
Konference om vækst og 
udvikling på tværs af Danmark

Side 1



Kalundborg Kommune



Karakteristika ved Kalundborg 
Kommune

• 604 km2 – lidt større end Bornholm
• 160 km kyststrækning
• Geografisk placeret yderst på Sjælland med en 

ringe landbaseret infrastruktur
• Har Sjællands bedste havn med 15 m dybde
• Har meget få offentlige arbejdspladser
• Har rigtig mange private arbejdspladser i højt 

specialiseret brancher
• Har en god og stabil arbejdskraft
• Har et stort uforløst potentiale



Erhvervsindsatsen er vigtig i 
Kalundborg

• Verdens største insulin produktion - Novo Nordisk
• Verdens største enzym produktion - Novozymes
• Asnæsværket – demonstration af nye grønne 

teknologier inden for biomasse, Inbicon, Pyroneer, 
Biogas - DONG Energy

• Det næststørste raffinaderi i Østersøregionen – Statoil
• NOV Flexibels førende i produktion af olierør
• Saint Gobain Gyproc - gipspladeproduktion
• Kalundborg Havn - 15% af Danmarks fragt
• Kalundborg Symbiosis – globalt anerkendt
• Højt specialiseret støttestruktur til avanceret 

produktion såsom ingeniørvirksomhed, håndværkere, 
forsyning etc.

• Det største industriområde uden for København på 
Sjælland









Men… vi vil gerne fortsætte med 
væksten

• Bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft
• Bedre adgang til viden institutioner
• Bedre adgang til lufthavn
• Resten har vi styr på 

 
- sammen med 

virksomhederne
Svaret er:
• Bedre infrastruktur
• - en fast forbindelse over Kattegat



Bosætning
• Kalundborg vil ligge 

centralt i Danmark.
• Du vil kunne bo i 

Kalundborg og 
arbejde på en stor 
del af de centrale 
virksomheder i DK.

• Helsingør ville blive 
udkantsområde til 
København i forhold 
til Kalundborg.

• Kalundborg vil med 
et have 15.000 
potentielle tilflyttere, 
der ville kunne 
forkorte den daglige 
transporttid.



Virksomheder
• Kalundborg vil ligge 

centralt i Danmark.
• Dk´s største 

arbejdskraftopland 
på ca. 3 mill. 

• Langt de fleste 
videninstitutioner 
inden for 1 time.

• Kort rejsetid til 
international 
lufthavn.

• Det bedste sted i DK 
at placere en 
produktionsvirksom- 
hed – alt der er brug 
for er lige ved 
hånden.



Fra Kalundborg til Danmark

• Kattegatforbindelsen er svaret på rigtig 
mange spørgsmål
– Hvordan sikrer vi vækst i Danmark?
– Hvordan sikrer vi en mere jævn fordeling 

af væksten – undgå den ”rådne banan”
– Hvordan får vi udviklet infrastrukturen i 

Danmark, når den skattefinansierede 
kasse er ”tom”?

– Hvordan……
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