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Danskerne bruger en betydelig del af deres tid på at pendle til og fra arbejde. 
Danske beskæftigede bruger i gennemsnit 52 min. på at transportere sig til 
og fra arbejde. Dansk Erhverv har i den forbindelse undersøgt danskernes 
holdning til det danske vejnet og prioritering af infrastrukturprojekter. Ana-
lysen viser, at danskerne ønsker, at politikerne prioriterer flere penge til det 
danske vejnet på bekostning af anden infrastruktur.

Næsten halvdelen af danskerne ønsker flere penge til vejnettet 

Danskerne pendler i stor stil til og fra arbejde i bil. Det kan ses på 

det danske vejnet, hvor der siden 2010 er kommet knap 20 pct. 

flere personbiler på vejenei. Dansk Erhverv har i den forbindelse 

undersøgt danskernes holdning til det danske vejnet, og hvorvidt 

de ønsker flere eller færre penge til det samlede danske vejnet.  

 

Data er indsamlet i februar 2020; en måned før coronakrisen ramte 

Danmark. Resultaterne afspejler derfor den seneste ”normale” tra-

fikperiode og bør derfor kunne bruges som indikation på, hvordan 

det kommer til at se ud på den anden side af corona, hvor trafikken 

i høj grad forventes at vende tilbage. Tal fra Vejdirektoratet be-

kræfter, at danskerne formentlig vender tilbage til samme pendler-

mønster efter krisen.ii  

 

Analysen viser, at fire ud af ti danskere ønsker flere penge priori-

teret til forbedringer af det danske vejnet. 43 pct. af danskerne er 

tilfredse med det nuværende niveau, hvorimod kun 6 pct. af dan-

skerne ønsker færre penge allokeret til forbedringer af vejnettet. 

Der er væsentlige demografiske forskelle; det er særligt mænd, al-

dersgruppen +40 og de jyske landsdele, der er mere tilbøjelige til 

at ville prioritere flere penge til de danske veje (ej vist i figur). 

Hvis danskerne skulle fordele 100 mia. kr. til forskellige infra-

strukturprojekter, ville de bruge 54 mia. kr. på vejnettet 

Danskerne er ligeledes blevet spurgt ind til, hvordan de ville for-

valte 100 mia. kr. til enten forbedringer af vejnettet eller forbedrin-

ger af andet infrastruktur som tog, fly eller færge. Danskerne prio-

riterer samlet set forbedringer af vejnettet lidt højere end forbed-

ringer af øvrig infrastruktur. I gennemsnit vil danskerne bruge 54 

mia. kr. på forbedringer af vejnettet. Særligt de jyske landsdele pri-

oriterer vejnettet over andre infrastrukturprojekter. 

 

Alt i alt viser analysen en markant opbakning til, at politikerne pri-

oriterer vejene, når de igen skal fordele milliarder til ny og/eller 

forbedret infrastruktur. 

i https://www.vejdirektoratet.dk/side/trafikkens-udvikling-i-tal#0 

 
      

   
      

 

 

ii https://www.vejdirektoratet.dk/side/trafikkens-udvikling-i-tal#0 
 

Fire ud af ti danskere ønsker 
flere penge til de danske veje 

Andelen af danskere der ønsker, at politikerne priori-

terer flere/færre penge til forbedringer af det sam-

lede danske vejnet 

 

 
Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, februar 2020. 
Note: n = 2.004. 
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Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, februar 2020. 
Note: n (alle) = 1,522. n (København og omegn) = 397. n (Nordsjælland) = 
95. n (Sjælland og Lolland/Falster) = 213. n (Fyn) = 161. n (Sydjylland) = 
131. n (Vestjylland) = 144. n (Østjylland) = 242. n (Nordjylland) = 139. 
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