
1 
 

Infrastruktur, transport og erhvervsklima 

 

- Vejen til virksomhedernes hjerte 

 

 

I indlægget vil det indledningsvist blive beskrevet, hvilken betydning en velfungerende 

infrastruktur har for erhvervslivet, og i forlængelse heraf vil der blive præsenteret en række bud på, 

hvad kommunerne konkret kan gøre for at sikre høj lokal tilfredshed, når det gælder transport- og 

infrastruktur.   

Del I: Hvilken betydning har infrastruktur for erhvervslivet? 

 

Denne del af indlægget vil tage afsæt i den årlige ”Lokalt Erhvervsklima-undersøgelse”, som Dansk 

Industri udarbejder. Lokalt erhvervsklima 2012” er den tredje undersøgelse i træk.  

 

I Lokalt Erhvervsklima 2010 og 2011 kom infrastruktur ind på førstepladsen over indsatsområder, 

som virksomhederne mener kommunerne bør prioritere. Lokalt Erhvervsklima 2012 blev 

offentliggjort den 5. september 2012.  Også i 2012 kom infrastruktur ind på førstepladsen over 

områder, som virksomhederne mener, at kommunen først bør tage fat på at forbedre. I 

undersøgelsen har virksomhederne mulighed for at vælge mellem en række forskellige områder, 

herunder infrastruktur, sagsbehandling, skatter & afgifter, velfærdsservice etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I forlængelse af præsentation af resultaterne fra ”Lokalt Erhvervsklima 2012” vil andre 

(internationale) undersøgelser, der siger noget om infrastrukturens betydning for erhvervslivet 

kort blive gennemgået, herunder eksempelvis World Economic Forum’s Global Competitiveness 

Index.  
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Del II: Hvordan kan kommuner gøre en forskel? 

I forlængelse af beskrivelsen af infrastrukturens betydning for erhvervslivet, vil det med afsæt i en 

række konkrete cases fra kommuner rundt om i landet, blive beskrevet, hvad en kommune kan 

gøre for styrke erhvervslivets tilfredshed med den lokale infrastruktur. 

Eksemplerne vil spænde vidt og vil blandt andet tælle tilpasning af vejnettet til modulvogntog, 

funktionskontrakter og vejvedligehold etc., jf. et par eksempler nedenfor. 

På baggrund af de mange forskellige eksempler vil der blive draget en konklusion som siger noget 

om, at der er mange veje til virksomhedernes hjerte. Grundlæggende handler det om, at 

kommunerne har fokus på infrastruktur og transportforhold for både erhvervstransporten og 

pendlerne.  

 

Eksempler: 

 Ekstra færgerute til Samsø 

 Forbedring af snerydnign og reparation af Vilsundsbroen i Morsø kommune. 

 Odense kommunes arbejde med at bringe letbane til byen og ny afkørselsrampe fra motorvejen 

til det kommende nye sygehus. 

 Etablering af lokale rundkørsler til modulvogntog i Horsens kommune 

 Færre huller i vejene med funktionskontrakt i Kalundborg.  

 Bedre bustrafik til erhvervsområder i Vejle og Sorø. 

 


