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1 Indledning 

1.1 Om analysen  

Vejdirektoratet er ved at udarbejde en undersøgelse af ny midtjysk motorvej. Undersøgelsen 

består af en forundersøgelse af en ny motorvej på strækningen Hobro-Viborg-Give 

(Vejdirektoratet, 2017a), samt en VVM-undersøgelse af en ny motorvej på strækningen Give-

Haderslev (Vejdirektoratet, 2017b). Undersøgelserne startede i foråret 2017 og forventes at løbe 

frem til sommeren 2019. 

Til brug for VVM- og forundersøgelsen har Vejdirektoratet bedt Incentive i samarbejde med MOE 

| Tetraplan om at undersøge udvalgte effekter for erhvervslivet i Jylland ved en midtjysk 

motorvej. I afsnit 1.2 redegør vi for hvordan erhvervslivet kan påvirkes af anlægget af en ny 

motorvej, og hvilke effekter vi undersøger i denne analyse. 

Vi ser på udvalgte effekter 

I denne analyse undersøger vi i afsnit 2, hvordan ny midtjysk motorvej påvirker erhvervslivets 

tilgængelighed til arbejdskraft. I afsnit 3 undersøger vi, hvordan erhvervslivet får kortere afstand 

til motorvejsnettet. Det har betydning for transport af varer til og fra virksomhederne og kan på 

sigt også påvirke, hvor nye virksomheder vil placere sig. I dette afsnit viser vi desuden, hvordan 

virksomhederne får bedre adgang til internationale kontakter via Billund Lufthavn. 

Endelig ser vi i afsnit 4 på, hvordan virksomhederne inden for turisme- og oplevelsesøkonomi får 

øget deres kundeopland. 

En nærmere beskrivelse af datakilder og metode findes i det tilhørende metodenotat (Incentive 

og MOE | Tetraplan, 2017). 
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I denne analyse undersøger vi effekterne af to linjeføringer  

Da Vejdirektoratet ikke har afsluttet arbejdet med at fastlægge, hvilke linjeføringer der vil blive 

undersøgt i VVM– og forundersøgelsen, har vi i denne analyse undersøgt konsekvenser for 

erhvervslivet med udgangspunkt i to linjeføringer, jf. figur 1. Vejdirektoratet har valgt de to 

linjeføringer, så de repræsenterer den mest vestlige og den mest østlige linjeføring af de 

linjeføringer, der undersøges i VVM- og forundersøgelsen. Dermed kan resultaterne give en 

indikation af erhvervseffekterne ved de andre linjeføringer, der undersøges. 

Den vestlig linjeføring består af to dele. Den første del forbinder E45 nord for Hobro med rute 18 

ved Herning i en linjeføring vest om Viborg, og den anden del forbinder rute 18 ved Give med E45 

ved Haderslev i en linjeføring vest om Billund. 

Den østlige linjeføring har tilslutning med E45 de samme steder som den vestlige linjeføring, men 

løber øst om Viborg og Billund, og tættere på Silkeborg. 
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Figur 1 
 

Kort over de undersøgte linjeføringer for ny midtjysk motorvej  

  

 

  
Kilde: Vejdirektoratet (2017a) og Vejdirektoratet (2017b). 

 

1.2 Erhvervseffekter 

Erhvervslivet kan potentielt blive påvirket på flere forskellige måder af en ny 

motorvejsforbindelse, fordi det påvirker den tid og de omkostninger, der er forbundet med 

transporten, jf. figur 2.  

Transport indgår i de input, erhvervslivet har brug for, uanset om det er varer, der indgår i 

produktionen, eller det er medarbejdere, der pendler på arbejde. Når medarbejderne er på 

arbejde, er der mødeaktiviteter med bl.a. underleverandører og kunder, hvor transport indgår, 

og endelig skal erhvervslivets produkter transporteres til kunderne. 
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Erhvervslivet kan også være en oplevelsesattraktion, fx Legoland, hvor produktet forbruges hos 

virksomheden. Men også dér vil der være transport, når kunderne skal transportere sig hen til 

virksomheden. 

Når transportomkostninger i tid og penge ændrer sig, påvirker det også, hvor folk vælger at 

bosætte sig, og hvor virksomheder placerer sig. Ændringer i bosætningsmønstret finder typisk 

sted over en længere årrække. Denne analyse er baseret på den nuværende bosætning og 

virksomhedernes nuværende placering. 

 

Figur 2 
 

Transport indgår både som input og output for erhvervslivet 

  

 

  
Kilde: Egen illustration. 

 

Ikke alle virksomheder får gevinster  

Vi ser i denne rapport, hvordan erhvervslivet får adgang til mere arbejdskraft, større 

kundeopland og nemmere adgang til markederne. Det virker umiddelbart som en gevinst for 

virksomhederne. Men i de fleste tilfælde vil andre virksomheder også få bedre adgang til den 

samme arbejdskraft og de samme kunder. Konkurrencen øges dermed. Det kan være en fordel for 

erhvervslivet, men der vil også være situationer, hvor det medfører, at en virksomhed mister 

kunder eller medarbejdere til konkurrenterne. Virksomheder, der står stærkt i konkurrencen, vil 

typisk opleve gevinster, mens de svagere virksomheder vil være taberne. Den samlede effekt for 

samfundet vil oftest være positiv.  
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2 Erhvervslivets adgang til arbejdskraft 

En midtjysk motorvej reducerer rejsetiden. Det giver erhvervslivet adgang til en større og mere 

varieret arbejdsstyrke. Det kan gøre det nemmere for erhvervslivet at rekruttere den rette 

arbejdskraft. Det er relevant for det meste af erhvervslivet. 

Vi har i det følgende valgt at fokusere på virksomheder i industribranchen, da de udgør en stor 

del af den private beskæftigelse i Jylland. For virksomheder i industribranchen fokuserer vi på 

den del af arbejdsstyrken, som har en uddannelse inden for naturvidenskab, teknik eller mekanik 

(se nærmere beskrivelse af de præcise faggrupper i bilagets afsnit 6.1). De jyske 

industrivirksomhederne beskæftiger 26% af den jyske arbejdsstyrke, som har en uddannelse inden 

for naturvidenskab, teknik eller mekanik. 1 

I det følgende giver vi først et overblik over placeringen af de jyske arbejdspladser målt ved 

antallet af jobs og arbejdsstyrken. Derefter viser vi, hvor meget større virksomhedernes opland 

bliver med en midtjysk motorvej. 

2.1 Overblik over det jyske arbejdsmarked 

Arbejdskraft er efterspurgt i byområderne, og arbejdsstyrken er forskudt mod 

Østjylland  

Overordnet set er efterspørgslen på arbejdskraft målt ved antallet af jobs koncentreret omkring 

de større jyske byer. Det gælder både for arbejdsmarkedet samlet set, og når vi fokuserer på 

industrivirksomhederne. Arbejdsstyrkens bosætning er forskudt lidt mod de østlige jyske byer i 

forhold til arbejdspladserne. Det drejer sig især om den del af arbejdsstyrken, som har en lang 

videregående uddannelse. 

Den vestlige linjeføring forbedrer den direkte adgang til Herning og Billund, som er jobintensive 

områder jf. figur 3. En østlig linjeføring vil skabe en mere direkte forbindelse mellem det 

nordlige og sydlige Midtjylland og komme tættere på arbejdspladserne i Silkeborgområdet. 

Derudover vil en østlig linjeføring gå igennem områder, som har en relativt lav koncentration af 

både jobs og arbejdsstyrke. 

 

 

 

 

 

1 Incentive på baggrund af særudtræk fra Danmarks Statisik. 
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Figur 3 Antal jobs (venstre) og antal personer i arbejdsstyrken (højre) 

  

 
Kilde: Egne beregninger baseret på data fra Landstrafikmodellen og særudtræk fra Danmarks Statistik. Områderne er 
Landstrafikmodellens zoner. 
Noter: Jobs er opgjort som antal fuldtidsbeskæftigede. 

 

Industrivirksomheder er spredt i Jylland 

Arbejdsstyrken med naturvidenskabelig, teknisk eller mekanisk uddannelse er, ligesom den 

samlede arbejdsstyrke, forskudt en smule mod øst i forhold til arbejdspladserne, figur 4. 

Overordnet set er industrivirksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft koncentreret omkring 

byerne i hele Jylland. 
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Figur 4 Antal jobs i industrivirksomheder (venstre) og antal personer i arbejdsstyrken med naturvidenskabelig, teknisk 

eller mekanisk uddannelsesbaggrund (højre) 

  

 
Kilde: Egne beregninger baseret på data fra Landstrafikmodellen og særudtræk fra Danmarks Statistik. Områderne er 
Landstrafikmodellens zoner. 
Noter: Jobs er opgjort som antal fuldtidsbeskæftigede. 

 

Arbejdskraft med lang videregående uddannelse bor tæt på byerne 

For de fleste virksomheder er det vigtigt også at have adgang til specialiseret arbejdskraft, fx 

personer med lange uddannelser. Personer i arbejdsstyrken med lange videregående uddannelser 

bor typisk i de større byer, jf. figur 5. I Jylland er der flest personer med lang videregående 

uddannelse i Aalborg og Vejle samt i Aarhus og det omkringliggende område ud til Silkeborg og 

Horsens. 

Personer med lange uddannelser er ikke den eneste type arbejdskraft, som er højt specialiseret. 

Der er også personer, som har tilegnet sig specialiseret viden gennem andre kanaler, fx gennem 

erfaringsbaseret læring. Det kan fx være en elektriker, som ved mange års erfaring er blevet 
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ekspert på et specifikt område, fx robotteknologi. Kortlægning af denne type specialiseret 

arbejdskraft er ikke muligt her. 

 

Figur 5 
 

Antal personer i arbejdsstyrken med lang videregående uddannelse 

  

 

  
Kilde: Egne beregninger baseret på data fra Landstrafikmodellen og særudtræk fra Danmarks Statistik. Områderne er 
Landstrafikmodellens zoner. 
Noter: Jobs er opgjort som antal fuldtidsbeskæftigede. 

 

2.2 En midtjysk motorvej vil øge tilgængeligheden til 

arbejdskraft 

En midtjysk motorvej vil gøre det muligt for erhvervslivet at rekruttere fra et større geografisk 

opland. Vi har opgjort, hvor mange personer i arbejdsstyrken der kan nå til et område inden for 

et bestemt tidsinterval med og uden den midtjyske motorvej. Den relative ændring anvender vi 
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som mål for ændringen i tilgængelighed. En 10% øget tilgængelighed betyder dermed, at 

virksomheder i det givne område får adgang til 10% flere personer i arbejdsstyrken. 

Vi undervurderer effekten på tilgængeligheden  

Vi præsenterer gennem denne rapport en række gennemsnit for ændringen i tilgængelighed til 

arbejdskraft for alle virksomhederne i Jylland. Det gør vi på baggrund af data om rejsetider fra 

Landstrafikmodellen. Landstrafikmodellen er endnu ikke klar til at opgøre rejsetider for 

forskellige tidspunkter af døgnet. Derfor har vi brugt modellens gennemsnitlige rejsetider. De er 

mindre end rejsetiden i myldretiden, hvor trængslen er størst. Myldretiden er samtidig det 

tidspunkt, hvor folk pendler til og fra arbejde om morgenen og sidst på eftermiddagen. Det er 

også rejsetiden i disse tidsrum, som typisk vil være relevant, når erhvervslivet skal tiltrække 

arbejdskraft.  

Vi undervurderer derfor effekten på tilgængelighed til arbejdskraft, når vi anvender rejsetider, 

der er gennemsnitlige i stedte for rejsetider i myldretiden. 

Sammenfatning af ændringer i erhvervslivets tilgængelighed til arbejdskraft  

Arbejdskraften bliver overordnet set 2-4% mere tilgængelig for det jyske erhvervsliv med en 

vestlig linjeføring og 3-5% med en østlig linjeføring, jf. tabel 1. Den større ændring i 

tilgængeligheden til arbejdsstyrken for den østlige linjeføring skyldes bl.a., at en østlig 

linjeføring medfører: 

· bedre adgang til det østjyske bybånd, hvor der er en stor befolkningskoncentration.  

· en mere direkte adgang til Trekantområdet fra Midtjylland. 

· en større aflastning af E45, der i forvejen benyttes af mange pendlere.  

· bedre adgang til Silkeborg. 

 

I modsat retning trækker dog, at en østlig linjeføring vil give en lidt dårligere adgang til Billund 

end en vestlig linjeføring, jf. tabel 2. Erhvervslivet i Viborg vil få en markant forbedring med 

begge linjeføringer. 

 

Tabel 1 
 

Ændring i tilgængelighed til arbejdskraft, gennemsnit for alle jyske kommuner 
 

  Rejsetid Vestlig linjeføring Østlig linjeføring 

30 min. 2% 3% 

45 min. 3% 4% 

60 min. 4% 5% 
 

 

  
Kilde: Egne beregninger baseret på data fra Landstrafikmodellen og særudtræk fra Danmarks Statistik. 

 

 

Tilgængeligheden stiger mest for de virksomheder, som ligger tættest på den nye motorvej, jf. 

figur 6. Motorvejen har større effekt på tilgængeligheden til arbejdskraft, jo længere der er 
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mellem arbejdskraft og erhvervsliv, jf. tabel 1. Det skyldes, at på lange rejser vil pendlere typisk 

bruge motorvejen en større del af turen. Det gælder fx for erhvervslivet i Haderslev Kommune, 

der også oplever en stigning i tilgængeligheden, jf. figur 6. 

De kommuner, som vil opleve den største stigning i tilgængelighed til arbejdskraft, er Viborg, 

Haderslev, Billund og Ikast-Brande. 

Tilgængeligheden til arbejdskraft med lang videregående uddannelse inden for en times rejsetid 

stiger i gennemsnit med 5% for en vestlig linjeføring og 6% for en østlig linjeføring. 

Ændringen i tilgængelighed afhænger af rejsetiden 

Ændringen i tilgængelighed afhænger af tidsintervallet, jf. figur 6. Eksempelvis får erhvervslivet 

Haderslev Kommune i gennemsnit adgang til 14% større arbejdsstyrke inden for times rejsetid 

med en vestlig linjeføring. Den arbejdsstyrke, som erhvervslivet i Haderslev Kommune kan nå 

inden for en halv times rejsetid, bliver ca. 8% større med en midtjysk motorvej. Men den 

arbejdsstyrke, der er bosat inden for 45 minutters rejsetid fra Haderslev Kommune, bliver blot 

7% større. 

Denne variation i resultatet for forskellige rejsetider afspejler, at det har betydning, om man lige 

akkurat kan (eller ikke kan) nå en ekstra by inden for et bestemt tidsinterval.
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Figur 6 Ændringen i tilgængelighed til arbejdskraft, vestlig linjeføring, varierende rejsetider 

   

 
Kilde: Egne beregninger baseret på data fra Landstrafikmodellen og særudtræk fra Danmarks Statistik. Områderne er Landstrafikmodellens zoner. 
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I det følgende sammenligner vi de to linjeføringsalternativer. Derfor viser vi kun figurer med 

ændringen i tilgængelighed til arbejdskraft inden for en times rejsetid. I bilaget er figurer og 

tabeller, som viser ændringen i tilgængelighed for både 30, 45 og 60 minutters rejsetid. 

Erhvervslivet får bedre adgang til den samlede arbejdsstyrke 

I gennemsnit vil en vestlig linjeføring øge tilgængeligheden til arbejdskraft med ca. 4% inden for 

en times rejsetid, mens en østlig linjeføring vil øge tilgængeligheden med ca. 5%, jf. tabel 2.  

Den del af erhvervslivet, som er placeret i nærheden af den nye motorvej, får typisk adgang til 

mere end 10% større arbejdsstyrke inden for en times rejsetid, jf. figur 7. 

 

Figur 7 Ændringen i tilgængelighed til arbejdskraft, inden for en times rejsetid 

  

 
Kilde: Egne beregninger baseret på data fra Landstrafikmodellen og særudtræk fra Danmarks Statistik. Områderne er 
Landstrafikmodellens zoner. 

 



 

 

Incentive   |   16 

 

Med begge linjeføring er de største forbedringer i tilgængelighed koncentreret omkring 

erhvervslivet i Viborg, jf. tabel 2. Med en østlig linjeføring vil erhvervslivet i Ikast-Brande og 

Haderslev kommuner få adgang til 15% større arbejdsstyrke inden for en times rejsetid, jf. tabel 

2. 

 

Tabel 2 
 

Ændring i tilgængelighed til arbejdskraft, inden for en times rejsetid 
 

  Kommune Vestlig linjeføring Østlig linjeføring 

Billund 13% 10% 

Esbjerg 2% 2% 

Favrskov 2% 3% 

Haderslev 14% 15% 

Hedensted 2% 6% 

Herning 7% 10% 

Horsens 1% 4% 

Ikast-Brande 9% 15% 

Kolding 4% 9% 

Mariagerfjord 9% 10% 

Randers 3% 4% 

Rebild 12% 13% 

Silkeborg 2% 8% 

Skanderborg 2% 4% 

Skive 5% 3% 

Varde 2% 1% 

Vejen 7% 11% 

Vejle 5% 11% 

Vesthimmerlands 6% 6% 

Viborg 22% 23% 

Aabenraa 5% 7% 

Aalborg 7% 7% 

Århus 2% 3% 

Største stigning blandt øvrige jyske kommuner 1% 2% 

Gennemsnit for jyske kommuner 4% 5% 
 

 

  
Kilde: Egne beregninger baseret på data fra Landstrafikmodellen og særudtræk fra Danmarks Statistik. 

 

 

Konklusionen er den samme, hvis vi fokuserer på den del af arbejdsstyrken, som har en 

uddannelse inden for naturvidenskab, teknik eller mekanik, jf. bilag 6.1. 
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Arbejdskraft med lang uddannelse 

Med en vestlig linjeføring får det jyske erhvervsliv i gennemsnit adgang til 5% mere arbejdskraft, 

der har en lang videregående uddannelse eller længere, inden for en times rejsetid. Og 6% med 

en østlig linjeføring.  

Begge linjeføringsalternativer vil forbedre adgangen til arbejdskraft med lang videregående 

uddannelse mest for den del af erhvervslivet, som ligger tæt på den nye motorvej, jf. figur 8.  

Med begge linjeføringer vil Viborg Kommune opleve forbedringer i tilgængeligheden til 

arbejdskraft med lang videregående uddannelse på ca. 34%, jf. tabel 3. Erhvervslivet i Haderslev, 

Billund og Rebild kommuner får forbedret tilgængeligheden med mere end ca. 10% til de 

pendlere, som er villige til at rejse en time. 
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Figur 8 Ændringen i tilgængelighed til arbejdskraft med lang videregående uddannelse eller længere, inden for en 

times rejsetid 

  

 
Kilde: Egne beregninger baseret på data fra Landstrafikmodellen og særudtræk fra Danmarks Statistik. Områderne er 
Landstrafikmodellens zoner. 
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Tabel 3 
 

Ændring i tilgængelighed til arbejdskraft med lang videregående uddannelse, inden for en times 

rejsetid 

 

  
Kommune 

Vestlig 

linjeføring 

Østlig 

linjeføring 

Billund 14% 10% 

Esbjerg 2% 3% 

Favrskov 1% 2% 

Haderslev 11% 12% 

Hedensted 3% 7% 

Herning 6% 8% 

Horsens 1% 2% 

Ikast-Brande 8% 14% 

Kolding 4% 9% 

Mariagerfjord 7% 10% 

Randers 2% 3% 

Rebild 11% 15% 

Silkeborg 1% 5% 

Skanderborg 2% 3% 

Skive 6% 4% 

Varde 3% 1% 

Vejen 6% 9% 

Vejle 7% 15% 

Vesthimmerlands 5% 6% 

Viborg 34% 34% 

Aabenraa 4% 6% 

Aalborg 8% 8% 

Århus 1% 2% 

Største stigning blandt øvrige jyske kommuner 1% 2% 

Gennemsnit for jyske kommuner 5% 6% 
 

 

  
Kilde: Egne beregninger baseret på data fra Landstrafikmodellen og særudtræk fra Danmarks Statistik. 
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3 Adgang til motorvej 

Adgang til motorvej er af betydning for en stor del af erhvervslivet. Det gælder særligt 

transporttunge virksomheder. Det har desuden betydning for at kunne tiltrække arbejdskraft fra 

et større område. Endelig giver placering op ad motorveje en høj grad af synlighed. 

En stor del af væksten i erhvervsbyggeri i de seneste årtier har derfor især været i de store byer 

og langs motorvejsnettet, jf. (Tetraplan, 2014).  

3.1 Det jyske erhvervsliv får kortere afstand til motorvej 

En midtjysk motorvej reducerer afstanden til nærmeste motorvejstilslutning 

Blandt de jyske arbejdspladser, der har færre end 100 fuldtidsbeskæftigede, vil ca. 8% få kortere 

til nærmeste motorvej, jf. tabel 4. Størstedelen af dem sparer mindst 5 km hver vej, når de skal 

til motorvejen, hvis den midtjyske motorvej etableres. Den største afstandsbesparelse opnås med 

en vestlig linjeføring. 

Tabel 4 
 

Andel jyske virksomheder, som får kortere afstand til nærmeste motorvejstilslutning. Virksomheder med 

færre end 100 fuldtidsbeskæftigede 

 

    Vestlig linjeføring Østlig linjeføring 

0-5 km kortere 3,7% 3,6% 

>=5 km kortere 5,0% 4,1% 

Total 8,7% 7,7% 
 

 

  
Kilde: Egne beregninger baseret på data fra Landstrafikmodellen og CVR.  
Note: Virksomheder, som ikke har angivet, hvor mange medarbejdere de har, indgår i denne opgørelse. Der er anvendt 
virksomhedernes produktionsenheder i opgørelsen. 

 

 

Omkring 6% af de virksomheder, der har mindst 100 fuldtidsbeskæftigede, vil få kortere afstand 

til den nærmeste motorvejstilslutning med den midtjyske motorvej, jf. tabel 5. 
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Tabel 5 
 

Andel jyske virksomheder, som får kortere afstand til nærmeste motorvejstilslutning. Virksomheder med 

mindst 100 fuldtidsbeskæftigede 

 

    Vestlig linjeføring Østlig linjeføring 

0-5 km kortere 2,4% 3,7% 

>=5 km kortere 3,7% 2,4% 

Total 6,1% 6,1% 
 

 

  
Kilde: Egne beregninger baseret på data fra Landstrafikmodellen og CVR.  
Note: Virksomheder, som ikke har angivet, hvor mange medarbejdere de har, indgår i tabel 4. Der er anvendt virksomhedernes 
produktionsenheder i opgørelsen. 

 

 

Dele af erhvervslivet har særlig nytte af en midtjysk motorvej  

Vi har identificeret to grupper af virksomheder, som har særlig nytte af en bedre adgang til 

motorvej: 

· Virksomheder med meget samhandel med udlandet, jf. figur 9. 

· Virksomheder med et stort forbrug af transport, jf. figur 10. 

 

Et eksempel på en virksomhed med stor samhandel til udlandet er JP Group. Vi har uddybet 

effekten af en midtjysk motorvej for JP Group i afsnit 3.2. 

Store virksomheder, som bruger relativt meget transport, er typisk lokaliseret tæt på det 

eksisterende motorvejsnet, jf. figur 9 og figur 10. En stor transportvirksomhed som Frode Laursen 

A/S er fx placeret i Hinnerup tæt ved E45. Andre som fx Skive Køletransport A/S er placeret i 

Skive og vil få kortere til nærmeste motorvejstilslutning. 

En midtjysk motorvej, vil bringe nogle virksomheder i området mellem Hobro, Silkeborg og 

Herning tættere på en motorvej, jf. figur 9 og figur 10. Det samme gælder virksomheder, som 

ligger i området mellem Kolding og Give. Virksomhederne mellem Viborg og Skive får ca. 10 km 

kortere til nærmeste motorvejstilslutning.
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Figur 9 Ændring i afstand til nærmeste motorvejstilslutning for store virksomheder med stor andel eksport og/eller import 

   

 
Kilde: Egne beregninger baseret på data fra Landstrafikmodellen og CVR. Baseret på virksomheder, der har angivet, at de har mindst 100 fuldtidsbeskæftigede. 
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Figur 10 
 

Ændring i afstand til nærmeste motorvejstilslutning for store virksomheder med stort forbrug af transport 

   

  
Kilde: Egne beregninger baseret på data fra Landstrafikmodellen og CVR. Baseret på virksomheder, der har angivet, at de har mindst 100 fuldtidsbeskæftigede. 
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Flere virksomhederne med stort forbrug af transport og virksomhederne meget samhandel med 

udlandet får kortere til en motorvejstilslutning med en vestlig linjeføring, jf. tabel 6. 

’Virksomhederne med meget samhandel med udlandet’ er i lidt højere grad placeret tæt på den 

vestlige linjeføring end ’Alle virksomheder’. 

 

Tabel 6 
 

Andel jyske virksomheder, som får kortere afstand til nærmeste motorvejstilslutning 
 

    Vestlig linjeføring Østlig linjeføring 

Virksomheder med et stort forbrug af transport 8,4% 7,5% 

Virksomheder med meget samhandel med udlandet 9,2% 7,5% 

Alle virksomheder 8,7% 7,7% 
 

 

  
Kilde: Egne beregninger baseret på data fra Landstrafikmodellen og CVR.  
Note: Virksomheder, som ikke har angivet, hvor mange medarbejdere de har, indgår i denne opgørelse. Der er anvendt 
virksomhedernes produktionsenheder i opgørelsen. 

 

 

3.2 Cases 

I dette afsnit viser vi en række eksempler på erhvervslivets gevinster ved en midtjysk motorvej. 

Vi ser nærmere på: 

· Billund Lufthavn 

· Arla Foods 

· J.P. Group 

· MCH 

Erhvervslivet får kortere rejsetid til Billund Lufthavn med midtjysk motorvej 

Lufthavnen i Billund vil blive mere tilgængelig for erhvervslivet med midtjysk motorvej, fordi det 

for mange bliver hurtigere at komme frem i bil. Det betyder bl.a., at det jyske erhvervsliv får 

bedre adgang til internationale kontakter via Billund Lufthavn.  

Hvis den midtjyske motorvej anlægges, kan en større del af erhvervslivet i Limfjordsområdet nå 

til Billund Lufthavn på under to timer, jf. figur 11. Erhvervslivet i Haderslev sparer ca. et kvarter, 

når de skal til Billund Lufthavn, mens erhvervslivet i Aabenraa sparer ca. 15-30 minutter.
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Figur 11 Ændring i rejsetid til Billund Lufthavn 

   

 
Kilde: Egne beregninger baseret på data fra Landstrafikmodellen. 
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Arla Foods 

Arla Foods, en af verdens største mejeriproducenter, har en anseelig del af deres produktion i 

Jylland. De har mejerier placeret i det meste af Jylland og en centralt placeret eksportterminal i 

Vejle. Hver dag transporterer Arla Foods knap 2.000 tons mælkeprodukter rundt på det danske 

vejnet, og en stor del af denne transport foregår på det jyske vejnet. 

For Arla Foods er transporten en væsentlig del af forretningen. Fx i transporten af mælk, som er i 

butikkerne 24 timer efter, at den har forladt gården. Når rejsetiden bliver kortere, vil den 

direkte gevinst ved færre kørte kilometer i første omgang tilfalde distributørerne af Arlas varer. 

Denne gevinst vil Arla dog muligvis selv kunne hente hjem over tid, når kontrakterne med 

distributørerne skal genforhandles.  

 

Fakta Arla Foods – Danmarks største mejerivirksomhed 

Arla Foods er Danmarks og Skandinaviens største mejerivirksomhed, og med en omsætning i hele 

verden på knap 10 mia. euro er de også verdens 5. største mejeriproducent. Arla Foods er ejet af 

landmændene, og i Danmark er der 2.877 andelshavere, som i 2016 producerede godt 4,7 mia. kg 

mælk – hvilket førte til et transportbehov på 40 mio. km på de danske landeveje. En meget stor del af 

den danske produktion, der omsatte for 7,1 mia. kr. i 2016, ligger i Jylland, og derfor vil Arla Foods have 

gavn af midtjysk motorvej. 
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Figur 12 viser Arlas jyske mejerier, eksportterminalen i Vejle og det danske motorvejsnet med 

midtjysk motorvejs to linjeføringsforslag indtegnet.  

 

Figur 12 
 

Arla Foods mejerier i Jylland og eksportterminalen i Vejle 

  

 

  
Kilde: Arla (2017), Vejdirektoratet (2017a) og Vejdirektoratet (2017b). 

 

Arlas eksportterminal i Vejle modtager og afsender hver måned 7.500 tons mælkeprodukter. Det 

er oplagt, at hvis bare en andel af disse lastbiler kan spare nogle minutter på transporten, så vil 

det have betydning for Arlas udgifter til godstransport. Derudover bliver der hver måned 

eksporteret tæt ved 40.000 tons direkte fra mejerierne, hvilket svarer til 900 lastbiler, eller knap 

30 i døgnet.  

Med udgangspunkt i Arlas nuværende transportbehov mejerierne i mellem, til eksportterminalen i 

Vejle og til grænsen (til eksport), har vi beregnet, at Arla kan spare ca. 1,4% af den samlede 

rejsetid i Danmark med den østlige linjeføring, mens den vestlige linjeføring vil føre til en 

besparelse på ca. 0,5% af den samlede rejsetid, de har i dag.  
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Især nogle fragter vil afstedkomme meget betydelige besparelser. Eksempelvis vil en tur fra Arlas 

mejeri i Hobro til grænsen, som i dag tager ca. 190 minutter, være ca. 11 minutter hurtigere 

med en østlig linjeføring af den midtjyske motorvej. 

 

Tabel 7 
 

Sparet rejsetid på transporten fra mejerierne imellem, til distributionscenteret i Vejle og til eksport  
 

  
  Vestlig linjeføring Østlig linjeføring 

Rejsetidsbesparelse 0,5% 1,4% 
 

 

  
Kilde: Egne beregninger baseret på data fra Arla (2017) og Landstrafikmodellen. 
Note: Rejsetidsbesparelsen på eksport, er regnet som den relative rejsetidsbesparelse på en rejse til den dansk/tyske grænse. 
Metoden er uddybet i metodenotatet. Rejsetidsbesparelsen er beregnet for lastbiler.  
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J. P. Group  

JP Group er en dansk koncern baseret i Viborg, som blandt andet lever af at sælge og producere 

reservedele til europæiske og asiatiske biler. Virksomheden har deres hovedlager i Viborg og 

derudover et mindre lager i Dortmund. En stor del af deres omsætning stammer fra salg af varer 

til kunder i Tyskland. I figur 13 har vi illustreret, hvor deres centrallager er placeret i forhold til 

de foreslåede linjeføringer af midtjysk motorvej.  

 

Figur 13 
 

JP Groups lager i Viborg, og de foreslåede linjeføringer af midtjysk motorvej 

  

 

  
Kilde: JP Group A/S (2017), Vejdirektoratet (2017a) og Vejdirektoratet (2017b). 

 

For JP Group er god leveringsservice en vigtig faktor både i forhold til kunder og i forhold til 

leverandører. JP Group oplever, at flere og flere af deres kunder foretrækker ikke selv at have et 

stort lager og derfor bestiller varer oftere. Derfor er transportens betydning for forretningen kun 

steget i gennem de seneste par år, og JP Group mener selv, at den tendens vil fortsætte. Den 

leverandør, der kan få varen frem til kunden hurtigst, leverer, kort sagt, den bedste service.  
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Fakta JP Group  

JP Group er en koncern, som omfatter en række selskaber, hvor reservedelsproducenten Johs 

Pedersen A/S, reservedelssælgeren JP Group A/S og autoværkstedskæden Quickpot er de mest 

kendte.   

Datterselskabet JP Group A/S sælger reservedele til biler.  De sælger både reservedele fra deres egen 

producent, Johs Pedersen A/S, og også fra andre, især kinesiske, producenter. Johs Pedersen A/S 

sælger derudover selv reservedele til en lang række firmaer, både danske og udenlandske.  JP Group 

forventer i år at omsætte for 450 mio. kr. og har 225 ansatte, fordelt på Danmark og Tyskland.   

Branchen for autoreservedele er et stort marked med mange spillere og mange konkurrenter. Det er et 

marked med hård konkurrence, og derfor er servicen en afgørende konkurrenceparameter. 

 

 

Årligt har JP Group ca. 9.330 lastbil- og varevognsforsendelser, og en stor del af disse afgår til 

Hamborg til videreforsendelse eller til ompakning og videreforsendelse i Taulov. En mindre del 

bliver sendt til DSV’s distributionscentral i Horsens. Hovedparten af varetransporten udgår fra 

hovedlageret i Viborg, men der udgår også forsendelser fra deres lager i Dortmund. 

Med østlig linjeføring vil den varetransport, der udgår fra hovedlageret, spare ca. 6,2% af den 

samlede rejsetid, som foregår i Danmark, jf. tabel 8. Med en vestlig linjeføring vil 

rejsetidsbesparelsen være ca. 3,0%. 

JP Group vil altså få en betydelig besparelse på transporten, hvis midtjysk motorvej bliver en 

realitet. JP Group vurderer selv, at de vil kunne øge både deres omsætning og antallet af 

arbejdspladser klart, hvis midtjysk motorvej bliver en realitet. 
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Tabel 8 
 

Sparet rejsetid på varetransporten fra JP Groups hovedlager i Viborg til distributørernes lagre i Taulov og 

Horsens, samt til den tyske grænse 

 

  
  Vestlig linjeføring Østlig linjeføring 

Rejsetidsbesparelse 3,0% 6,2% 
 

 

  
Kilde: Egne beregninger baseret på data fra JP Group A/S og Landstrafikmodellen. 
Note: Gevinsten er beregnet på baggrund af fragtdata fra datterselskabet JP Group A/S. Metoden er uddybet i metodenotatet. 
Gevinsten er beregnet med rejsetid for lastbiler. JP Group A/S siger selv, at deres transport foregår med både varevogne og 
lastbiler. For varevogne vil rejsetidsbesparelsen være større.  

 

Eksport til Tyskland 

Da JP Groups største marked er Tyskland, er det af stor betydning, at de kan tilbyde dag til dag-

levering til kunderne i dette marked. De har etableret et mindre lager i Dortmund for at kunne 

servicere deres kunder med dag til dag-levering, på bestillinger der er indkommet inden kl. 17. 

Men da lageret ikke er stort, og det kun er lageret i Viborg, der har det fulde sortiment, er det 

ofte nødvendigt at sende bestillinger derfra i stedet. 

Med en midtjysk motorvej reduceres rejsetiden for lastbiler fra hovedlageret i Viborg til Hamborg 

i gennemsnit med hhv. 4 min. (vestlig linjeføring) og 10 min. (østlig linjeføring). 

Reduktion i den gennemsnitlige rejsetid er ikke den eneste gevinst af en midtjysk motorvej. Når 

man som virksomhed garanterer dag til dag-levering, er det vigtigt, at alle varetransporter når 

frem til tiden. En midtjysk motorvej vil give flere valgmuligheder og kan derfor være med til at 

afbøde konsekvenserne af fx uheld eller trængsel på vejnettet. Når der er færre og mindre 

udsving i rejsetiden, er det således mere sikkert at garantere dag til dag-levering. 

JP Group garanterer i øjeblikket dag til dag-levering til tyske kunder, som bestiller varer fra 

lageret i Viborg senest kl. 14 dagen før levering. Årsagen er, at varerne skal være i Hamborg 

senest kl. 20.15 samme dag, hvis de skal nå endelig levering hos kunden inden kl. 12 dagen efter. 

JP Group vurderer selv, at de vil kunne håndtere dag til dag-bestillinger, der er bestilt indtil kl. 

16, fra deres lager i Viborg, hvis en midtjysk motorvej bliver en realitet. 
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MCH 

MCH er en delvist kommunal ejet koncern, der omfatter fire enheder, der alle ligger i Herning: 

MCH Messecenter Herning, MCH Herning Kongrescenter, MCH Arena og Jyske Bank Boxen.  

Messecenteret blev etableret i 1954 som kombineret sports- og udstillingshal i Herning bymidte, 

og i 1963 blev det flyttet til den nuværende placering på Vardevej. I oktober 2010 åbnede 

Danmarks første egentlige multiarena i tilknytning til Messecenter Herning under navnet Jyske 

Bank BOXEN med plads til op til 15.000 tilskuere. 

Aktiviteterne i MCH kan deles op på fire forretningsområder:  

· Messer og udstillinger  

· Møder, kongresser og store fester  

· Musik og underholdning  

· Sport og store mesterskaber 

 

Konkurrencen afhænger af forretningsområdet og størrelsen på arrangementerne. For de helt 

store arrangementer er konkurrencesituationen skærpet efter at Danmark i starten af 2017 fik sin 

anden multiarena i form af Royal Arena i København. 

Fakta MCH 

MCH-koncernen omfatter fire enheder: MCH Messecenter Herning, MCH Herning Kongrescenter, MCH 

Arena og Jyske Bank Boxen. De anvendes til alle størrelser af arrangementer, hvad enten det drejer sig 

om et møde for 15 personer, en kongres for 2.000 deltagere, en fodboldkamp med 11.000 fans eller en 

messe for 50.000 gæster. 

MCH-koncernen omsatte i 2016 for 305 mio. kr. og beskæftigede i gennemsnit 272 ansatte.  Årligt 

besøges enhederne i alt af 925.00 gæster. 
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Betydning af en midtjysk motorvej 

Ifølge MCH er en god infrastruktur og kort rejsetid afgørende for at fastholde og tiltrække 

arrangementer, kunder, udstillere og gæster indenfor alle fire forretningsområder. Det gælder 

hvad enten gæsterne kommer i bil, med bus eller de tager toget til MCH’s egen togstation.  

Når koncertarrangørerne skal vælge spillested har det betydning, hvor stort oplandet er. En 

bedre infrastruktur vil ifølge MCH derfor gøre det nemmere for MCH at tiltrække store koncerter. 

Det samme gælder når de danske og internationale idrætsforbund skal placere EM- og VM-

slutrunder.  

Internationale besøgende og udstillere til messer kommer fra hele verden. Fx havde Formland-

messen sidste år besøg af indkøbere fra 38 lande. Derfor er hurtig adgang til den internationale 

lufthavn i Billund ifølge MCH vigtig for at kunne tiltrække endnu flere fra udlandet.  

Rejsetiden til hoteller har desuden betydning for de overnattende gæster. De typisk 

overnattende er dem, der bygger stande til messer, udstillerne og udenlandske besøgende. Men 

der er også mange overnattende til mesterskaber i form af hold, officials og fans. Ved store 

arrangementer er overnatningskapaciteten i Herning fuldt udnyttet, og gæsterne er derfor 

henvist til overnatning i de omkringliggende byer. I sådanne tilfælde har rejsetiden til 

nabobyerne også betydning.  

Øget befolkningsopland  

En midtjysk motorvej vil medføre, at MCH får øget sit opland. Inden for en times rejsetid vil 

befolkningsoplandet blive øget med 7% med en vestlig linjeføring og 10% med en østlig 

linjeføring, jf. tabel 9. Ved en rejsetid på 45 minutter er billedet omtrent det modsatte, mens 

der kun er en lille ændring i oplandet inden for en rejsetid på 30 minutter. Ifølge MCH har de 

fleste af deres danske besøgende en rejsetid på under 1½ time.  

 

Tabel 9 
 

Ændring i befolkningsopland for Herning Kommune 
 

  Ved en rejsetid på Vestlig linjeføring Østlig linjeføring 

30 minutter 3% 1% 

45 minutter 10% 6% 

60 minutter 7% 10% 
 

 

  
Kilde:  Egne beregninger på baggrund af data fra Vejdirektoratet og VisitDenmark. 
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4 Effekter for turistattraktioner 

En del af erhvervslivet transporterer ikke deres varer til deres kunder. Det gælder fx for 

turistattraktionerne, hvor det er i stedet er kunderne, attraktionernes besøgende, som rejser til 

virksomheden. 

Turistattraktionernes besøgende kan enten være personer, som rejser fra deres hjem eller 

sommerhus. Men det kan også være turister, som overnatter på hotel, vandrehjem eller i 

feriecentre, fx Lalandia i Billund eller Jesperhus Feriepark på Nykøbing Mors. 

En midtjysk motorvej reducerer rejsetiden og gør derfor de omkringliggende turistattraktioner 

mere attraktive for flere personer. Det gælder både for en fyrtårnsattraktion som Legoland og 

for attraktioner med færre besøgende, fx Hvolris Jernalderlandsby, der ligger i Viborg. 

I Jylland ligger 154 af landets 300 mest besøgte turistattraktioner, jf. bilag 6.2. Samlet set havde 

de godt 12,5 mio. gæster i 2016. Legoland er områdets største attraktion med 1,7 mio. besøg. 

En række seværdigheder og offentlige steder optræder ikke på listen over landets 300 mest 

besøgte turistattraktioner, fx Grenen i Skagen. Disse turistattraktioner giver indirekte gevinster, 

ved at tiltrække turister til det omkringliggende erhvervsliv. Denne type af gevinster er ikke 

kortlagt her. 

Turistattraktionernes kunder får kortere rejsetid med en midtjysk motorvej 

Med en midtjysk motorvej reduceres rejsetiden mellem de besøgendes bopæl eller 

overnatningssted og turistattraktionerne. Flere personer kan altså nå til attraktionerne inden for 

fx en times rejsetid. Og rejsetiden har betydning for antallet af besøgende på 

turistattraktionerne. Det betyder, at turistattraktionernes kundeopland bliver større med en 

midtjysk motorvej. 

De turistattraktioner, der ligger i de jyske kommuner, vil med vestlig linjeføring opleve, at 4% 

flere personer kan køre i bil til attraktionen fra deres hjem inden for en times rejsetid, jf. tabel 

10. Der vil også være 4% flere turistovernatninger inden for en times rejsetid. Disse 

overnatninger foretages af turister, som er potentielle kunder for attraktionerne. Endelig stiger 

antallet af sommerhuse, som er placeret en times rejsetid fra attraktionerne med ca. 3% ved en 

vestlig linjeføring. Antallet af besøgende, som kan tiltrækkes fra sommerhuse afhænger af 

belægningsgraden i sommerhusene. 

Vi estimerer, at motorvejen vil betyde, at de jyske turistattraktioner i gennemsnit får 3-4% større 

opland med en vestlig linjeføring og 4-5% større opland med en østlig linjeføring inden for en 

times rejsetid, jf. tabel 10. 
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Tabel 10 
 

Ændringer i turistattraktionernes kundeopland inden for en times rejsetid, gennemsnit for jyske 

kommuner 

 

    Vestlig linjeføring Østlig linjeføring 

Befolkningen generelt 4% 5% 

Besøgende, der overnatter (ekskl. sommerhuse) 4% 5% 

Besøgende, der overnatter i sommerhuse 3% 4% 
 

 

  
Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Landstrafikmodellen, BBR-registret og VisitDenmark. 

 

 
Turistattraktionerne i Viborg, Haderslev, Billund og Ikast-Brande kommuner vil få den største 

forbedring i opland. Attraktioner langt fra den nye motorvej, fx dem i Hjørring, Sønderborg og 

Norddjurs kommuner, vil næsten ikke opleve nogen effekt. 

4.1 En motorvej er værdifuld for attraktioner 

Kortere rejsetid gør turistattraktionerne mere attraktive 

Når folk skal vælge om de vil besøge en turistattraktion, vil rejsetid være en del af beslutningen. 

Jo kortere rejsetid, jo mere tilbøjelig vil man være til at besøge en turistattraktion. En midtjysk 

motorvej vil derfor øge turistattraktionerne opland. 

Attraktionerne tiltrækker både turister og gæster som rejser fra deres bopæl 

Vi har opgjort, hvor mange flere gæster der kan nå til områder med attraktioner inden for en 

times rejsetid, som følge af, at motorvejen etableres. Attraktionerne har både endagsturister, 

som rejser til attraktionen fra hjemmet, og overnattende turister, der rejser fra et 

overnatningssted.  

Derfor har vi opgjort oplandsændringen ud fra tre forskellige grupper af besøgende: 

1. Befolkningen generelt 

2. Besøgende, der overnatter (ekskl. sommerhuse) 

3. Besøgende, der overnatter i sommerhuse. 

Halvdelen af de kulturinteresserede turister er villige til at rejse en time 

Hvor lang tid, de besøgende er villige til at rejse, afhænger bl.a. af, hvilken attraktion der er 

tale om. Fx kan fyrtårnsattraktioner som Legoland i sig selv være medvirkende til at tiltrække 

besøgende fra udlandet. 

Dansk Kyst- og Naturturisme gennemførte i 2015 en tilfredshedsundersøgelse, hvor de 

interviewede flere end 10.000 turister på 43 danske ferie- og kyststeder (Dansk kyst- og 

naturturisme og Epinion, 2015). Undersøgelsen viste bl.a., at ca. 50% af de kulturinteresserede 

turister er villige til at rejse mere end en time for at besøge en kulturattraktion, jf. figur 14.  
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Figur 14 
 

Hvor lang tid er du villig til at køre for at besøge en kulturattraktion? 

  

 

 

  
Kilde: Dansk kyst- og naturturisme & Epinion (2015) 

4.2 Befolkning 

I dette afsnit beskriver vi ændringerne i turismeoplandet for en times rejsetid. 

I gennemsnit kan de jyske turistattraktioner nå hhv. ca. 4% (vestlig linjeføring) og 5% (østlig 

linjeføring) flere borgere fra deres bopæl inden for en times rejsetid, jf. tabel 10. 

Turistattraktioner i de områder, som ligger tæt på den nye motorvej, får typisk adgang til mere 

end 10% flere borgere inden for en times rejsetid, jf. figur 15. 

Turistattraktionerne i Viborg vil opleve den største ændring i oplandet med ca. 22% stigning, jf. 

tabel 11. Turistattraktionerne i Billund Kommune, hvor Legoland ligger, vil med den vestlige 

linjeføring få en stigning på 14% i oplandet og 10% med østlig linjeføring. 
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Figur 15 Ændring i turistopland ved en times rejsetid, målt med befolkningstal, samt turistattraktioner (orange prikker) 

  

 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Vejdirektoratet og VisitDenmark. 
Note: De orange prikker angiver en attraktion fra VisitDenmarks top 300-liste. Størrelsen afspejlerantallet af gæster. Legoland er, 
med 1,7 mio. årlige besøgende, den største attraktion på kortet. Se komplet liste over attraktioner i bilag 6.2. 
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Tabel 11 
 

Ændring i turistopland pr. kommune ved en times rejsetid, målt ud fra befolkningstal 
 

  
Kommune 

Vestlig 

linjeføring 

Østlig 

linjeføring 

Billund 14% 10% 

Esbjerg 2% 2% 

Favrskov 2% 3% 

Haderslev 14% 15% 

Hedensted 2% 6% 

Herning 7% 10% 

Horsens 1% 4% 

Ikast-Brande 9% 15% 

Kolding 4% 9% 

Mariagerfjord 9% 10% 

Randers 3% 4% 

Rebild 12% 13% 

Silkeborg 2% 8% 

Skanderborg 2% 4% 

Skive 5% 3% 

Varde 2% 1% 

Vejen 7% 10% 

Vejle 5% 11% 

Vesthimmerlands 6% 6% 

Viborg 22% 22% 

Aabenraa 5% 6% 

Aalborg 7% 7% 

Århus 2% 3% 

Største stigning blandt øvrige jyske kommuner 1% 2% 

Gennemsnit for jyske kommuner 4% 5% 
 

 

  
Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Vejdirektoratet og VisitDenmark. 

 

4.3 Antal overnatninger 

Mange af de besøgende i attraktionerne er turister. Samlet set øges de jyske kommuners 

turismeopland med ca. 4% med en vestlig linjeføring og 5% med en østlig linjeføring, målt ud fra 

antal turistovernatninger, jf. tabel 10. 

Vores estimater i dette afsnit er baseret på data fra VisitDenmark, som har information om 

antallet af overnatninger i udlejede feriehuse, hoteller, camping, feriecentre, vandrehjem og 
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lystbådehavne. Det er ikke alle overnatningssteder, som skal indberette. Blandt andet er 

overnatninger i eget sommerhus og Airbnb-overnatninger ikke inkludereret i denne analyse.2 

Attraktionerne omkring Viborg og Haderslev kommuner vil opleve den største forbedring i 

oplandet for overnattende turister inden for en times kørsel, jf. figur 16. 

 

Figur 16 Ændring i turistopland ved en times rejsetid, målt med antal overnatninger, samt turistattraktioner  

(orange prikker) 

  

 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Vejdirektoratet og VisitDenmark. 
Note: De orange prikker angiver en attraktion fra VisitDenmarks top 300-liste. Størrelsen afspejlerantallet af gæster. Legoland er, 
med 1,7 mio. årlige besøgende, den største attraktion på kortet. Se komplet liste over attraktioner i bilag 6.2. 

 

 

2 Indberettende overnatningssteder: 1) feriehusbureauer med mindst 25 feriehuse; 2) Hoteller med 40+ senge; 3) 

Vandrehjem (Danhostel + andre med 40+ senge); 4) Feriecentre med 40+ senge og 5) Lystbådehavne, som friivilligt 

indberetter. 
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I gennemsnit vil Viborg Kommunes turistattraktioner opleve en stigning i turistoplandet, målt på 

antal turistovernatninger, på 32% med den vestlige linjeføring, og 25% med en østlig linjeføring, 

jf. tabel 12. 

 

Tabel 12 
 

Ændring i turistopland pr. kommune ved en times rejsetid, målt ud fra antal turistovernatninger 
 

  
Kommune 

Vestlig 

linjeføring 

Østlig 

linjeføring 

Billund 8% 7% 

Esbjerg 1% 2% 

Favrskov 2% 4% 

Haderslev 26% 22% 

Hedensted 4% 4% 

Herning 3% 6% 

Horsens 5% 5% 

Ikast-Brande 4% 8% 

Kolding 4% 3% 

Mariagerfjord 6% 8% 

Randers 2% 4% 

Rebild 5% 6% 

Silkeborg 4% 14% 

Skanderborg 5% 7% 

Skive 4% 2% 

Varde 1% 1% 

Vejen 3% 3% 

Vejle 3% 6% 

Vesthimmerlands 3% 4% 

Viborg 32% 25% 

Aabenraa 7% 6% 

Aalborg 2% 2% 

Århus 2% 3% 

Største stigning blandt øvrige jyske kommuner 3%* 2% 

Gennemsnit for jyske kommuner 4% 5% 
 

 

  
Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Vejdirektoratet og VisitDenmark. 
Note: Turistoplandet for attraktioner i Fredericia Kommune ca. 3% med den vestlige linjeføring. 
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4.4 Sommerhuse 

I afsnit 4.3 viste vi, hvilke konsekvenser motorvejen vil have for det turismeopland, som består af 

turister, der betaler for overnatning. Men personer, som overnatter i et sommerhus, de selv ejer, 

udgør også en del af oplandet for turistattraktionerne. 

I dette afsnit opgør vi hvor mange flere sommerhuse, der ligger inden for en times rejsetid for de 

attraktioner, som ligger i de jyske kommuner. Det reelle turismeopland afhænger også af 

belægningsgraden i disse sommerhuse. 

I gennemsnit bliver oplandet af sommerhuse for de jyske kommuner 3% større med en vestlig 

linjeføring og 4% større med en østlig linjeføring, jf. tabel 10. Områderne omkring en midtjysk 

motorvej vil generelt opleve, at oplandet øges med mere end 10%, jf. figur 17. 

Attraktionerne i Billund Kommune vil med vestlig linjeføring få et 19% større opland af 

sommerhuse, og med østlig linjeføring er stigningen på 15%. 
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Figur 17 Ændring i turistopland ved en times rejsetid, målt med antal sommerhuse, samt turistattraktioner  

(orange prikker) 

  

 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Vejdirektoratet, BBR-registret og VisitDenmark. 
Note: De orange prikker angiver en attraktion fra VisitDenmarks top 300-liste. Størrelsen afspejlerantallet af gæster. Legoland er, 
med 1,7 mio. årligt besøgende, den største attraktion på kortet. 
Bemærk, at det reelle opland afhænger af belægningsgraden i sommerhusene. Se komplet liste over attraktioner i bilag 6.2. 

 

Oplandsforbedringerne følger overordnet set linjeføringerne. Fx vil attraktionerne i Silkeborg 

Kommune få en oplandsforbedring på 11% med en østlig linjeføring, og 4% med en vestlig 

linjeføring, jf. tabel 13.  
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Tabel 13 
 

Ændring i turistopland pr. kommune ved en times rejsetid, målt ud fra antal sommerhuse 
 

  
Kommune 

Vestlig 

linjeføring 

Østlig 

linjeføring 

Billund 19% 15% 

Esbjerg 1% 1% 

Favrskov 2% 3% 

Haderslev 7% 9% 

Hedensted 3% 5% 

Herning 6% 3% 

Horsens 3% 5% 

Ikast-Brande 11% 17% 

Kolding 2% 4% 

Mariagerfjord 3% 4% 

Randers 1% 2% 

Rebild 2% 2% 

Silkeborg 4% 11% 

Skanderborg 5% 7% 

Skive 1% 1% 

Varde 0% 0% 

Vejen 3% 4% 

Vejle 6% 11% 

Vesthimmerlands 2% 3% 

Viborg 10% 9% 

Aabenraa 4% 5% 

Aalborg 2% 1% 

Århus 1% 2% 

Største stigning blandt øvrige jyske kommuner 1% 2% 

Gennemsnit for jyske kommuner 3% 4% 
 

 

  
Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Vejdirektoratet, BBR-registret og VisitDenmark. 
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6 Bilag 

6.1 Bilag til afsnit 2: Erhvervslivets adgang til arbejdskraft 

Beskrivelse af faggrupper 

Vi har i analysen kategoriseret arbejdsstyrken, der er relevant for industribranchen i kategorien 

’Naturvidenskabelig, teknisk og mekanisk’. De specifikke uddannelseskoder, der er inkluderet 

fremgår herunder. 

Tabel 14 
 

Udvalgte faggrupper  
 

  DISCED-15 

Kode 
Faggruppe 

10 + 12 Kort uddannelse 

20 - 30 Undervisning, humanistisk og kunstnerisk 

35 - 40 Samfundsøkonomi, erhvervsøkonomi og jura 

45 - 60 Naturvidenskabelig, teknisk og mekanisk 

65 + 70 + 80 Social og sundhed, service og transport 

75 + 98 + 99 Forsvar, politi samt uoplyst fagområde 
 

 

  
Kilde: Særudtræk fra Danmarks Statstik. 
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Tilgængelighedsændring til den samlede arbejdsstyrke, østlig linjeføring 

Nedenstående figur viser ændringerne i tilgængelighed til arbejdskraft med en rejsetid på hhv. 

30, 45 og 60 minutter.
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Figur 18 Ændringen i tilgængelighed til samlet arbejdsstyrke, østlig linjeføring, med forskellige rejsetider 

   

 
Kilde: Egne beregninger baseret på data fra Landstrafikmodellen og særudtræk fra Danmarks Statistik. Områderne er Landstrafikmodellens zoner. 
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Tilgængelighedsændring til samlet arbejdsstyrke, gennemsnit for kommuner 

Nedenstående tabeller viser ændringen i tilgængelighed til arbejdsstyrke, baseret på gennemsnit 

for kommunerne. 

 

Tabel 15 
 

Ændring i tilgængelighed til samlet arbejdsstyrke, inden for 30 minutters rejsetid, gennemsnit for 

kommuner 

 

  Kommune Vestlig linjeføring Østlig linjeføring 

Billund 26% 16% 

Esbjerg 0% 0% 

Favrskov 2% 4% 

Haderslev 8% 8% 

Hedensted 2% 3% 

Herning 3% 1% 

Horsens 3% 5% 

Ikast-Brande 2% 6% 

Kolding 4% 5% 

Mariagerfjord 7% 7% 

Randers 5% 8% 

Rebild 5% 5% 

Silkeborg 2% 4% 

Skanderborg 2% 3% 

Skive 2% 1% 

Varde 0% 1% 

Vejen 4% 4% 

Vejle 2% 6% 

Vesthimmerlands 3% 3% 

Viborg 16% 11% 

Aabenraa 0% 0% 

Aalborg 0% 0% 

Århus 1% 1% 

Største ændring blandt øvrige jyske kommuner 1% 1% 

Gennemsnit for jyske kommuner 2% 3% 
 

 

  
Kilde: Egne beregninger baseret på data fra Landstrafikmodellen og særudtræk fra Danmarks Statistik. 
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Tabel 16 
 

Ændring i tilgængelighed til samlet arbejdsstyrke, inden for 45 minutters rejsetid, gennemsnit for 

kommuner 

 

  Kommune Vestlig linjeføring Østlig linjeføring 

Billund 17% 11% 

Esbjerg 0% 0% 

Favrskov 1% 3% 

Haderslev 7% 9% 

Hedensted 4% 8% 

Herning 9% 6% 

Horsens 4% 6% 

Ikast-Brande 6% 16% 

Kolding 4% 5% 

Mariagerfjord 6% 8% 

Randers 4% 5% 

Rebild 8% 8% 

Silkeborg 2% 6% 

Skanderborg 2% 3% 

Skive 6% 2% 

Varde 0% 0% 

Vejen 5% 7% 

Vejle 2% 8% 

Vesthimmerlands 6% 6% 

Viborg 24% 17% 

Aabenraa 3% 3% 

Aalborg 1% 1% 

Århus 2% 3% 

Største ændring blandt øvrige jyske kommuner 2% 2% 

Gennemsnit for jyske kommuner 3% 4% 
 

 

  
Kilde: Egne beregninger baseret på data fra Landstrafikmodellen og særudtræk fra Danmarks Statistik. 

 

 

Tilgængelighedsændring til arbejdsstyrke med naturvidenskabelig, teknisk eller 

mekanisk uddannelsesbaggrund, vestlig linjeføring 

Nedenstående figur viser ændringerne i tilgængelighed til arbejdskraft med en rejsetid på hhv. 

30, 45 og 60 minutter.
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Figur 19 Ændringen i tilgængelighed til arbejdskraft med naturvidenskabelig, teknisk eller mekanisk uddannelsesbaggrund, vestlig linjeføring, med forskellige rejsetider 

   

 
Kilde: Egne beregninger baseret på data fra Landstrafikmodellen og særudtræk fra Danmarks Statistik. Områderne er Landstrafikmodellens zoner. 
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Tilgængelighedsændring til arbejdsstyrke med naturvidenskabelig, teknisk eller 

mekanisk uddannelsesbaggrund, østlig linjeføring 

Nedenstående figur viser ændringerne i tilgængelighed til arbejdskraft med en rejsetid på hhv. 

30, 45 og 60 minutter. 
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Figur 20 Ændringen i tilgængelighed til arbejdskraft med naturvidenskabelig, teknisk eller mekanisk uddannelsesbaggrund, østlig linjeføring, med forskellige rejsetider 

   

 
Kilde: Egne beregninger baseret på data fra Landstrafikmodellen og særudtræk fra Danmarks Statistik. Områderne er Landstrafikmodellens zoner. 
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Tilgængelighedsændring til arbejdsstyrke med naturvidenskabelig, teknisk eller 

mekanisk uddannelsesbaggrund, gennemsnit for kommuner 

Nedenstående tabeller viser kommunale gennemsnit for ændringen i tilgængelighed til 

arbejdskraft med naturvidenskabelig, teknisk eller mekanisk uddannelsesbaggrund. 

 

Tabel 17 
 

Ændring i tilgængelighed til arbejdskraft med naturvidenskabelig, teknisk eller mekanisk 

uddannelsesbaggrund, inden for 30 minutters rejsetid 

 

  
Kommune 

Vestlig 

linjeføring 

Østlig 

linjeføring 

Billund 25% 16% 

Esbjerg 0% 0% 

Favrskov 2% 4% 

Haderslev 9% 9% 

Hedensted 2% 3% 

Herning 3% 1% 

Horsens 2% 4% 

Ikast-Brande 2% 7% 

Kolding 4% 5% 

Mariagerfjord 6% 6% 

Randers 4% 7% 

Rebild 5% 4% 

Silkeborg 2% 5% 

Skanderborg 2% 3% 

Skive 2% 1% 

Varde 0% 1% 

Vejen 4% 4% 

Vejle 2% 6% 

Vesthimmerlands 3% 3% 

Viborg 15% 12% 

Aabenraa 0% 0% 

Aalborg 0% 0% 

Århus 1% 2% 

Største ændring blandt øvrige jyske kommuner 1% 1% 

Gennemsnit for jyske kommuner 2% 3% 
 

 

  
Kilde: Egne beregninger baseret på data fra Landstrafikmodellen og særudtræk fra Danmarks Statistik. 
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Tabel 18 
 

Ændring i tilgængelighed til arbejdskraft med naturvidenskabelig, teknisk eller mekanisk 

uddannelsesbaggrund, inden for 45 minutters rejsetid 

 

  
Kommune 

Vestlig 

linjeføring 

Østlig 

linjeføring 

Billund 16% 11% 

Esbjerg 0% 0% 

Favrskov 2% 3% 

Haderslev 8% 10% 

Hedensted 4% 7% 

Herning 9% 6% 

Horsens 3% 6% 

Ikast-Brande 6% 16% 

Kolding 5% 6% 

Mariagerfjord 6% 7% 

Randers 4% 5% 

Rebild 7% 7% 

Silkeborg 2% 7% 

Skanderborg 2% 4% 

Skive 5% 2% 

Varde 0% 0% 

Vejen 5% 7% 

Vejle 3% 8% 

Vesthimmerlands 5% 5% 

Viborg 22% 17% 

Aabenraa 3% 3% 

Aalborg 1% 1% 

Århus 2% 3% 

Største ændring blandt øvrige jyske kommuner 2% 2% 

Gennemsnit for jyske kommuner 3% 4% 
 

 

  
Kilde: Egne beregninger baseret på data fra Landstrafikmodellen og særudtræk fra Danmarks Statistik. 
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Tabel 19 
 

Ændring i tilgængelighed til arbejdskraft med naturvidenskabelig, teknisk eller mekanisk 

uddannelsesbaggrund, inden for en times rejsetid 

 

  
Kommune 

Vestlig 

linjeføring 

Østlig 

linjeføring 

Billund 13% 10% 

Esbjerg 2% 2% 

Favrskov 2% 4% 

Haderslev 15% 16% 

Hedensted 2% 6% 

Herning 8% 10% 

Horsens 2% 4% 

Ikast-Brande 9% 16% 

Kolding 4% 8% 

Mariagerfjord 9% 10% 

Randers 3% 4% 

Rebild 11% 12% 

Silkeborg 2% 8% 

Skanderborg 3% 4% 

Skive 5% 3% 

Varde 2% 1% 

Vejen 7% 10% 

Vejle 4% 10% 

Vesthimmerlands 6% 6% 

Viborg 21% 21% 

Aabenraa 6% 7% 

Aalborg 6% 6% 

Århus 2% 3% 

Største ændring blandt øvrige jyske kommuner 2% 2% 

Gennemsnit for jyske kommuner 4% 5% 
 

 

  
Kilde: Egne beregninger baseret på data fra Landstrafikmodellen og særudtræk fra Danmarks Statistik. 
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Tilgængelighedsændring til arbejdsstyrke med lang videregående uddannelse 

eller længere, vestlig linjeføring 

Nedenstående figur viser ændringerne i tilgængelighed til arbejdskraft med en rejsetid på hhv. 

30, 45 og 60 minutter. 



 

Incentive   |   57 

 

Figur 21 Ændringen i tilgængelighed til arbejdskraft med lang videregående uddannelse eller længere, vestlig linjeføring, med forskellige rejsetider 

   

 
Kilde: Egne beregninger baseret på data fra Landstrafikmodellen og særudtræk fra Danmarks Statistik. Områderne er Landstrafikmodellens zoner. 
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Tilgængelighedsændring til arbejdsstyrke med lang videregående uddannelse 

eller længere, østlig linjeføring 

Nedenstående figur viser ændringerne i tilgængelighed til arbejdskraft med en rejsetid på hhv. 

30, 45 og 60 minutter.
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Figur 22 Ændringen i tilgængelighed til arbejdskraft med lang videregående uddannelse eller længere, østlig linjeføring, med forskellige rejsetider 

   

 
Kilde: Egne beregninger baseret på data fra Landstrafikmodellen og særudtræk fra Danmarks Statistik. Områderne er Landstrafikmodellens zoner. 
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Tilgængelighedsændring til arbejdsstyrke med lang videregående uddannelse, 

gennemsnit for kommuner 

Nedenstående tabeller viser kommunale gennemsnit for ændringen i tilgængelighed til 

arbejdskraft med lang videregående uddannelse. 

 

Tabel 20 
 

Ændring i tilgængelighed til arbejdskraft med lang videregående uddannelse, inden for 30 minutters 

rejsetid 

 

  
Kommune 

Vestlig 

linjeføring 

Østlig 

linjeføring 

Billund 28% 18% 

Esbjerg 0% 0% 

Favrskov 3% 4% 

Haderslev 8% 9% 

Hedensted 3% 4% 

Herning 5% 0% 

Horsens 5% 8% 

Ikast-Brande 3% 7% 

Kolding 4% 6% 

Mariagerfjord 9% 10% 

Randers 9% 15% 

Rebild 7% 6% 

Silkeborg 2% 4% 

Skanderborg 1% 2% 

Skive 1% 1% 

Varde 0% 1% 

Vejen 4% 4% 

Vejle 2% 5% 

Vesthimmerlands 5% 5% 

Viborg 13% 9% 

Aabenraa 0% 0% 

Aalborg 0% 0% 

Århus 0% 1% 

Største ændring blandt øvrige jyske kommuner 1% 1% 

Gennemsnit for jyske kommuner 3% 3% 
 

 

  
Kilde: Egne beregninger baseret på data fra Landstrafikmodellen og særudtræk fra Danmarks Statistik. 

 

 

 



 

 

Incentive   |   61 

 

Tabel 21 
 

Ændring i tilgængelighed til arbejdskraft med lang videregående uddannelse, inden for 45 minutters 

rejsetid 

 

  
Kommune 

Vestlig 

linjeføring 

Østlig 

linjeføring 

Billund 20% 10% 

Esbjerg 0% 0% 

Favrskov 1% 2% 

Haderslev 6% 9% 

Hedensted 7% 14% 

Herning 13% 8% 

Horsens 4% 7% 

Ikast-Brande 6% 18% 

Kolding 3% 4% 

Mariagerfjord 7% 10% 

Randers 4% 6% 

Rebild 7% 7% 

Silkeborg 2% 4% 

Skanderborg 1% 2% 

Skive 6% 2% 

Varde 0% 0% 

Vejen 4% 6% 

Vejle 4% 11% 

Vesthimmerlands 6% 6% 

Viborg 24% 18% 

Aabenraa 2% 2% 

Aalborg 1% 1% 

Århus 1% 1% 

Største ændring blandt øvrige jyske kommuner 1% 1% 

Gennemsnit for jyske kommuner 3% 4% 
 

 

  
Kilde: Egne beregninger baseret på data fra Landstrafikmodellen og særudtræk fra Danmarks Statistik. 

 

 

6.2 Bilag til afsnit 4: Effekter turistattraktioner 

Figur 23 viser de jyske og fynske turistattraktioner på VisitDenmarks top 300-liste. Tallene ud for 

de orange prikker bruges til at identificere de enkelte attraktioner i tabel 22, som også viser, 

hvor mange besøgende attraktionerne har. 
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Figur 23 
 

Jyske og fynske turistattraktioner 

  

 

  
Kilde: VisitDenmark. 
Note: Tallet ud for prikken kan anvendes til at identificere attraktionen med tabel 22 i bilag 6.2.  
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Tabel 22 
 

Antal besøgende i jyske og fynske turistattraktioner 
 

  Nummer på 

kort 
Seværdighed 

Antal gæster 

2016 
Kommuner 

    

1 Væksthusene Botanisk Have Aarhus 218.968 Århus 

2 Odense Zoo 355.613 Odense 

3 CLAY Keramikmuseum Danmark 43.577 Middelfart 

4 Bridgewalking Lillebælt 41.767 Middelfart 

5 Middelfart museum 26.689 Middelfart 

6 Humlemagasinet 14.847 Middelfart 

7 Museum Vestfyn 8.238 Assens 

8 Egeskov Slot 250.032 Faaborg-Midtfyn 

9 Fåborg museum for Malerkunst 28.630 Faaborg-Midtfyn 

10 Carl Nielsen Museet og Barndomshjem 6.268 Faaborg-Midtfyn 

11 Johannes Larsen Museet 48.920 Kerteminde 

12 Fjord og Bæltcentret i Kerteminde 43.376 Kerteminde 

13 Vikingemuseet Ladby 38.545 Kerteminde 

14 Farvergården 21.985 Kerteminde 

15 Nyborg Slot, Danehofslottet 77.150 Nyborg 

16 Borgmestergården 12.205 Nyborg 

17 Graabrødre kloster 13.328 Odense 

18 H.C. Andersens hus og Barndomshjem 135.004 Odense 

19 Den Fynske Landsby 120.496 Odense 

20 BRANDTS 93.729 Odense 

21 Møntergården 79.086 Odense 

22 Danmarks Jernbanemuseum 72.703 Odense 

23 Danmarks Mediemuseum 28.669 Odense 

24 Tidens Samling Kulturmaskinen 19.520 Odense 

25 Lumby Møllegård 9.500 Odense 

26 Valdemars Slot, Herregårdsmuseum 75.854 Svendborg 

27 Naturama 51.744 Svendborg 

28 Svendborg museum 34.243 Svendborg 

29 Marstal Søfartsmuseum 71.796 Ærø 

30 Ærø museum 15.201 Ærø 

31 Arkæologi Haderslev 8.811 Haderslev 

32 Naturhistorie og Palæontologi 7.019 Haderslev 

33 Legoland 1.700.000 Billund 

34 Aquadome - Lalandia Billund 692.000 Billund 

35 Museumsgården Karensminde 18.517 Billund 

36 Universe 93.064 Sønderborg 
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  37 Sønderborg slot 50.689 Sønderborg 

38 Historiecenter Dybbøl Banke 48.808 Sønderborg 

39 Cathrineminde Teglværk 15.974 Sønderborg 

40 Dybbøl Mølle 15.407 Sønderborg 
 

 

  41 Kulturhistorie Tønder 27.088 Tønder 

42 Kommandørgården, Nationalmuseet 13.818 Tønder 

43 Museet i Hjemsted Oldtidspark 12.165 Tønder 

44 Højer Mølle 6.413 Tønder 

45 Fiskeri- og Søfartsmuseet / Saltvandsakvariet 115.084 Esbjerg 

46 Ribe Vikingecenter 60.390 Esbjerg 

47 Museet Ribes Vikinger 55.889 Esbjerg 

48 Ribe Domkirkemuseum 55.454 Esbjerg 

49 Ribe kunstmuseum 35.591 Esbjerg 

50 Esbjerg kunstmuseum 16.924 Esbjerg 

51 Esbjerg museum 6.944 Esbjerg 

52 Fanø Kunstmuseum 8.996 Fanø 

53 Blåvand Zoo 70.000 Varde 

54 Hvidbjerg Strand Badeland 20.257 Varde 

55 Tirpitz Stillingen 14.322 Varde 

56 Museum Frello 10.259 Varde 

57 Nymindegab Museum 8.339 Varde 

58 Museet på Sønderskov 25.479 Vejen 

59 Glad zoo 20.000 Vejen 

60 Vejen kunstmuseum 18.776 Vejen 

61 Frøslevlejrens museum, Nationalmuseet 33.280 Aabenraa 

62 Kunstmuseet Brundlund Slot 20.239 Aabenraa 

63 Hjemmeværnsmuseet 16.256 Aabenraa 

64 Museerne i Fredericia 29.186 Fredericia 

65 Den Historiske Miniby 6.468 Fredericia 

66 FÆNGSLET 141.940 Horsens 

67 Industrimuseet, Horsens 40.871 Horsens 

68 Horsens Kunstmuseum 20.011 Horsens 

69 Museet på Koldinghus 136.055 Kolding 

70 Kunstmuseet Trapholt 74.491 Kolding 
 

 

  71 Den Geografiske Have 50.000 Kolding 

72 Øhavsmuseet 17.781 Kolding 

73 Givskud Zoo 379.810 Vejle 

74 Kongernes Jelling, Nationalmuseet 187.117 Vejle 

75 Kulturmuseet Spinderihallerne 23.878 Vejle 

76 Vejle kunstmuseum 16.880 Vejle 

77 Egtvedpigens Grav 14.237 Vejle 

78 Give-Egnens museum 12.379 Vejle 
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  79 Vingsted Historiske Værksted 7.992 Vejle 

80 Bindeballe St. 6.676 Vejle 

81 HEART Herning Kunstmuseum 29.662 Herning 

82 Søby Brunkulsmuseum 15.447 Herning 

83 Hjerl Hedes Frilandsmuseum 93.402 Holstebro 

84 Holstebro kunstmuseum 14.765 Holstebro 

85 Holstebro museum 13.895 Holstebro 

86 Jyllandsakvariet 59.650 Lemvig 

87 Lemvig Museum 54.034 Lemvig 

88 Museet for Religiøs Kunst 15.052 Lemvig 

89 Struer museum 9.961 Struer 

90 Djurs Sommerland 744.565 Syddjurs 

91 Ree Park Safari 187.043 Syddjurs 

92 Museum Østjylland, Ebeltoft 114.438 Syddjurs 

93 Fregatten Jylland 80.198 Syddjurs 

94 Skandinavisk Dyrepark 40.200 Syddjurs 

95 Glasmuseet, Ebeltoft 37.346 Syddjurs 

96 Munkholm Zoo 29.000 Syddjurs 

97 Kattegatcentret 152.007 Norddjurs 

98 
Gammel Estrup Herregårdsmuseet og Dansk 

Landbrugsmuseum Gl. Estrup 
97.896 Norddjurs 

99 Museum Østjylland, Grenå 11.289 Norddjurs 

100 Randers Regnskov 260.147 Randers 

101 Memphis Mansion 142.000 Randers 

102 Museum Østjylland, Randers 39.189 Randers 

103 Randers kunstmuseum 35.532 Randers 

104 AQUA Akvarium & Dyrepark 107.811 Silkeborg 

105 Museum Jorn 41.719 Silkeborg 

106 Kunstcentret Silkeborg Bad 28.025 Silkeborg 

107 Hovedgården 20.989 Silkeborg 

108 Jysk Automobilmuseum 13.968 Silkeborg 

109 Skanderborg museum 14.591 Skanderborg 

110 Øm Kloster Museum 6.919 Skanderborg 
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  111 ARoS, Aarhus Kunstmuseum 835.606 Århus 

112 Den Gamle By 515.667 Århus 

113 Tivoli Friheden 509.503 Århus 

114 Moesgård Museum 431.688 Århus 

115 Naturhistorisk museum 64.883 Århus 

116 Kunsthal Aarhus 39.500 Århus 

117 Steno Museet 36.668 Århus 

118 Kvindemuseet 32.376 Århus 

119 Museum Ovartaci 25.283 Århus 

120 Klosterlund Museum 7.143 Ikast-Brande 

121 Lyngvig Fyr 58.938 Ringkøbing-Skjern 

122 Bork Vikingehavn 56.123 Ringkøbing-Skjern 

123 Fiskeriets Hus 28.137 Ringkøbing-Skjern 

124 Danmarks Flymuseum 27.384 Ringkøbing-Skjern 

125 Bundsbæk Mølle 18.606 Ringkøbing-Skjern 

126 Fahl Kro 16.712 Ringkøbing-Skjern 

127 Ringkøbing Museum 14.125 Ringkøbing-Skjern 

128 Kaj Munks Præstegård 8.778 Ringkøbing-Skjern 

129 Abelines Gaard 8.537 Ringkøbing-Skjern 

130 Danmarks Fugle Zoo 15.250 Ringkøbing-Skjern 

131 Glud museum 13.106 Hedensted 

132 Jesperhus Feriepark 226.741 Morsø 

133 Stenaldercentret Ertebølle 8.607 Morsø 

134 Skarregaard 8.038 Morsø 

135 Fossil- og Molermuseet 7.083 Morsø 

136 Spøttrup Middelalderborg 37.773 Skive 

137 Fur Fossiler 26.384 Skive 

138 Jenle, Nanna og Jeppe Åkjærs kunstnerhjem 11.847 Skive 

139 Flyndersø Mølle Gartnerhuset/Ørslevkloster 10.757 Skive 

140 Krydsfelt Skive 6.268 Skive 

141 Museumscenter Hanstholm 53.592 Thisted 

142 Bunkermuseet 14.140 Thisted 

143 Kirsten Kjærs Museum 13.900 Thisted 

144 Heltborg museum og Sydthy Kunst-og Kulturcenter 7.236 Thisted 

145 Thisted museum 6.230 Thisted 

146 Viborg Museum 71.381 Viborg 

147 Mønsted Kalkgruber 63.381 Viborg 

148 Energimuseet 42.018 Viborg 

149 Skovgaard Museet i Viborg 17.296 Viborg 

150 Hvolris Jernalderlandsby 7.584 Viborg 

151 Daugbjerg Kalkgruber 7.580 Viborg 

152 Voergård Slot 19.476 Brønderslev 

 



 

 

Incentive   |   67 

 

153 Skagens Museum 135.987 Frederikshavn 

154 Anchers hus 26.296 Frederikshavn 

155 Skagen By- og Egnsmuseum 17.370 Frederikshavn 

156 Bangsbomuseet 13.519 Frederikshavn 

157 Drachmanns hus 12.628 Frederikshavn 

158 Frederikshavn kunstmuseum og Exlibris samling 10.332 Frederikshavn 

159 Limfjordsmuseet 28.283 Vesthimmerlands 

160 Vesthimmerlands Museum 11.612 Vesthimmerlands 

161 Læsø museum 15.221 Læsø 

162 Boldrup Museum 7.152 Rebild 

163 Danmarks Saltcenter, Mariager 30.755 Mariagerfjord 

164 Vikingecenter Fyrkat 26.636 Mariagerfjord 

165 Gasmuseet 15.351 Mariagerfjord 

166 Faarup Sommerland 600.928 Jammerbugt 

167 Hjortdal Dyrefarm 8.000 Jammerbugt 

168 Egnssamlingen Saltum 7.500 Jammerbugt 

169 Aalborg Zoo 380.126 Aalborg 

170 KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg 117.834 Aalborg 

171 Lille Vildmosecentret 74.201 Aalborg 

172 Lindholm Høje 32.349 Aalborg 

173 Aalborg historiske museum 28.619 Aalborg 

174 Springeren – Maritimt Oplevelsesenter 20.822 Aalborg 

175 Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum 18.128 Aalborg 

176 Hals museum 8.144 Aalborg 

177 Nordsøen Oceanarium 180.970 Hjørring 

178 Bunkermuseet, Hirtshals 27.524 Hjørring 

179 Landskabs- og landsbrugsmuseet, Mosbjerg 24.187 Hjørring 

180 Vendsyssel historiske museum 18.602 Hjørring 

181 Vendsyssel Kunstmuseum 12.793 Hjørring 

182 Hirtshals museum 7.826 Hjørring 

183 Strandfogedgården Rubjerg 6.292 Hjørring 
 

  
Kilde: VisitDenmarks top 300-liste med turistattraktioner. 

 

 


