere og dermed bedre vidensopbygning. Det er med den aktuelle
vejinfrastruktur omkring 60 km, som erfaringsmæssigt er smertegrænsen for, at medarbejderne oplever så stor gene ved pendlingen, at de kun bliver kort tid hos Novo Nordisk.
Derfor er medarbejderancienniteten blandt langdistancependlerne hos Novo Nordisk i
Kalundborg særlig lav. En bedre vejinfrastruktur til Kalundborg kan medføre, at medarbejderancienniteten stiger, hvilket har en yderligere positiv indvirkning på erfaring og
produktiviteten blandt medarbejderne hos Novo Nordisk i Kalundborg. Denne effekt
kommer ud over de 222 millioner kr. Vi vurderer således, at vores estimerede værdi af effekter via produktiviteten er i den lave ende.
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