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1

Introduktion og hovedkonklusioner

1.1

Introduktion

Der er imidlertid en række bredere regionaløkonomiske effekter, som ikke medregnes i COWI’s rap-

Region Syddanmark går en udfordrende tid i møde.

port. Effekterne er vanskelige at kvantificere og ind-

Antallet af ældre stiger, mens antallet af folk i den

går derfor ikke i standard transportøkonomiske me-

arbejdsdygtige alder er faldende. De højtuddan-

toder. De bredere effekter er imidlertid helt afgø-

nede rejser væk fra regionen, og især Sydfyn kan

rende for værdien af den faste forbindelse - især på

hurtigt blive forvandlet til et udkantsområde, hvis

lang sigt.

ikke der tages initiativer til at gøre området mere attraktivt.

I denne rapport belyses bredere regionaløkonomiske effekter for scenariet med en 2+1 broforbindelse

På vegne af AlsFynBroen styregruppen har DAM-

med vejførelse på Fyn og Als. Det gør vi ved hjælp

VAD Analytics udarbejdet en analyse af, hvordan en

af en række analyser, der fokuserer på en række

fast forbindelse mellem Fyn og Als vil binde hele Re-

centrale regionale forhold, der afgør den økonomi-

gion Syddanmark bedre sammen til gavn for er-

ske effekt af en fast forbindelse.

hverv, arbejdsmarked, uddannelse og turisme i
Sydjylland og Fyn.

Konkret analyseres følgende effekter:

COWI har i 2011 og igen i 2016 gennemført analy-

•

Beskæftigelseseffekter i anlægsfasen

ser af en fast forbindelse mellem Als og Fyn, som

•

Erhvervsøkonomisk betydning

bl.a. undersøger rentabiliteten af forskellige an-

•

Integration af to adskilte arbejdsmarkeder

lægsløsninger og hvordan broen vil påvirke trafik-

•

Uddannelsesmæssige perspektiver

ken.1 Rapporterne konkluderer, at der er et sam-

•

Turismepotentiale

fundsøkonomisk overskud ved at etablere en AlsFyn Bro og udbygge det tilstødende vejnet til en mo-

DAMVAD Analytics giver dermed i denne analyse

tortrafikvej.

beslutningstagerne helt ny viden om den regionaløkonomiske betydning af den faste forbindelse.

COWI’s rapport er udregnet efter standard transportøkonomiske metoder og undersøger omkostninger til anlæg, drift og vedligehold samt forbindelsens miljømæssige, trafikale og samfundsøkonomiske påvirkning mm. for to forskellige anlægsscenarier.

COWI, ”Analyse af den økonomiske og trafikale betydning af en fast forbindelse mellem Fyn og Als”, 2011, samt ”Trafikal analyse af en fast forbindelse mellem Fyn og Als med Landstrafikmodellen”, 2016.
1
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1.2

Hovedkonklusioner

Analysens hovedresultater er opsummeret i nedenstående figur og uddybes på efterfølgende sider.

FIGUR 1.1
Hovedresultater

Beskæftigelse
i anlægsfasen

•
•

Anlæg af broen vil medføre 2.700 fuldtidsjob i fem år
Det gavner især de brancher, der har oplevet størst tilbagegang
i Region Syddanmark siden 2008

•

Den faste forbindelse vil styrke erhvervslivets produktivitet som
følge af agglomerationseffekter – det dækker over flere effekter, fx bedre adgang til specialiserede underleverandører, øget
videndeling.
Det vil styrke BNP svarende til engangsgevinst på 3 mia. kr.

Erhvervsøkonomiske
gevinster
•

Integration af
arbejdsmarkedet

•
•

•

Uddannelsesmæssige
konsekvenser

•

•

Tiltrækning af turister

•

En bro vil tilskynde til pendling mellem Sønderjylland og Fyn –
det er stort set ikke eksisterende i dag
Fx vil personer i Sønderborg få adgang til dobbelt så mange arbejdssteder inden for 80 minutters køretid

Uddannelsesniveauet i regionen halter efter de øvrige regioner,
hvilket har negative konsekvenser for BNP (ca. ½ mia. kr.).
En fast forbindelse vil gøre regionen mere attraktivt for højtuddannede og give adgang til flere uddannelsessteder og kan udbedre skævhed i udbud af og efterspørgsel efter medarbejdere
med lange videregående tekniske uddannelser
Der er klare tegn på uudnyttet turismepotentiale på Fyn – særligt i forhold til tyske turister
Hvis andelen af tyske turister hæves på Fyn til niveauet i Sydjylland vil det medfører øget turismeforbrug på ca. 350 mio. kr. –
det vil skabe op mod 500 nye jobs.

Kilde: DAMVAD Analytics.
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Als-Fyn Broen øger beskæftigelsen

Broen binder erhvervslivet i regionen sammen

Selve anlægningen af Als-Fyn Broen vil have bety-

En Als-Fyn Bro vil styrke dynamikken i erhvervslivet

delige beskæftigelseseffekter. Samlet set vil anlæg-

og have en positiv effekt på BNP og produktivitet i

ning af broen beskæftige 13.300 mandeår hos en-

de to landsdele. Når to geografiske områder bindes

treprenøren, underleverandører samt butikker og

sammen, opnår virksomheder fordele ved at

andre virksomheder, hvor broens anlægsmedarbej-

komme nærmere andre virksomheder. Dette kaldes

dere anvender deres lønindkomst, jf. figur 1.2.

agglomerationseffekter. Det giver fx bedre muligheder for videndeling og specialisering samt adgang til

FIGUR 1.2
Beskæftigelseseffekt i anlægsfasen

flere underleverandører. Dertil kommer en positiv
effekt på produktiviteten som følge af øget konkurrence mellem virksomhederne.
Vi estimerer, at broen som følge af agglomerationseffekter på lang sigt vil øge BNP svarende til en engangsgevinst på knap 3 mia. kr. Det svarer til ca. 30
pct. af broens anlægsomkostninger.
Agglomerationseffekterne vil særligt gavne de dele
af landet, der kommer til at ligge tættest på en Als-

Kilde: DAMVAD Analytics input-output-model pba. COWI (2011) og Danmarks Statistik.

De 13.300 mandeår skal fordeles over byggeperio-

Fyn Bro, jf. figur 1.3.
FIGUR 1.3
Als-Fyn Broens effekt på agglomeration

den på fem år. Anlægningen af broen vil derfor i
gennemsnit beskæftige 2.700 fuldtidsstillinger i de
fem år.
Siden krisen i 2008 er beskæftigelsen faldet med
38.000 fuldtidsstillinger i Region Syddanmark. Beskæftigelseseffekterne af broen vil være størst inden for de brancher, der har oplevet de største fald
i beskæftigelsen. Det tyder på, at der er gode muligheder for, at virksomheder og beskæftigede på
begge sider af en fast forbindelse vil drage gavn af
dette.

Kilde: DAMVAD Analytics 2015

Efter anlægsfasen vil der endvidere være beskæfti-

De største agglomerationseffekter vil tilfalde områ-

gelse knyttet til drift og vedligehold af broen. Det er

det omkring Sønderborg og på Als. Det bunder i, at

ikke belyst i denne rapport.

der bor flere personer øst for broen inden for en vis
køretid. Derfor vil broen skabe relativt flere nye forbindelser og dermed agglomerationseffekter for
personer vest for broen.
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Broen øger arbejdsmarkedsintegration
Pendling mellem Sønderjylland og Fyn er i dag me-

Broen kan hjælpe med at tiltrække og fastholde
specialiseret arbejdskraft

get begrænset, og arbejdsmarkederne i de to dele

Sydjylland og Fyn sakker efter Danmark som hel-

af landet er ikke velintegreret. Det er en ulempe for

hed, når man ser på udviklingen i antallet af perso-

virksomhederne, da det begrænser udbuddet af ar-

ner med lange videregående uddannelser. Der er i

bejdskraft. Det kan være særligt problematisk for

dag 1.300 færre højtuddannede i regionen, end der

virksomheder, der efterspørger medarbejdere med

ville være, hvis udviklingen havde fulgt den gene-

særlige kompetencer.

relle udvikling i Danmark siden 2006. Det har betydelige konsekvenser for regionens velstand, da

Blot 33 personer bor i dag i Sønderborg og arbejder

højtuddannede overordnet har en højere produktivi-

i enten Faaborg-Midtfyn, Svendborg eller Assens

tet – og kan have en positiv effekt på kollegaers produktivitet.

En bro vil øge graden af arbejdsmarkedsintegration
mellem Sydjylland og Fyn. Det illustreres af, at an-

Hvis udviklingen i antallet af højtuddannede havde

tallet af arbejdssteder (fx virksomheder, butikker,

fulgt den generelle udvikling, ville det have givet et

kontorer mv.) en person fra Sønderborg kan køre til

regionaløkonomisk bidrag til BNP på 520 mio. kr.

på højest 80 minutter øges fra 44.000 til over

årligt.

80.000.
En Als-Fyn Bro vil også betyde, at et overudbud af
Øget arbejdsmarkedsintegration vil betyde bedre

ledige fynboere med tekniske uddannelser vil kunne

match mellem jobs og kompetencer til gavn for så-

arbejde i Sydjylland, hvor der er en relativt højere

vel virksomheder som arbejdssøgende. Forskelle i

efterspørgsel. Dette vil gavne ledige såvel som syd-

arbejdsudbuddet (ledigheden) og efterspørgslen ef-

jyske virksomheder, som vil have lettere ved at be-

ter arbejdskraft på hver side af broen vidner om fla-

sætte ledige tekniske stillinger. Konkret vil broen

skehalsproblemer på arbejdsmarkedet, som en fast

betyde, at virksomheder i Sønderborg får adgang til

forbindelse vil kunne løse. Det gælder især for med-

over 100.000 flere personer med erhvervsfaglige el-

arbejdere med en teknisk uddannelse.

ler lange videregående uddannelser på Fyn inden
for en køretid på 80 minutter.

Broen vil samtidig bidrage til at integrere Fyn med
Derudover vil en Als-Fyn Bro give studerende på

det tyske arbejdsmarked.

Fyn og i Sønderjylland adgang til flere uddannelsesDen bedre integration af de to arbejdsmarkeder vur-

steder, hvilket vil øge befolkningens uddannelses-

deres at have betydelige, positive effekter på begge

muligheder samtidig med, at det bliver mere attrak-

sider af en Als-Fyn Bro. Pendlere er til gavn for både

tivt for unge at blive i regionen eller i deres hjemby

den del af landet, hvor de arbejder, og der hvor de

for at studere og siden arbejde.

bor og dermed betaler kommuneskat og bruger en
stor del af lønindkomsten på privatforbrug.
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Broen øger turismepotentialet i regionen
Turismeforbruget er geografisk set skævt fordelt i
Region Syddanmark. Sydjylland tiltrækker flere turister end Fyn. Det kan kun delvist tilskrives, at Sydjylland geografisk og befolkningsmæssigt er større
end Fyn.
Særligt er Sydjylland i stand til at tiltrække væsentligt flere tyske turister, selvom Fyn kan tilbyde
mange af de attraktioner, som tyske turister værdsætter. Meget tyder derfor på, at der er et uudnyttet
turismepotentiale for især de sydfynske kommuner,
som en Als-Fyn Bro i et vist omfang kan bidrage til
at indfri ved at sænke omkostningerne ved at køre
til og fra området – ikke mindst i forhold til tyske turister.
Kan antallet af tyske turister på Fyn øges, så det
svarer til andelen af tyske turistovernatninger i Sydjylland, vil det medføre et øget turismeforbrug på
354 mio. kr. Det ville understøtte 500 jobs, BNP-bidrag på 182 mio. kr. og 141 mio. kr. i skatteprovenu.
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2

Anlæg af broen

2.1

Hovedpointer
•

•

2.2

Beskæftigelseseffekter i anlægsfasen

Anlæg af Als-Fyn Broen vil have betydelige

De forventede anlægsudgifter til broen inklusiv 2+1

beskæftigelseseffekter hos hovedentrepre-

vej beløber sig til ca. 10 mia. kr. (scenarie 1)2 ifølge

nøren og underleverandører samt butikker

en screeningsanalyse udført af COWI (2011). Heraf

og virksomheder, hvor broens anlægsmed-

vil omtrent 2 mia. kr. gå til løn, 5 mia. kr. til køb hos

arbejdere anvender deres lønindkomst.

danske leverandører og 3 mia. kr. til køb af bygge-

Samlet set vil anlæg af broen i gennemsnit

materialer mv. i udlandet.

beskæftige omtrent 2.700 personer fuldtid i
•

fem år, svarende til 13.300 mandeår.

De 7 mia. kr., der anvendes til løn og køb hos dan-

Beskæftigelseseffekterne vil være størst in-

ske leverandører, vil have betydelige beskæftigel-

den for de brancher, der har oplevet de

seseffekter. Broens hovedentreprenør forventes så-

største fald i beskæftigelsen siden krisen i

ledes at beskæftige medarbejdere svarende til over

2008.

5.000 mandeår, jf. figur 2.1. Det svarer til i gennemsnit 1.000 fuldtidsansatte i den 5-årige anlægsperiode.
Dertil kommer den indirekte beskæftigelse, som
skabes hos leverandører i Danmark, der producerer

FIGUR 2.1
Beskæftigelseseffekt i anlægsfasen

Kilde: DAMVAD Analytics input-output-model pba. COWI (2011) og Danmarks Statistik.
2

. Scenariet består af en 2-sporet vej med et tredje spor, der skiftevis giver
overhalingsmulighed i de to retninger (en såkaldt 2+1 vej). Dette koncept
er forudsat benyttet på strækninger med nye vejanlæg. På Als er det forudsat som princip at benytte den eksisterende infrastruktur med diverse

tilpasninger. På Fyn må der etableres en ny motortrafikvej syd om Bøjden
og vest om Svanninge Bakker mm. med en tilslutning til landevej Rute 43
lidt nord for Arreskov Sø og Østre Hæssinge.
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input til byggeprocessen. Baseret på erfaringer fra

740 fuldtidsansatte i den 5-årige byggeperiode.

tidligere anlægsprojekter og beregninger i DAMVAD

Dette kaldes den inducerede effekt.

Analytics input-output model, vil indkøb hos leverandører for ca. 5 mia. kr. skabe yderligere 4.500

Samlet set vil anlæg af broen i gennemsnit beskæf-

mandeår. Dvs. i gennemsnit vil der skabes yderli-

tige over 2.700 personer fuldtid i fem år, svarende

gere 900 fuldtidsansatte i den 5-årige anlægsperi-

til 13.300 mandeår.

ode som følge af indirekte beskæftigelseseffekter.
Indkøb af byggematerialer mv. i udlandet vil have en
meget begrænset beskæftigelseseffekt i Danmark.
Lønudbetalinger til medarbejdere hos entreprenøren og underleverandører vil derudover medføre et
privatforbrug hos butikker mv. og derved øge aktiviteten hos disse butikker og butikkernes leverandører. Dette privatforbrug vil opretholde beskæftigelse
svarende til omtrent 3.700 mandeår, svarende til

Beskæftigelseseffekt på brancher
Stort set alle de direkte beskæftigelseseffekter –
over 1.000 fuldtidsjob i fem år – vil forekomme i
bygge- og anlægsbranchen, jf. figur 2.2.
De indirekte og inducerede beskæftigelseseffekter
vil derimod hovedsageligt komme i andre brancher.
Underleverandører og andre virksomheder inden
for erhvervsservice, industri samt handel og transport vil i den femårige anlægsfase beskæftige knap

FIGUR 2.2
Beskæftigelseseffekt på brancher
Antal årsværk per år
,0

200,0

400,0

600,0

Handel og transport mv.

1200,0

1400,0

1600,0

512

Erhvervsservice

349

Industri

326
103

Finansiering og forsikring

76

Information og kommunikation

65

Kultur, fritid og anden service

64
Direkte (budget)

Kilde: DAMVAD Analytics input-output-model pba. COWI (2011) og Danmarks Statistik.
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1000,0

1.086

Bygge og anlæg

Offentlig administration, undervisning og sundhed

800,0
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Indirekte

Inducerede

1.200 fuldtidsansatte (svarende til 6.000 mandeår)
som følge af de indirekte og inducerede effekter.
De resterende 400 fuldtidsstillinger (2.000 mandeår) som følge af indirekte og inducerede effekter
vil blive bredt fordelt på de øvrige brancher i økonomien.
De indirekte og inducerede beskæftigelseseffekter
kan i princippet materialisere sig i hele Danmark.
Det er ikke muligt ved hjælp af datagrundlaget for
fordeling af effekterne. Det forekommer sandsynligt,
at en del af de indirekte effekter – dvs. hos leverandørerne – vil forekomme i oplandet til broen, særligt
leverandører til mindre opgaver, der ikke kræver
specialiseret eller særlig kapitalintensiv produktion,
fx cementproduktion.

106
104
102
100
98
96
94
92
90

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

input-output-modeller at bestemme den geografiske

FIGUR 2.3
Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen
Indeks, 2000=100

Hele landet
Landsdel Sydjylland

Landsdel Fyn

Kilde: DAMVAD Analytics input-output-model pba. COWI (2011) og Danmarks Statistik.
Note: Beskæftigelsen er opgjort ved antal præsterede timer (Nationalregnskabet). Antal fuldtidsstillinger er beregnet som præsterede timer divideret
med 1.924.

Tilsvarende gælder, at en betydelig del af den inducerede beskæftigelseseffekt formentlig vil fore-

Fyn har haft en større tilbagegang i beskæftigelsen

komme i broens opland. Hvor stor en del af de indi-

end det øvrige Danmark. Fra 2000 til 2015 faldt be-

rekte og inducerede effekter, der vil forekomme på

skæftigelsen på Fyn med godt 7 pct. Fyn havde en

Fyn og i Sydjylland afhænger bl.a. af, i hvilken grad

mindre fremgang i beskæftigelsen end det øvrige

de regionale producenter formår at vinde leveran-

Danmark frem mod 2008, men blev ramt tilsvarende

dørkontrakter, samt i hvilken grad producenter væl-

hårdt i årene derefter.

ger at flytte produktion til området for derved at
spare transportomkostninger.

Beskæftigelsesudviklingen i Sydjylland afspejler i
højere grad den nationale udvikling. Fra 2000 til

2.3

Beskæftigelsen på Fyn og i Sydjylland

2015 er beskæftigelsen faldet med omtrent 3 pct.

Siden årtusindskiftet er beskæftigelsen generelt fal-

Siden 2008, hvor beskæftigelsen toppede, er be-

det i Danmark jf. figur 2.3. Fra 2000 til 2015 faldt

skæftigelsen i Region Syddanmark faldet med ca.

beskæftigelsen målt i antal arbejdstimer med om-

38.000 fuldtidsstillinger, jf. figur 2.4. I industrien

trent 1 pct. I årene op til den finansielle krise i 2008

alene er antallet af fuldtidsstillinger faldet med

steg beskæftigelsen, men faldt derefter markant til-

18.200. Dertil kommer en tilbagegang i beskæftigel-

bage.

sen inden for handel, transport, bygge og anlæg
svarende til 20.000 fuldtidsstillinger.

REGIONALØKONOMISK BETYDNING AF EN FAST FORBINDELSE MELLEM ALS OG FYN | DAMVAD.COM
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FIGUR 2.4
Udvikling i antal fuldtidsstillinger i Region Syddanmark, 2008-2015

Kilde: DAMVAD Analytics input-output-model pba. COWI (2011) og Danmarks Statistik.
Note: Beskæftigelsen er opgjort ved antal præsterede timer (Nationalregnskabet). Antal fuldtidsstillinger er beregnet som præsterede timer divideret
med 1.924.

Disse brancher, der har oplevet en markant tilbagegang i beskæftigelsen i Region Syddanmark, er de
samme brancher, som vil opleve øget aktivitet i anlægsfasen af Als-Fyn Broen. Det skal dog bemærkes, at de 2.700 fuldtidsjob, som broen vil skabe i
den femårige anlægsfase, ikke er nok til at vende
udviklingen i beskæftigelsen for regionen. Det kan
dog være med til at afbøde de negative konsekvenser som følge af tilbagegangen i beskæftigelsen.
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3

Erhvervsøkonomisk betydning

3.1

Hovedpointer

Branchesammensætningen i de to landsdele minder om hinanden. Dog udgør industrien en større

•

•

En Als-Fyn Bro vil styrke dynamikken i er-

andel af økonomien i Sydjylland, hvor 17 pct. af de

hvervslivet, mobiliteten i arbejdsmarkedet og

samlede præsterede timer kan tilskrives industrien,

have en positiv effekt på BNP og produktivitet i

mens det på Fyn er 12 pct., se figur 3.1 på næste

de to landsdele.

side. Industrien udgør ligeledes en endnu større an-

Der er markant flere store virksomheder i Syd-

del af værditilvæksten i Sydjylland (24 pct.) end på

jylland end på Fyn – særligt inden for industrien.

Fyn (15 pct).

Det tyder på, at der er potentiale for at udvikle

•

erhvervsstrukturen på Fyn, så de får større

Forskellen i størrelsen på de to landsdele afspejler

gavn af stordriftsfordele mv. Forbedringer af in-

sig også i, at der er flere arbejdspladser i Sydjylland

frastrukturen vil spille en central rolle i at til-

end på Fyn. Dog adskiller Sydjylland sig ved at have

trække og udvikle flere store virksomheder.

betydeligt flere store industriarbejdspladser. Det

En Als-Fyn Bro vil øge BNP i regionen svarende

gælder også, når der tages højde for skalaforskel

til en engangsgevinst på ca. 3 mia. kr. svarende

mellem de to landsdele. I Sydjylland er der 42 indu-

til 30 pct. af broens anlægsomkostninger. Den

striarbejdspladser med mindst 200 ansatte, mens

BNP-effekt vil bunde i øget produktivitet som

der på Fyn er syv, se tabel 3.2. Andelen af arbejds-

følge af et større og mere effektivt arbejdsmar-

pladser med 50-200 ansatte, både i alt og indenfor

ked og at specialiserede underleverandører kan

industrien, er relativt ens på tværs af de to lands-

servicere flere virksomheder mm. Dette kaldes

dele.

også agglomerationseffekter.
3.2

TABEL 3.2
Antal arbejdspladser

Erhvervsstruktur og arbejdspladser

Antal

I alt, 2015

Heraf 50-200
ansatte

Heraf mindst
200 ansatte

23.000

633

53

1.700

90

7

36.700

1.058

120

2.700

179

42

Sydjylland er den største målt på den årlige bruttoværditilvækst, jf. tabel 3.1. Det dækker over, at der

Fyn

er flere ansatte i Sydjylland og en større arbejdspro-

-heraf industri

duktivitet målt i bruttoværditilvækst pr. ansat.

Sydjylland
-heraf industri

TABEL 3.1
Økonomisk aktivitet, 2015
Landsdel

Fyn

Sydjylland

Bruttoværditilvækst

117

223

Antal ansatte (1000)

217

358

BVT pr. ansat i 1000 kr.

540

622

Kilde: DAMVAD Analytics pba. Danmarks Statistik og Virk | Data.
Note: Arbejdspladser fordelt på antal ansatte inkluderer alle virksomhedsformer som defineret af CVR|virk. Arbejdspladser i alt defineres ved DST.

(BVT) i mia. kr.

Kilde: DAMVAD Analytics pba. Danmarks Statistik.
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FIGUR 3.1
Branchesammensætning: Samlet antal præsterede timer fordelt på branche, 2015
Fyn

Sydjylland
4%

4%
12%

17%
8%

45%
8%

53%

23%
26%

Primær sektor

8%
25%44%
Industri
5% mv.
18%

Handel og transport

Anden service

Bygge og anlæg

Kilde: DAMVAD Analytics pba. Danmarks Statistik. Industri mv. defineres som industri og forsyningsvirksomhed.
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En kortlægning af de større arbejdspladsers place-

På Fyn er der relativt få store private arbejdspladser

ring i Region Syddanmark viser, at de koncentrerer

uden for Odense, og ingen af disse har flere end

sig fire steder: Esbjerg, Trekantsområdet, Sønder-

500 ansatte. Der er især en stor kontrast mellem de

borg og omegn samt Odense og Svendborg, se fi-

store virksomheder på Als og ved Sønderborg i for-

gur 3.2.

hold til antallet af store virksomheder ved Faaborg
og omegn.

FIGUR 3.2
Arbejdspladser med mindst 200 ansatte

Kilde: DAMVAD Analytics pba. Virk | Data.
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Særligt for industrien gælder det, at de store ar-

en række stordriftsfordele og dermed også vel-

bejdspladser ligger i Sydjylland. Fyn har ingen indu-

færdsgevinster.

striarbejdspladser med over 500 ansatte, mens der
i Sydjylland ligger 8 med mellem 500-999 ansatte

Der er formentlig flere forklaringer på, hvorfor der er

og 2 med over 1.000 ansatte.

relativt få store arbejdspladser på Fyn. En af disse
kan vedrøre et behov for at udbygge infrastrukturen.

Store virksomheder har overordnet en højere produktivitet som følge af stordriftsfordele

mv.3

Forskning viser, at en velfungerende infrastruktur er

Det be-

en central faktor, når virksomheder foretager inve-

grænsede antal store virksomheder, ikke mindst in-

steringsbeslutninger, jf. Produktivitetskommissio-

den for industrien, tyder derfor på, at Fyn går glip af

nen (2014). Det er afgørende for virksomheder, at
medarbejdere, underleverandører har nem adgang

FIGUR 3.3
Industriarbejdspladser med mindst 200 ansatte

Kilde: DAMVAD Analytics pba. Virk | Data.
Note: Industriarbejdspladser inkluderer industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed
3
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Se fx Erhvervs- og Vækstministeriet (2012).
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til virksomheden, ligesom adgang til centrale trafik-

rer til, at der opstår specialiserede underleverandø-

årer er en fordel, når varer skal transporteres videre.

rer i området. Nærhed til andre virksomheder giver
også bedre muligheder for videndeling via samar-

Als-Fyn Broen kan derfor være med til at udvikle er-

bejde, eller når medarbejderne skifter arbejdsplads.

hvervsstrukturen i broens opland og dermed støtte

Endelig giver et større opland og dermed marked

fremkomsten af store virksomheder og arbejdsplad-

virksomhederne mulighed for at drage nytte af stor-

ser. Broen vil bl.a. øge tilskyndelsen til at placere

driftsfordele, hvilket bl.a. vil gavne detailvirksomhe-

produktionsvirksomhed i det sydlige Fyn, da virk-

derne.

somhederne her vil være godt forbundet til markeder og underleverandører mod både øst, vest og

Etablering af Als-Fyn Broen vil øge det regionale

syd mod Sønderborg og Tyskland.

opland ved at reducere transporttiden og således
øge antallet af virksomheder og mennesker inden

3.3

Agglomeration

for en given transporttid. Derfor vil broen understøtte en produktivitetsvækst i området, hvilket vil

Der er en veldokumenteret sammenhæng mellem

give sig udslag i øget BNP og højere lønniveau i re-

produktivitet og antallet af virksomheder og menne-

gionen.

sker i et område, se figur 3.4. Dette kaldes agglomeration, hvilket dækker over flere effekter, herunder at et større arbejdsmarked giver bedre mulighed
for at få fat i specialiseret arbejdskraft, og at en stor

Agglomerationseffekternes størrelse
Sammenhængen mellem agglomeration og produktivitet er bekræftet i en række studier, der estimerer
sammenhængen mellem produktivitet og afstand.

koncentration af virksomheder i samme branche fø-

FIGUR 3.4
Agglomerationseffekter
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Afstand kan også forstås som rejsetid. Agglomerationseffektens størrelse varierer mellem lande og
brancher. Der findes ikke studier af agglomerationseffektens størrelse i Danmark. De fleste udenlandske studier peger på, at en reduktion i rejsetiden på
1 pct. giver en produktivitetsgevinst på 0,04-0,07
pct., jf. Produktivitetskommissionen (2014). I denne
analyse anvendes et konservativt estimat på 0,04.
Det betyder, at de nedenfor beregnede effekter med
en vis sandsynlighed undervurderer de faktiske effekter som følge af en fast forbindelse.
En reduktion i rejsetiden vil give en større velfærdsgevinst, jo mere rejsetiden reduceres og jo flere personer, der påvirkes. For at vurdere i hvilket omfang
Als-Fyn Broen vil skabe agglomerationseffekter beregnes et agglomerationsindeks, der tager højde for
dette, se definition.

Definition: Agglomerationsindeks
Agglomerationsindekset, I, er for postnummer j, beregnet således:
𝑛
𝑃𝑖
𝐼𝑗 = ∑
𝑖=1 𝐷𝑖𝑗
hvor n er antallet af postnumre, 𝑃𝑖 er befokningstallet i
postnummer i, og 𝐷𝑖𝑗 er køretiden mellem postnumre i
og j.

Indekset angiver, hvor store agglomerationseffekter
de enkelte postnumre vil opleve. De største effekter
vil tilfalde området omkring Sønderborg og særligt
på Als, se figur 3.5. Der vil også være betydelige
agglomerationseffekter i det sydvestlige Fyn. Agglomerationseffekterne vil være størst vest for bæltet.
Det bunder i, at der bor flere personer øst for broen
end vest for broen inden for en vis køretid. Derfor vil
broen skabe relativt flere nye forbindelser og dermed agglomerationseffekter for personer vest for
broen

FIGUR 3.5
Als-Fyn Broens effekt på agglomeration

Kilde: DAMVAD Analytics.
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Als-Fyn Broen vil give en produktivitetsgevinst på
0,2 pct. til 0,6 pct. omkring Sønderborg og på Als.
Lidt længere vest for Sønderborg og på Fyn omkring Faaborg vil produktivitetsgevinsten ligge på
0,04 pct. til 0,2 pct. Produktivitetsgevinsterne vil
medføre en årlig vækst i BNP på 100 mio. kr., hvoraf
64 mio. kr. tilfalder Sydjylland og 36 mio. kr. tilfalder
Fyn. Omregnet til nutidsværdi svarer det til en engangsgevinst på knap 3 mia. kr., hvilket svarer til ca.
30 pct. af broens byggeomkostninger.4

4

Der anvendes en diskonteringsrente på 4 pct. for år 0-35, 3 pct. for år
36-70 og 2 pct. derefter som foreskrevet af Finansministeriet (2013).
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4

Integration af arbejdsmarkedet

4.1

Hovedpointer

figur 4.1, mens knap 2.600 personer bor i Sønderborg og arbejder i Aabenraa. Tilsvarende pendler i

•

Pendling mellem de sydlige dele af Sydjylland

alt 67 personer dagligt den modsatte vej fra Faa-

og Fyn er i dag stort set ikkeeksisterende. Den

borg-Midtfyn, Svendborg eller Assens til Sønder-

begrænsede pendling mellem Sydjylland og

borg. Af disse pendler nogle med færge over sun-

Fyn gør, at arbejdsmarkederne i særligt de syd-

det, andre tager bilen mere end 1,5 timer over Lille-

lige kommuner i begge landsdele ikke er inte-

bæltsbroen og andre arbejder hjemmefra.

greret. Det betyder relativt færre jobs at vælge
mellem som beboer og relativt færre kandidater
at vælge mellem som virksomhed.
•

FIGUR 4.1
Antal udpendlere fra Sønderborg i dag til øvrige
kommuner i Sydjylland og på Fyn

En bro vil skabe øget arbejdsmarkedsintegration i Sydjylland og Fyn. En person bosat i Søn(fx virksomheder, butikker og kontorer) inden for
80 minutter. Antallet vil stige til over 80.000 arbejdssteder, hvis Als-Fyn Broen etableres. I alt

Sydjylland

derborg kan i dag køre til 44.000 arbejdssteder

forventes en pendling til Sønderborg fra de tre
store sydfynske kommuner på mere end 3.000
personer, svarende til næsten 10 pct. af Sønderborgs samlede antal beskæftigede, mens
mere end 2.000 pendlere dagligt ventes at tage

•

Øget arbejdsmarkedsintegration vil betyde
bedre match mellem jobs og kompetencer.
Overudbud af arbejdskraft på Fyn, særligt
blandt personer med LVU’er eller EUD’er, vil

Fyn

turen over broen den anden vej.

Aabenraa
Haderslev
Kolding
Tønder
Esbjerg
Vejle
Fredericia
Vejen
Billund
Varde
Fanø
Odense
Middelfart
Faaborg-Midtfyn
Svendborg
Assens
Kerteminde
Nyborg
Nordfyns
Ærø
Langeland

kunne matches af en større efterspørgsel i Syd-

2590

0

250

500

jylland, til gavn for såvel virksomheder som arbejdsløse.

4.2

Begrænset pendling mellem Sydjylland
og Fyn betyder begrænset arbejdsmarkedsintegration

Pendling mellem de sydlige dele af Sydjylland og
Fyn er i dag stort set ikkeeksisterende. Blot 33 personer bor i dag i Sønderborg, mens de arbejder i
enten Faaborg-Midtfyn, Svendborg eller Assens jf.

20

Kilde: Beregnet pba. tal fra Statistikbanken.dk/PEND100
Note: Bemærk aksen er skåret ved 500.

Samlet set betyder den begrænsede pendling mellem Sydjylland og Fyn, at arbejdsmarkedet i de sydlige kommuner i hver landsdel ikke er velintegreret.
Ud over de større bykommuner Odense og Esbjerg,
er de sydlige kommuner i Sydjylland og på Fyn de
kommuner, hvor arbejdsmarkedsintegrationen er
lavest målt på ind- og udpendling jf. figur 4.2. Eksempelvis er Sønderborg den kommune i Sydjyl-
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land, der både har færrest udpendlere til andre kom-

Til sammenligning er de tilsvarende tal for Frederi-

muner i pct. af beskæftigede beboere og færrest

cia hhv. 38 og 46 pct. Pendlere til og fra udlandet

indpendlere i pct. af antallet af jobs i kommunen.

indgår ikke i statistikken. Opgørelser af udenland-

Mens blot 15 pct. af de beskæftigede i Sønderborg,

ske indpendlere til danske kommuner peger imidler-

arbejder uden for kommunen, er blot 14 pct. af ar-

tid på, at dette ikke påvirker billedet nævneværdigt.

bejdspladserne i Sønderborg besat af personer

Ses der eksempelvis på andelen af beskæftigede

med bopæl uden for kommunen.

med bopæl uden for Danmark ift. antallet af beskæftigede med bopæl i Danmark ligger de sønderjyske

FIGUR 4.2
Arbejdsmarkedsintegration over kommunegrænser (2015)
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32% 36% 42%
36% 36%
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30%

32%
20%

30%

25%
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51% 48%
47% 48%
45%
14%

20%
10%

45%
36% 37%

7% 30% 31% 25%

32%

25% 28%

39% 41%

38%
30%

15% 18%

11%

Fyn

Fredericia

Billund

Vejen

Vejle

Kolding

Fanø

Haderslev

Varde

Aabenraa
Aabenraa

Tønder

Esbjerg

Sønderborg

Kerteminde

Middelfart

Faaborg-Midtfyn

Nordfyns

Assens

Nyborg

Odense

Svendborg
Svendborg

Langeland
Langeland

Ærø
Ærø

0%

Sydjylland

Udpendlere i pct. af beboere med beskæftigelse

Indpendlere i pct. af antal lokalt beskæftigede

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (PEND100)
Note: Arbejdsmarkedsintegrationen er malt som summen af udpendlere i pct. af antal beskæftigede beboere i kommunen og indpendlere i pct. af antal
jobs i kommunen. Der er tale om et indeks fra 0 til 2, hvor et indeks på 0 (2) svarer til at alle (ingen) jobs i kommunen er besat af beboere i kommunen
og alle (ingen) beskæftigede beboere i kommunen arbejder inden for kommunens grænser. Bemærk at pendling til/fra udlandet ikke indgår i opgørelsen.
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kommuner på niveau med øvrige kommuner i Syddanmark.5
Det fremgår således tydeligt, at de sydlige kommuner i Sydjylland og på Fyn, der er geografisk isolerede ift. andre danske kommuner, har betydeligt
mere lokale arbejdsmarkeder, hvilket betyder relativt færre jobs at vælge mellem som beboer og relativt færre kandidater at vælge mellem som virksomhed. Det kan både betyde et dårligere match mellem de kompetencer beboerne besidder og de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Dermed kan det gøre det mindre attraktivt for virksomheder, såvel som for beboere, at bosætte sig i kommunen. Problemet bliver naturligvis større, når der
er tale om mindre kommuner målt på jobs og beskæftigede.

5

Andelen var på 1,5 pct. i Sønderborg, 1,8 pct. i Tønder og 2,8 i Aabenraa
mod et gennemsnit for Region Syddanmark på 2,2 pct. DAMVAD Analytics beregninger pba. tal fra jobindsats.dk (2013)
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4.3

En bro vil skabe øget arbejdsmarkedsin-

Figur 4.3 illustrerer broens effekt for personer bosat

tegration i Sydjylland og Fyn

i Sønderborg og Odense. En person bosat i Sønderborg kan i dag stort set ikke køre til en arbejds-

Als-Fyn Broen vil understøtte en større integration

plads på Fyn inden for 80 minutters køretid – særligt

af arbejdsmarkedet i Sydjylland og Fyn. Effektens

ikke, hvis der skal imødeses trængsel omkring Lille-

størrelse afhænger af flere faktorer, ikke mindst i

bæltsbroen. Med Als-Fyn Broen vil samme person

hvilken grad broen vil øge antallet af arbejdssteder

kunne køre til Faaborg på omtrent 40 minutter og

inden for en vis køretid for personer på Fyn og Syd-

store dele af det øvrige Fyn, herunder Odense, in-

jylland.

den for 80 minutter. Det betyder, at virksomheder på
Fyn får adgang til arbejdskraft fra Sønderborg og
omegn.

FIGUR 4.3
Køretid uden og med Als-Fyn Broen
Køretid fra Sønderborg uden Als-Fyn Broen

Køretid fra Odense uden Als-Fyn Broen

Køretid fra Sønderborg med Als-Fyn Broen

Køretid fra Odense med Als-Fyn Broen

Kilde: DAMVAD Analytics.
Note: Rækkevidde fra henholdsvis Sønderborg og Odense på 40 minutter (orange) og 80 minutter (grøn).

REGIONALØKONOMISK BETYDNING AF EN FAST FORBINDELSE MELLEM ALS OG FYN | DAMVAD.COM

23

En person bosat i Sønderborg kan i dag køre til

dog, at personer i Odense også vil opleve en for-

44.000 arbejdssteder inden for 80 minutter. Det vil

bedring i beskæftigelsesmulighederne. Da store

stige til over 80.000 arbejdssteder, hvis Als-Fyn

virksomheder ansætter relativt mange højt uddan-

broen etableres, hvilket svarer til en stigning på 80

nede (se fx Erhvervs- og Vækstministeriet, 2012),

pct.

vil det ikke mindst gavne specialister og personer
med et højt uddannelsesniveau.

Stigningen i antallet af arbejdssteder vil være bredt
fordelt på alle brancher, jf. figur 4.4. Der vil blive ad-

For at illustrere effekten på pendlingen af en Als-

gang til mange nye arbejdssteder inden for handel

Fyn Bro, har vi valgt at se nærmere på hhv. Sønder-

og andre serviceydelser, hvilket også i dag er de to

borg og de tre kommuner på Fyn, der ventes at blive

brancher med flest arbejdssteder inden for 80 mi-

mest berørt, navnlig Assens, Svendborg og Faa-

nutter fra Sønderborg.

borg- Midtfyn.

For personer bosat i Odense vil det være muligt at

Med udgangspunkt i den nuværende pendling til og

køre til arbejdspladser i og omkring Sønderborg in-

fra hhv. Sønderborg og nærliggende sydjyske og

den for 80 minutter. Det er en begrænset arealmæs-

fynske kommuner, opstilles der en model som anta-

sig udvidelse af rækkevidden i forhold til situationen

ger, at pendling til en given kommune afhænger af

i dag, hvor motorvejen E20 giver lang rækkevidde

distancen til kommunen, samt af antal arbejdsste-

mod øst og mod vest. Koncentrationen af store virk-

der i den pågældende destinationskommune. I sce-

somheder omkring Sønderborg (jf. figur 3.2) betyder

narieberegningen simulerer vi pendlingen ved at

FIGUR 4.4
Antal arbejdspladser inden for 80 minutters køretid fra Sønderborg
14000,0
12000,0

Før broen

Broens betydning

10000,0
8000,0
6000,0
4000,0
2000,0
,0

Kilde: DAMVAD Analytics pba. Virk | Data.
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tage udgangspunkt i den nuværende pendling til øvrige nærliggende kommuner, hvor der pt. ikke er nogen barriere i form af et sund.

FIGUR 4.6
Pendling til Sydfyn fra Sønderborg
2000,0

På baggrund heraf estimerer vi, at pendling til Søn-

1748

1500,0

derborg fra de tre ovennævnte kommuner vil stige
fra næsten ingen personer i dag til mere end 3.000

1000,0

personer, jf. figur 4.5. Det svarer til næsten 10 pct.
af

Sønderborgs

samlede

antal

beskæftigede
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FIGUR 4.5
Pendling til Sønderborg fra Sydfyn
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1735
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Aktuel situation

Med Als-Fyn broen
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Kilde: DAMVAD Analytics beregninger baseret på Dnamrks Statistik, Statistikbanken.dk/PEND100
Note: I scenariet antages det, at Assens og Svendborg tiltrækker lige så
mange pendlere per beskæftiget fra Sønderborg, som Tønder tiltrækker
per beskæftiget i dag. Faaborg-Midtfyn antages at tiltrække lige mange
pendlere per beskæftiget som Aabenraa i dag.

Hvis scenariet justeres således at distancen over
broen tillægges relativt stor betydning og kompleAktuel situation

Med Als-Fyn broen

Kilde: DAMVAD Analytics beregninger baseret på Danmarks Statistik,
Statistikbanken.dk/PEND100
Note: I scenariet antages det, at Sønderborg vil tiltrække lige mange pendlere per beskæftigede fra Faaborg-Midtfyn og Assens, som Nyborg tiltrækker per beskæftiget fra Faaborg-Midtfyn og Assens i dag. Fra Svendborg
antages lige mange pendlere per beskæftiget til Sønderborg som fra
Odense i dag.

mentæreffekten mellem Sydfyn og Sønderborg er
relativt lille, vil der være tale om knap 2.800 pendlere til Sønderborg og lidt over 700 pendlere til Sydfyn6. Hvis distancen derimod er mindre vigtig, mens
komplementæreffekten er relativt større, så vil der
være tale om omkring 5.300 og 4.100 og 5.300
pendlere.7

Omvendt ventes mere end 2.000 pendlere dagligt at

Jo større forskellen er på hver side af sundet, jo

tage turen over broen den anden vej – 4 pct. af de

større er sandsynligheden for at fx familier, der i dag

beskæftigede (56.453) i de tre kommuner, jf. figur
4.6.

6

I de konservative scenarier antages Sønderborg at tiltrække lige mange
pendlere fra Sydfyn, som Kerteminde gør fra de tre kommuner i dag. Tallet
er korrigeret for et forskelligt antal jobs i hhv. Sønderborg og Kerteminde.De tre sydfynske kommuner antages at tiltrække lige mange pendlere fra Sønderborg, som Tønder gør i dag.

7

I scenariet tiltrækker Sønderborg lige mange pendlere per arbejdsplads
fra de tre kommuner som Odense tiltrækker fra de tre kommuner i dag,
mens Sydfyn tiltrækker lige så mange pendlere per arbejdsplads fra Sønderborg som Aabenraa i dag.

REGIONALØKONOMISK BETYDNING AF EN FAST FORBINDELSE MELLEM ALS OG FYN | DAMVAD.COM

25

har svært ved at kombinere forskellige jobmulighe-

Blot 2-9 pct. af de fynske indpendlere er tyske, mens

der, uddannelsesbehov m.v. vil have gavn af at

langt størstedelen – mellem 83 –96 pct. – i dag kom-

pendle over broen.

mer fra de 13 nye EU-lande, formodentlig i form af
østeuropæiske sæsonarbejdere på sydfynske mar-

Det endelige antal pendlere vil dog afhænge af pri-

ker. Med en bro vil denne andel formodentlig øges

sen på at krydse broen, antallet af ledige jobs og

betydeligt. Eksempelvis ses det, at 48 pct. af ind-

arbejdstagere, samt forskelle i arbejdsmarkedet og

pendlere til Haderslev i dag er tyske. Det vil betyde

erhvervsstrukturen i hver landsdel.

at fynske virksomheder i højere grad kan hente kva-

Øget arbejdsmarkedsintegration med Tyskland
En bro mellem Als og Fyn vil også understøtte øget
arbejdsmarkedsintegration mellem Sydfyn og Tyskland.

lificeret arbejdskraft syd for grænsen, ligesom fynboer ville kunne søge arbejde i både Sønderjylland
og Nordtyskland.
4.4

Mens langt størstedelen – omkring 70-80 pct. – af
udenlandske indpendlere til Sønderjylland kommer
fra Tyskland, er arbejdsmarkedsintegrationen mellem Sydfyn og Tyskland stort set ikke eksisterende,

Bedre match af kompetencer

Pendlere, der blot skifter job fra en arbejdsgiver på
den ene til den anden side af sundet, giver ikke nogen regionaløkonomisk værdi i sig selv. Den positive effekt opstår, når beboere, der ellers ikke ville

jf. figur 4.7.

kunne komme i beskæftigelse kan finde job i en nabokommune, eller når matchet mellem arbejdsgiFIGUR 4.7
Udenlandske indpendlere i 2013
100%

vers behov og arbejdstagers kompetencer optimeres ved pendling.
I praksis må det formodes, at pendlerne skaber en
værdi for deres arbejdsgiver, der er højere end de

80%

ville gøre i deres egen kommune, så de som mini-

60%

mum kan betale de ekstra omkostninger i form af

40%

længere transporttid og højere rejseomkostninger.
Dermed motiveres pendling. Der findes dog ingen

20%

empiriske danske undersøgelser af størrelsen på
0%

Gl. EU-lande/Vesteuropa

3.lande

Nye EU-lande

Tyskland

Kilde: DAMVAD Analytics 2015 pba. data fra jobindsats.dk

26

REGIONALØKONOMISK BETYDNING AF EN FAST FORBINDELSE MELLEM ALS OG FYN | DAMVAD.COM

merværdien ved pendling8. I stedet undersøger vi

ledighedsprocent blandt personer med EUD’er og

derfor i dette afsnit sandsynligheden for, at pendling

LVU’er end Syddanmark.

vil bidrage til et bedre match mellem arbejdsmarkedsudbud og – efterspørgsel i de to landsdele.

skelle inden for bestemte grupper af uddannelses-

Arbejdsmarkedsudbud
Der er ganske store forskelle i arbejdsmarkedsudbuddet henholdsvis i Sydjylland og på Fyn. Den generelle ledighedsprocent på Fyn (5,3 pct.) er noget
højere end landsgennemsnittet (4,6 pct.), mens
Sydjylland ligger lidt under (4,1 pct.). Det indikerer,
at der er potentiale i at integrere arbejdsmarkedet,
således at beskæftigelsesgrupper med høj ledighed
i en del af landet kan tage arbejde i andre dele af
landet med lavere ledighed.

eller

erhvervsfaglige

retninger. Når der ses på personer med lange videregående uddannelser fremgår eksempelvis af tabel 4.9, at ledigheden blandt LVU’er med samfundsvidenskabelige uddannelser er 28 procent højere på
Fyn end på landsplan, mens andelen er 21 pct. lavere i Sydjylland, hvor blot 3,4 pct. går ledige. Omvendt er ledighedsprocenten relativt ensartet i de to
landsdele for personer med lang videregående uddannelse inden for kunst og pædagogik og sundhedsvidenskab. Det samme billede går i høj grad

Ses der på personer med lange videregående uddannelser

Dette dækker samtidig over ganske betydelige for-

uddannelser

(EUD’er) er forskellen på ledigheden endnu mere
udtalt, jf. figur 4.8. Heraf ses det at Fyn har en større

igen, når der ses på personer med en bachelorgrad,
mens ledigheden generelt er højere på Fyn end i
Sydjylland for personer med en mellemlang videregående uddannelse9.

FIGUR 4.8
Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken, 2015

Kilde: Danmarks Statistisk 2015

8

Andersen Analyse 2013, Den samfundsmæssige værdi af grænsependling, http://www.pendlerinfo.org/fileadmin/Downloads/Pontifex/Den_samfundsmaessige_vaerdi_af_graensependling.pdf

9

Ledigheden blandt bacheloruddannelser ligger på hhv. 119 og 126 pct.
for Fyn og Sydjylland. For mellemlange videregående uddannelser ligger
den på hhv. 114 og 86 pct. for Fyn og Sydjylland.
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TABEL 4.9
Ledighed blandt LVU’er, rangeret efter uddannelsesretning med størst integrationspotentiale*mellem
Sydjylland og Fyn

TABEL 4.10
Ledighed blandt erhvervsuddannede rangeret efter
uddannelsesretning med størst integrationspotentiale* mellem Sydjylland og Fyn
Niveau ift.

Ledighed,
Uddannelsesretning
I alt
Fødevarer

DK

Fyn

Sydjylland

ift. DK

ift. DK

Ledig-

Danmark

hed,
DK

Syd-

5

96%

66%

Uddannelsesretning

Fyn

jylland

5.8

83%

34%

I alt

8.2

126%

93%

4.1

137%

83%

Humanistisk og teologisk

8.1

91%

58%

Teknologi, grafisk teknik mv.

Samfundsvidenskab

4.3

128%

79%

Jordbrug og natur

4.7

128%

83%

Naturvidenskab

5.6

104%

75%

Teknologi., maskinteknik mv.

5.1

131%

92%

Teknisk videnskab

4.4

109%

82%

Byggeriområdet

3.2

125%

75%

Jordbrug

4.1

51%

39%

Teknologi, skibsmekanik mv.

4.7

121%

91%

Politi og forsvar mv.

0.7

129%

71%

Kontor, handel mv.

5.7

114%

91%

Pædagogisk

6.2

76%

71%

Fødevarer mv.

2.9

121%

83%

Kunstnerisk

7.8

67%

63%

Teknologi, strøm og elektronik

6

105%

93%

Sundhedsvidenskab

1.6

75%

75%

Omsorg, sundhed og pædagogik

4.2

102%

93%

Kilde: Danmarks Statistik 2015
Note: De anvendte ledighedstal er den registerbaserede fuldtidsledighed I
pct. af arbejdsstyrken. Integrationspotentiale måles som den absolutte difference i ledighedsprocenten på Sydjylland og Fyn

Oplevelsesområdet
Transport og logistikområdet
Andre erhvervsfaglige uddannelser
Øvrige teknik- og industriudd.

Blandt de erhvervsuddannede er den generelle tendens, at mens ledigheden ligger betydeligt højere
end landsgennemsnittet på Fyn, er den væsentlig

5

104%

100%

6.9

104%

109%

5

138%

192%

8.2

126%

93%

Kilde: Danmarks Statistik 2015
Note: De anvendte ledighedstal er den registerbaserede fuldtidsledighed
I pct. af arbejdsstyrken. Integrationspotentiale måles som den absolutte
difference i ledighedsprocenten på Sydjylland og Fyn

lavere i Sydjylland, se tabel 4.10. Her skiller visse
uddannelser inden for teknikområdet, jordbrug og

Ser man helt konkret på antal personer, som med

natur samt byggeriområdet sig ud.

en bro ville kunne nå Sønderborg fra Fyn på 80 minutter eller under, så vil Sønderborgs arbejdsmar-

Man kan altså ud fra ledighedsprocenten anskue, at

kedsopland på Fyn vokse fra ca. 6.600 personer

der er et relativt højt integrationspotentiale for fyn-

med erhvervsfaglige eller lange videregående ud-

ske ledige, både med LVU’er og EUD’er, ved etab-

dannelser i dag til næsten 108.700 personer med

lering af en Als-Fyn Bro.

en bro, jf. figur 4.11.
Der er dermed tale om ikke blot et relativt integrationspotentiale, men et stort absolut integrationspotentiale ved etablering af en bro. Alene ved at se på
forskelle i arbejdsudbud i hhv. Sydjylland og på Fyn,
er der stærk indikation på, at en bro vil bidrage til at
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Arbejdsmarkedsefterspørgsel og matchpotentiale

bringe flere ledige på Fyn i arbejde og gøre det nemmere for Sønderjyske virksomheder at finde kvalifi-

Ved at anvende DAMVAD Analytics Jobdatabase,

ceret arbejdskraft.

kan arbejdsmarkedets efterspørgsel anskues, ud
fra jobopslag i hhv. Sydjylland og på Fyn. Ses der

Såfremt forskelle i arbejdsmarkedsudbud matches

på den overordnede efterspørgsel målt ved antallet

af modsvarende forskelle i arbejdsmarkedsefter-

af jobopslag pr ledig, er der en større efterspørgsel

spørgsel, er sandsynligheden for at en bro vil gavne

i Sydjylland end på Fyn, jf. figur 4.12. Mens der i

kommunekasser på begge sider af sundet endnu

2015 var 141 jobopslag per 100 arbejdsløse på Fyn,

større. Dette belyses i næste afsnit.

var det tilsvarende tal 203 i Sydjylland. I begge områder ligger tallet under landsgennemsnittet på 212
jobopslag per 100 ledige.

FIGUR 4.11
Antallet af personer på Fyn der kan køre til Sønderborg på hhv. 80 og 40 minutter før og efter etablering
af en Als-Fyn Bro, opdelt efter uddannelsesniveau.
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Kilde: DAMVAD Analytics 2015

REGIONALØKONOMISK BETYDNING AF EN FAST FORBINDELSE MELLEM ALS OG FYN | DAMVAD.COM

29

disse personer høj på Fyn, mens efterspørgslen ligTABEL 4.12
Antal jobopslag per 100 arbejdsløse, 2015
Område

ger lidt under landsgennemsnittet. Med en bro over
Als-Fyn, er der altså stor sandsynlighed for, at le-

Antal per 100 arbejdsløse

Fyn

141

Sydjylland

203

Hele Danmark

212

dige fynboere med tekniske uddannelser vil kunne
arbejde i Sydjylland. Omvendt vil sydjyske virksomheder formodentlig have lettere ved at besætte ledige tekniske stillinger.

Kilde: DAMVAD Analytics Jobdatabase
Note: Ekskl. jobopslag, hvor arbejdsgivers arbejdssted ikke indgår. Arbejdsløsheden er beregnet med udgangspunkt i den registrerede arbejdsløshed i november 2015 (RAS)

Ses der på personer med lange videregående uddannelser generelt modsvares den højere ledighedsgrad på Fyn derimod ikke i lige så høj grad af

Disse tal dækker imidlertid over forskelle i hvilken

efterspørgsel i Sydjylland. For LVU’er ligger efter-

type arbejdskraft, der efterspørges i de to landsdele.

spørgslen i hele Syddanmark under landsgennem-

Hvis det relativt højere udbud af bestemte kompe-

snittet, mens efterspørgslen i Sydjylland er relativt

tencer på Fyn matches af en relativt højere efter-

højere i forhold til Fyn. Dette kan dække over for-

spørgsel i Sydjylland (og omvendt), er sandsynlig-

skelle inden for uddannelsesretninger jf. foregående

heden for at en Als-Fyn Bro vil bidrage positivt til le-

afsnit, men det kan også hænge sammen med at

dighed og værditilvækst i virksomhederne større.

antallet af jobopslag, der slås op, også kan påvirkes
af arbejdsmarkedssituationen. Eksempelvis er det

Ved hjælp af DAMVAD Analytics Jobdatabase (se

muligt, at virksomheder i Sydjylland har opgivet at

boks), har vi derfor set på, hvordan det relativt store

søge efter personer med lange videregående ud-

’overskud’ af personer på Fyn med lange videregå-

dannelser i lyset af den relative mangel på højtud-

ende uddannelser og/eller med en teknisk uddan-

dannede i regionen (jf. også næste kapitel, afsnit

nelse matches af en større efterspørgsel i Sydjyl-

5.2.).

land.
Analysen bekræfter i en vis grad, at dette er tilfældet, når man ser på tekniske erhvervsuddannelser.

DAMVAD Analytics Jobdatabase

Der er kort fortalt lav ledighed i Sydjylland for med-

DAMVAD Analytics Jobdatabase er baseret på data fra
Jobindex.dk. Jobindex.dk er en næsten komplet database over alle jobopslag, der er slået op på nettet. Databasen indeholder på nuværende tidspunkt 10 års jobopslag (over to millioner opslag, indsamlet fra over 500
danske sites og jobdatabaser.). Ved hjælp af avancerede
algoritmer kan vi analysere virksomhedernes efterspørgsel. Fx er muligt at identificere, hvilke brancher og
virksomheder, der søger efter bestemte kompetencer og
til hvilke jobfunktioner.

arbejdere med disse uddannelser i Sydjylland og
omvendt relativt stort udbud af ledige personer på
Fyn, der kan tage disse job.
Mens Sydjylland har relativt lav ledighed blandt personer med tekniske EUD’er10, indikerer beregninger
baseret på DAMVAD Analytics jobdatabase, at efterspørgslen er relativt høj ift. Fyn og resten af Danmark., jf. tabel 4.13. Omvendt er ledigheden blandt

10

30

Med undtagelse af Teknik- og industriuddannelser.
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TABEL 4.13
Match af forskelle i arbejdsmarkedsudbud- og efterspørgsel på Fyn og i Sydjylland
Uddannelsesretning

Relativ ledighed ift. DK

Relativ efterspørgsel ift. DK*

Fyn

Sydjylland

Fyn

Sydjylland

Lange videregående uddannelser generelt

96%

66%

84%

71%

Tekniske lange videregående uddannelser

109%

82%

90%

97%

Tekniske erhvervsudd.

121%

83%

126%

93%

125%

75%

94%

148%

128%

83%

138%

192%

Tekniske erhvervsudd.
Tekniske erhvervsudd.
Tekniske erhvervsudd.
Tekniske erhvervsudd.

Strøm og elektronik mv.
Grafisk teknik og medieproduktion
Cykel-, auto- og skibsmekanik mv.
Maskinteknik og produktion
Teknik- og industriuddannelser i øvrigt

Kilde: Danmarks Statistik og DAMVAD Analytics jobdatabase
Note: * Efterspørgselsindikatoren er baserer sig på jobopslag. Indikatoren forfines løbende og tallene er forbundet med en vis usikkerhed.
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5

Bedre uddannelsesmulighederne vil styrke regionen

5.1

Hovedpointer

5.2

Region Syddanmark sakker efter på
lange videregående uddannelser

•

Især Sydjylland, men også Fyn sakker efter
Danmark som helhed, når man ser på udviklin-

Uddannelsesniveauet er relativt lavt i Region Syd-

gen i antallet af bosatte personer i regionen

danmark sammenlignet med Danmark samlet set.

med lange videregående uddannelser. Havde

Både Fyn og Sydjylland har en lavere andel af be-

udviklingen fuldt landsgennemsnittet kunne det

folkningen i den arbejdsdygtige alder med en lang

potentielt have betydet et regionaløkonomisk

videregående uddannelse end Danmark som hel-

bidrag til værditilvæksten på mere end 520 mio.

hed, jf. figur 5.1.

kr. årligt.
•

I både Sydjylland og Fyn har en lidt større andel
af befolkningen en erhvervsfaglig uddannelse

FIGUR 5.1
Andel af befolkningen i den arbejdsdygtige alder
med en lang videregående uddannelse

end for hele landet – også for de industrirettede
4%

erhvervsuddannelser.
•

LVU

5%

En Als-Fyn Bro vil integrere det syddanske ud-

8%

dannelses- og arbejdsmarked og bidrage til et
bedre match mellem udbud og efterspørgsel af
kompetencer til gavn for regionens borgere og
erhvervsliv. Bedre adgang til flere uddannelses-

0%

2%

4%

Landsdel Sydjylland

6%
Landsdel Fyn

8%

10%

Hele landet

steder, vil styrke uddannelsesmulighederne i
regionen, så flere potentielt bliver boende i regi-

Kilde: DAMVAD Analytics pba. Danmarks Statistik.

onen for at studere og siden arbejde.
I absolutte tal er antallet af personer med en lang
videregående uddannelse ikke overraskende koncentreret omkring de større byer Odense, Vejle,
Kolding og Esbjerg.
Der er imidlertid markante intraregionale forskelle i
fordelingen af personer med en lang videregående
uddannelse på fagområder, jf. figur 5.2. Fx ligger
Sydjylland ca. på landsgennemsnittet, hvad angår
andelen af personer med en lang videregående teknisk uddannelse, mens niveauet på Fyn ligger væsentligt under.
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FIGUR 5.2
Fordeling af personer med en lang videregående
uddannelse på fagområder i 2014

TEK

opretholde en høj løn og bidraget til regionens pro24%

duktivitet.

29%
33%
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FIGUR 5.3
Udvikling i antallet af personer med en lang videregående uddannelse ift. et scenarie med vækst som
landsgennemsnittet
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viklingen fulgt landsgennemsnittet ville det have bevideregående uddannelser, der ville have kunnet

14%

SAM

gativ betydning for regionens økonomi. Havde udtydet ca. 1.300 flere personer i regionen med lange

13%

8%

menlignet med landsgennemsnittet, hvilket har ne-

24%
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Kilde: DAMVAD Analytics pba. Danmarks Statistik.

15000,0
14000,0

Det er interessant at se på udviklingen i regionens

13000,0

uddannelsesniveau og befolkningens adgang til ud-

12000,0

dannelsesmuligheder, fordi forskning viser, at der er
en positiv sammenhæng mellem uddannelsesniveau og produktivitet (løn). Særligt finder forskning

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Landsdel Fyn
Landsdel Sydjylland
Landsdel Fyn, med vækst for hele landet
Landsdel Sydjylland, vækst for hele landet

i Danmark, at den samlede effekt af en 1 pct. point
stigning i andelen af personer med en lang videre-

Kilde: DAMVAD Analytics pba. Danmarks Statistik.

gående uddannelse er 1 pct. højere BNP. Dertil bidrager personer med en lang videregående uddan-

Ser man dog på udviklingen i antal personer med

nelse med ca. 400.000 kroner ekstra om året i for-

en lang videregående teknisk uddannelse, så har

hold til andre uddannelser11.

Region Syddanmark haft en højere vækst end Danmark som helhed, jf. figur 5.4.

Jf. figur 5.3 har Region Syddanmark siden 2006 haft
en lavere vækst i antallet af personer bosat i regionen med en lang videregående uddannelse sam-

11

CEBR, Martin Junge (2010): Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser.
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Det er en generel tendens og led i urbaniseringen,
FIGUR 5.4
Udvikling i antallet af personer med en lang videregående teknisk uddannelse ift. et scenarie med
vækst som landsgennemsnittet

at unge med ambitioner om at få en uddannelse flytter fra landområder og ind til byerne, og mange af
dem vender ikke hjem igen. Det skaber ifølge kommunalforsker fra KORA Kurt Houlberg en uddannel-
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sesmæssige ubalance i Danmark, og mangel på ud-

2600,0

130

2400,0

dannelsesmæssige kompetencer i landområder og

2200,0

mindre byer gør det vanskeligt at skabe gode vilkår
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for virksomheder og tiltrække arbejdspladser.

1800,0
1600,0

En Als-Fyn Bro vil give adgang til flere uddannelses-

1400,0

steder, hvilket vil styrke befolkningens uddannel-

1200,0

sesmuligheder samtidig med, at flere potentielt bli-

1000,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ver i regionen eller i deres hjemby for at studere og
siden arbejde.

Landsdel Fyn
Landsdel Sydjylland
Landsdel Fyn, med vækst for hele landet
Landsdel Sydjylland, vækst for hele landet
Kilde: DAMVAD Analytics beregninger baseret på Danmarks Statistik.

Udviklingen i antallet af personer med en lang videregående teknisk uddannelse afspejler regionens
erhvervsstruktur, herunder særligt med større industrivirksomheder i Sydjylland.
Det ændrer dog ikke ved, at der samlet set er et uddannelsesmæssigt efterslæb.
Velfærdspotentiale ved flere højtuddannede
Hvis flere personer med lange videregående uddannelser arbejder i regionen, kan det potentielt betyde
højere produktivitet og deraf højere værdiskabelse
og lønninger i regionen. Havde udviklingen fulgt
landsgennemsnittet ville det som nævnt ovenfor
have betydet ca. 1.300 flere personer i regionen
med lange videregående uddannelser, som potentielt ville kunne have medført et regionaløkonomisk
bidrag på mere end 520 mio. kr. årligt.
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5.3

En Als-Fyn Bro vil styrke match mellem

koncentration af personer med en erhvervsfaglig

udbud og efterspørgsel på erhvervsfag-

uddannelse (især i Odense Kommune), jf. figur 5.6.

lige uddannelser
En Als-Fyn Bro vil kunne bidrage til at udligne dette
Region Syddanmark, ikke mindst Sydjylland, har en

intra-regionale mismatch til gavn for både regionens

stor andel af befolkningen med en erhvervsfaglig

erhvervsliv og arbejdssøgende.

uddannelse sammenlignet med Danmark som helhed, jf. figur 5.5. Ligeledes har en lidt større andel
af befolkningen en industrirettet erhvervsuddannelse.

FIGUR 5.6
Koncentration af personer i den arbejdsdygtige alder med erhvervsfaglige uddannelser i 2014

FIGUR 5.5
Andel af befolkningen i den arbejdsdygtige alder
med en erhvervsfaglig uddannelse i 2014
Andel industrirettede
uddannelser

36% (8%)

Erhvervsfaglig

33% (7%)

31% (6 %)

Kilde: DAMVAD Analytics pba. Danmarks Statistik.

5.4
0%

10%

Landsdel Sydjylland

20%

30%

Landsdel Fyn

40%
Hele landet

Kilde: DAMVAD Analytics pba. Danmarks Statistik.
Note: Tal i parenteser angiver andelen af personer med industrirettede
uddannelser. Erhvervsuddannelser dækker uddannelsesretningerne
”Teknik og industri i øvrigt” samt ”Jern og metal” (ikke bygge og anlæg).

En Als-Fyn Bro vil styrke dynamikken i
Region Syddanmarks uddannelses- og
arbejdsmarked

En Als-Fyn Bro vil integrere Region Syddanmarks
uddannelses- og arbejdsmarked. Hvad angår uddannelsesmuligheder viser figur 5.7 lokaliseringen
af erhvervsfaglige uddannelsessteder (erhvervs-

Imidlertid viser analysen af regionens arbejdsmar-

skoler mv.) og Syddansk Universitets afdelinger i

ked, jf. kapitel 4, at der også er en relativ stor efter-

Region Syddanmark.

spørgsel efter personer med erhvervsfaglige uddannelser i det sydjyske erhvervsliv.
På Fyn er der modsat en relativ stor ledighed blandt
personer med en erhvervsfaglig uddannelse jf. figur
4.8, hvor der samtidig findes den største absolutte

REGIONALØKONOMISK BETYDNING AF EN FAST FORBINDELSE MELLEM ALS OG FYN | DAMVAD.COM

35

Der er i alt 70 erhvervsfaglige uddannelser i regionen, hvoraf 24 har industrirettede uddannelsesretninger, som her er afgrænset til at omfatte uddannelsesretningerne ”Teknik og industri i øvrigt” samt
”Jern og metal”. Kortet viser bl.a., at industrirettede
erhvervsfaglige uddannelser er en mangelvare i
Sønderborg-Als området sammenlignet med de øvrige dele af regionen – ikke mindst i forhold til
Odense.

FIGUR 5.7
Kort over erhvervsfaglige uddannelser og Syddansk Universitets afdelinger i Region Syddanmark

Kilde: DAMVAD Analytics 2017 baseret på Undervisningsministeriets institutionsregister.
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Hvad angår de lange videregående uddannelser er
langt hovedparten af såvel Syddansk Universitets
institutter som studerende lokaliseret i Odense, jf.
tabel 5.8
TABEL 5.8
SDU i Region Syddanmark
SDU
lokalitet

Institutter

Heltidsstuderende

Uddannelsesområder

Odense

21

18.400

Bredt udvalg - herunder

Kolding

2

1.800

ingeniøruddannelser
Entreprenørskab og Relationsledelse, Design og
kommunikation.
Sønderborg

1

1.100

Erhvervsstudier, Ingeniørstudier, Samarbejde over
grænser

Esbjerg

1

850

Erhvervsøkonomi, Sociologi, Folkesundhed

Kilde: Statistik.sdu.dk, sdu.dk

Dog er såvel ingeniør- som erhvervsstudier blandt
fokusområderne for Syddansk Universitet i Sønderborg, hvilket må forventes at styrke adgangen til arbejdskraft med industrirelevante uddannelser for
virksomhederne i området.
Bedre adgang til flere uddannelsessteder styrker
befolkningens uddannelsesmuligheder, så flere
borgere potentielt bliver i regionen for at studere og
siden arbejde, hvilket kan bidrage positivt til regionens økonomi.
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6

En stærk turismeregion med potentiale for mere

6.1

Hovedpointer

6.2

Region Syddanmark er Danmarks næststørste turismeregion

•

Region Syddanmark var i 2014 Danmarks
næststørste turismeregion med et samlet turis-

Figur 6.1 viser nøgletal for turismens betydning i

meforbrug på 19,1 mia. kr., hvilket svarer til 20

Region Syddanmark.

pct. af det samlede turismeforbrug i Danmark.
Region Syddanmark stod i 2014 for i alt 19,1 mia.
•

Turismeforbruget er geografisk set skævt for-

kr., (svarende til 20 pct.) af det samlede turismefor-

delt i Region Syddanmark med 69 pct. i lands-

brug i Danmark. Regionen er da den næststørste

del Sydjylland og 31 pct. på Fyn. Når man kor-

turismeregion efter Region Hovedstaden, der står

rigerer for landsdelenes indbyggertal, så ligger

for 40 pct. af det samlede turismeforbrug i Danmark.

Sydjylland fortsat over 50 pct. højere end Fyn.
Turismeforbruget kan overordnet set inddeles i tre
•

Meget tyder på, at der er et uudnyttet turisme-

hovedgrupper: (i) forbrug på direkte turismerelate-

potentiale for især de Sydfynske kommuner,

rede produkter og ydelser, (ii) detailhandel og (iii)

som en Als-Fyn Bro kan bidrage til at indfri –

andre produkter og ydelser. I Region Syddanmark

ikke mindst i forhold til tyske turister.

går ca. 51 pct. af forbruget til turismeprodukter, 28
pct. til detailhandel og 21 pct. til andre produkter.

•

Hvis andelen af tyske turister på Fyn hæves

Det svarer til fordelingen af turismeforbruget for

svarende til niveauet i Sydjylland, vil det med-

Danmark som helhed.

føre et øget turismeforbrug på 354 mio. kr. Inklusive afledte effekter vil det potentielt skabe

En øget turisme gavner altså ikke blot direkte turis-

knap 500 nye job, en værditilvækst på 182 mio.

merelaterede produkter og ydelser, men også andre

kr. og 141 mio. kr. i skatteprovenu.

FIGUR 6.1
Nøgletal for turismen i Region Syddanmark

Kilde: DAMVAD Analytics 2017 pba. Visit Denmark (2016): Turismens økonomiske betydning i Danmark 2014
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dele af økonomien, hvilket vi vender tilbage til ne-

Turisterne bruger årligt ca. 13,3 mia. kr. i Sydjylland

denfor.

og ca. 5,8 mia. kr. på Fyn. Forskellen kan delvist tilskrives, at landsdelen Sydjylland er større end

6.3

Turismen i Region Syddanmark er skævt

landsdelen Fyn, men også at turisterne bruger flere

fordelt

penge i de enkelte sydjyske kommuner end de enkelte fynske kommuner. Målt pr. indbygger er turis-

Ser vi lidt nærmere på turismeforbruget i Region

meforbruget 55 pct. højere i Sydjylland end på Fyn.

Syddanmark, viser der sig et klart billede af, at langt
størstedelen tilfalder Sydjylland frem for Fyn. Turi-

Figur 6.2 viser fordelingen af turismeforbruget og tu-

sterne bruger ganske enkelt flere penge i de sydjy-

rismeandele (turismens andel af den samlede øko-

ske kommuner end i de fynske kommuner.

nomi) i kommunerne i Region Syddanmark.

FIGUR 6.2
Turismeforbrug og -andele I Region Syddanmarks kommuner
Turismeforbrug

Turismeandele

Kilde: Visit Denmark (2016): Turismens økonomiske betydning i Danmark 2014
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I figur 6.3 fremhæves nøgletal og centrale karakte-

landsdele har over 10 gange så mange tyske turi-

ristika for turismen i henholdsvis Sydjylland og Fyn.

ster som Fyn. Langt hovedparten af disse overnatninger tilfalder hhv. Varde og Ringkøbing-Skjern

6.4

Potentialet for øget turisme især på Syd-

Kommuner.

fyn
Som man kan se ovenfor, tyder meget på, at der er
et uudnyttet turismepotentiale for især de Sydfynske
kommuner i Region Syddanmark, som etablering af
en Als-Fyn Bro vil kunne bidrage til at indfri.
Jf. figur 6.3 var der i 2016 i alt 667.000 tyske turistovernatninger på Fyn (27 pct. af alle turistovernatninger på Fyn), mens Sydjylland havde 4,6 mio. (50
pct.). Derudover havde Vestjylland ca. 3,6 mio. (71
pct.) turistovernatninger, svarende til, at de to jyske

FIGUR 6.3
Nøgletal og centrale karakteristika for turismen i Sydjylland og Fyn

Kilde: DAMVAD Analytics 2017 pba. Danmarks Statistik, 2016 samt Visit Denmark: Attraktionslisten, 2015.
Note: Opgørelserne omfatter ikke campingovernatninger, som der var over 11 mio. af i Danmark i 2016, da disse ikke opgøres på landsdelsniveau.
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Dette på trods af, at de tyske turisters top fem moti-

I dag udgør tyske turistovernatninger 27 pct. af det

ver for at rejse til Danmark, og deres ferieaktiviteter

totale antal turistovernatninger på Fyn men hele 50

mens de er i Danmark, matcher godt med feriemu-

pct. i Sydjylland. Hvis der var dobbelt så mange ty-

lighederne på

Fyn.12

De store forskelle i muligheder

ske turistovernatninger på Fyn, dvs. 667.000 flere

for ferieaktiviteter på Fyn i forhold til Syd- og Vestjyl-

årligt, ville det potentielt medføre et øget turismefor-

land er primært Vesterhavet og de store attraktioner

brug på 354 mio. kr. Inklusive afledte effekter vil det

(Legoland og Lalandia).

potentielt skabe knap 500 nye job, en værditilvækst
på 182 mio. kr. og 141 mio. kr. i skatteprovenu.

Etablering af en Als-Fyn Bro vil imidlertid betyde, at
køretiden fra den tyske grænse til fx Faaborg reduceres fra ca. 2 timer i dag til ca. 1 time. Til sammen-

FIGUR 6.4
Effekten af en øget tilstrømning af tyske turister

ligning er køretiden til Ringkøbing ca. 2 timer og 20
minutter, mens det tager ca. 2 timer at køre til Blaavand i Varde Kommune.
Der burde derfor være potentiale for at tiltrække et
større antal tyske turister til især Sydfyn som følge
af en Als-Fyn Bro, hvilket kan medføre øget økonomisk aktivitet og jobskabelse i regionen. Dette kan
estimeres med udgangspunkt i Visit Denmarks beregninger af turismens økonomiske betydning.
Visit Denmark angiver i deres publikation fra 2014
Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012,
at det gennemsnitlige forbrug for udenlandske ferieturister i Danmark er 530 kr. pr. dag. Endvidere angiver Visit Denmark, at 1 mio. kr. i turismeforbrug i
gennemsnit

inklusive

afledte

effekter

skaber

515.000 kr. i værditilvækst, 400.000 i skatteindtægter og 1,4 job (årsværk).

Kilde: DAMVAD Analytics 2017 pba Visit Denmark 2014, Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 samt Danmarks Statistik 2016.

Med en antagelse om at tyske turisters forbrug svarer til gennemsnittet for udenlandske turister, og det
endvidere antages at antallet af overnatninger svarer til antallet af dage med forbrug, kan turismens
økonomiske potentiale for fx Sydfyn estimeres.

Jf. Visit Denmark’s Turistundersøgelse (2011), motiveres størstedelen
af tyske turister af strand kyst og hav, naturoplevelser, gode overnatningssteder og tryghed samt renlighed.
12
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