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Det overvejes på politisk niveau at etablere en midt-
jysk motorvej op langs Hærvejen for at aflaste den 
eksisterende motorvej, E45, langs den jyske øst-
kyst. En Hærvejsmotorvej vil samtidig have den for-
del, at den forbedrer infrastrukturen til og fra Billund 
Lufthavn til gavn for brugerne af lufthavnen. Analy-
sen tager udgangspunkt i effekter, der opstår i kraft 
af en situation, hvor hele motorvejsstrækningen føl-
gende Vejdirektoratets linjeføringsforslag A er an-
lagt, se Vejdirektoratet (2013). Linjeføringen A er 
den af de tre foreslåede linjeføringer, der løber tæt-
test på lufthavnen. 
 
Denne analyse belyser, hvordan bedre infrastruktur 
til og fra Billund Lufthavn vil udvide lufthavnens pas-
sagergrundlag og dermed øge antallet af passage-
rer, der flyver fra lufthavnen.  
 
Det øgede antal passagerer vil medføre samfunds-
økonomiske gevinster for især Jylland og Fyn. Her 
fokuseres der på følgende tre gevinster: 
 
 Køretidsgevinsterne for passagerer, der flyver 

til og fra Billund Lufthavn 
 Øget omsætning og beskæftigelse i lufthavnen 

og dens underleverandører 
 Erhvervslivets gavn af bedre tilgang til internati-

onale flyruter 
 
Billund Lufthavn håndterer foruden passagerer 
også en betydelig mængde gods. Denne analyse 
fokuserer imidlertid på passagertransporten og vil 
kun i mindre grad behandle Hærvejsmotorvejens ef-
fekten på godstrafikken fra lufthavnen. 

Hovedresultater 
Når en person eller virksomhed overvejer at fore-
tage en flyrejse, vil vedkommende opveje gevin-
sterne ved rejsen med omkostningerne målt i tid og 
kr. Når køretiden til og fra Billund Lufthavn falder, vil 

flere vælge at gennemføre rejsen. Antallet af passa-
gerer i lufthavnen vil derfor stige, hvis Hærvejsmo-
torvejen etableres.  
 
Der flyver årligt 1,1 mio. personer bosiddende i Dan-
mark ud fra Billund Lufthavn. Baseret på køretids-
besparelserne som følge af Hærvejsmotorvejen og 
viden om den geografiske fordeling af Billund Luft-
havns passagerer estimeres det, at etableringen af 
motorvejen vil medføre en stigning på omtrent 
50.000 danskere, der flyver fra lufthavnen. Det er en 
stigning i antallet af udadgående passagerer på 
godt 5 pct.  
 
Hertil kommer væksten i antallet af udenlandske rej-
sende, der flyver til Billund Lufthavn. Der flyver årligt 
356.000 personer (2013) bosiddende i udlandet til 
lufthavnen. Der er imidlertid begrænset viden om 
disse personers rejsedestination i Danmark, og der 
er derfor ikke datamæssig grundlag for at dokumen-
tere, i hvilket omfang de vil drage gavn af Hærvejs-
motorvejen. Under antagelse af at antallet af uden-
landske passagerer vil stige i samme takt som an-
tallet af danske passagerer, vil Hærvejsmotorvejen 
føre til en vækst på knap 19.000 passagerer. Dette 
er dog et skøn præget af betydelig usikkerhed. 
 
En række forhold taler for, at 50.000 er et konserva-
tivt skøn for væksten i antallet af danske passage-
rer. Det estimerede skøn er udtryk for en statisk alt-

andet-lige beregning, hvor der udelukkende med-
regnes effekten af køretidsreduktion. Der er andre 
effekter, som også kan forventes at have en mærk-
bar effekt på passagerantallet. Her fremhæves to 
centrale effekter: 
 
For det første er der ikke taget højde for dynamiske 
effekter af etableringen af Hærvejsmotorvejen. I takt 
med at oplandet til Billund Lufthavn vokser, vil det 
blive mere attraktivt for flyselskaberne at åbne ruter 
til nye destinationer. Det kan tiltrække yderligere 
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passagerer til Billund Lufthavn ved dels at øge den 
generelle rejseaktivitet og ved at få flere passagerer 
til at vælge Billund Lufthavn frem for andre luft-
havne.  
 
Dertil kommer, at der ikke er taget højde for effekten 
af reduceret trængsel på de jyske lande- og motor-
veje. Når en billist beregner køretiden til Billund Luft-
havn vil han/hun typisk indregne ekstra tid for at 
tage højde for risikoen for at sidde i kø. Etablering 
af Hærvejsmotorvejen vil aflaste det eksisterende 
vejnet og dermed reducere trængslen på disse veje. 
Dette sænker behovet for at indregne en trængsels-
buffer og reducerer dermed den samlede omkost-
ning ved transport til og fra lufthavnen. Dette kan 
yderligere medvirke til passagervækst i Billund Luft-
havn. 
 
I transportøkonomiske analyser værdisættes køre-
tidsbesparelser ved hjælp af fastsatte priser på tids-
forbrug til transport. Den samfundsøkonomiske ge-
vinst for passagererne kan værdisættes ved hjælp 
af Transportministeriets TERESA-model. Beregnin-
gerne viser, at tidsbesparelsen for de nuværende 
passagerer samlet set vil udgøre omtrent 15 mio. kr. 
årligt. Det svarer til en gennemsnitlig besparelse for 
de pågældende fritidspassagerer på 37 kr. pr. rejse 
(tur/retur) og for erhvervspassagerer på 178 kr. pr. 
rejse (tur/retur). 
 
Et øget passagergrundlag vil medføre flere flyrej-
sende i Billund Lufthavn og dermed også, at der skal 
investeres og ansættes flere personer til check-in, 
baggagehåndtering og butikkerne i lufthavnen mv. 
Samtidig vil lufthavnen også skulle øge indkøb af 
varer og serviceydelser fra underleverandører, hvil-
ket igen øger beskæftigelsen mv. Endelig vil den 
ekstra beskæftigelse og dermed lønudbetalinger til 
medarbejdere også medføre et øget privatforbrug i 
regionen, hvilket yderligere vil skabe aktivitet hos 
butikker, producenter osv. 

Beregninger baseret på DAMVADs input-output-
model viser, at 50.000 flere udadgående passage-
rer vil skabe omtrent 13 fuldtidsjob, hvoraf de 5 vil 
blive skabt i Billund Lufthavn og de resterende hos 
underleverandører og andre virksomheder. Samti-
dig estimeres lufthavnens omsætning at stige med 
25 mio. kr. årligt, mens omsætningen hos underle-
verandører og andre virksomheder vil stige med 
yderligere 13 mio. kr. årligt. 
 
Som nævnt ovenfor er der ikke tilstrækkelig data til 
at estimere væksten i antallet af udenlandske rej-
sende. Et kvalificeret bud er, jf. ovenfor, at Hærvejs-
motorvejen vil øget antallet af udenlandske tilrej-
sende med knap 19.000. Det vil alt andet lige øge 
antallet af fuldtidsjob og omsætning med yderligere 
ca. 2½ fuldstidsjob og 7½ mio. kr. i omsætning. 
 
Erhvervslivet vil også drage gavn af bedre infra-
struktur til lufthavnen ved samlet set at forkorte rej-
setiden til udenlandske forretningsforbindelser, mo-
der- og datterselskaber, vidensinstitutioner osv. 
Hærvejsmotorvejen kan dermed være med til at til-
trække investeringer – både indenlandske og uden-
landske – fra virksomheder, der ønsker gode inter-
nationale flyforbindelser. Dette vil medføre betyde-
lige produktivitetsgevinster, hvilket vil afspejle sig i 
øget BNP. 
 
En række studier underbygger sammenhængen 
mellem flytransport og produktivitet. Et studie fra In-
tervistas (2015) viser, at en 10 pct. stigning i en luft-
havns tilgængelighedsindeks giver en produktivi-
tetsstigning på 0,5 pct. Denne produktivitetsvækst 
vil langt overvejende forekomme i lufthavnens op-
land. En vækst i antallet af passagerer i Billund Luft-
havn 50.000 vil medføre en vedvarende, årlig vækst 
i BNP på ca. 1,2 mia. kr. i Region Syddanmark og 
Region Midtjylland som følge af øget produktivitet. 
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Hærvejsmotorvejen vil også gavne virksomheder, 
der fragter gods via lufthavnen – særligt virksomhe-
der, der sælger højværdivarer i fjerntliggende lande. 
Motorvejens gavnlige effekt for eksporten er ikke 
belyst videre i denne analyse. 
 
Der er ikke gennemført scenarieberegninger for de 
to alternative linjeføringer, B og C, i Vejdirektoratets 
rapport (2013), der ligger øst for linjeføring A. Den 
midterste linjeføring B vil ligesom linjeføring A give 
betydelige rejsetidsgevinster for de rejsende.  
 
Afstanden fra lufthavnen til linjeføring B vil være no-
get længere end til linjeføring A. Dette vil betyde 
længere køretid for en del bilister, der drager særlig 
gavn af linjeføring A. Dette modsvares dog af, at lin-
jeføring B giver køretidsgevinster for beboere op 
mod Silkeborg, der kun i mindre grad vil drage gavn 
af linjeføring A, der delvist benytter den eksiste-
rende motorvej fra Give i nordvestlig retning mod 
Herning – denne motorvej går for langt vestpå, til at 
beboere i Silkeborg og omegn kan drage gavn af 
linjeføring A.  
 
I sydgående retning vil linjeføring B give mindre tids-
besparelser end linjeføring A for passagerer fra Bil-
lund Lufthavn. 
 
Alt i alt vurderes det umiddelbart, at linjeføring B kan 
forventes at give samfundsøkonomiske gevinster i 
en størrelsesorden svarende til linjeføring A.  
 
Den østligste linjeføring, C, vil formentlig give min-
dre samfundsøkonomiske gevinster, da bilister til og 
fra Billund Lufthavn skal køre længere for at komme 
hen til motorvejen. Nordpå op mod Silkeborg vil der 
være visse tidsbesparelser, mens bilister sydpå vil 
få begrænsede gevinster af linjeføring C.  
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Vejdirektoratet (2013) har kigget nærmere på tre 
forskellige linjeføringer for Hærvejsmotorvejen, se 
figur 2.1. Korridor A er den linjeføring, der kommer 
tættest på Billund Lufthavn. Denne analyse er gen-

nemført med udgangspunkt i, at korridor A etable-
res. Korridor A tilsluttes E45 ved Hobro i nord og 
Christiansfeld i syd. Mellem Herning og Give gen-
bruger den motorvejen på rute 18. 

2 Hærvejsmotorvejen og køretid til lufthavnen 

 
 FIGUR 2.1 
Mulige linjeføringer 

 
Kilde: Vejdirektoratet (2013). 
Note: Kortet har i denne analyse fået tilføjet et flylogo for at vise placeringen af Billund Lufthavn. 
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En telefonundersøgelse foretaget af Megafon i 2013 
viser, at langt størstedelen af de flyrejsende, 96 pct., 
kører til Billund Lufthavn i egen bil, taxi eller lig-
nende. Det skal ses i sammenhæng med, at der er 
begrænsede muligheder for at komme til og fra Bil-
lund Lufthavn med offentlig transport. Der er fx på 
nuværende tidspunkt ingen jernbane til Billund og 
busnetværket er begrænset. Derfor vil udvikling af 
infrastruktur til brug for bilister have stor betydning 
for passagerernes tilgang til lufthavnen. Det gælder 
bl.a. Hærvejsmotorvejen. 
 
Figur 2.2 og figur 2.3 viser køretiden til lufthavnen 
henholdsvis i dag og i den situation, hvor korridor A 
er etableret. I flere tilfælde vil dele af et postnummer 
være inden for fx 60 minutters køretid, og resten af 
postnummeret inden for fx 70 minutters køretid. 
Postnummeret vil i dette tilfælde være markeret 
som havende en 70 minutters køretid, hvis den 
overvejende del af postnummeret har 70 minutters 
køretid og omvendt. I postnumre med større byer er 
dækningen af disse byer udslagsgivende for, om 
den markeres som inden for 60 eller 70 minutters 
køretid. 
 
Sammenligning af figur 2.2 og figur 2.3 viser, at an-
tallet af postnumre inden for 1½ times køretid udvi-
des betragteligt i nordgående retning. I dag vil en 
bilist, der kører nordpå mod Aalborg ende et sted 
mellem Viborg og Hobro efter 1½ times køretid. Hvis 
Hærvejsmotorvejen etableres vil bilisten nå helt til 
Aalborg inden for samme køretid.  
 
Tilsvarende kan flere i sydgående retning køre til 
lufthavnen inden for 1½ time. Denne udvidelse af 
lufthavnens opland (ifølge tommelfingerreglen) er 
imidlertid ikke vist på kortet, da denne udvidelse ho-
vedsagligt sker i Tyskland og ikke er medregnet i 
scenariet. Hærvejsmotorvejen vil formentlig have en 
begrænset effekt på antallet af passagerer fra Tysk-
land, da disse i forvejen har god adgang til Hamborg 

Lufthavn. Dette bekræftes af, at en betydelig del af 
danskerne i de sydligste egne af Jylland anvender 
Hamborg Lufthavn. En telefonrundspørge foretaget 
af Megafon i 2013 for Billund Lufthavn bekræfter, at 
andelen af borgere, der anvender Hamborg Luft-
havn som udgangspunkt for udlandsrejser, er hø-
jere for de mest sydlige dele af Jylland. For perso-
ner fra Aabenraa, Sønderborg, Tønder, Haderslev 
og Kolding Kommune er det omtrent hver fjerde ud-
landsrejse, der starter i Hamborg Lufthavn. For per-
soner i resten af Region Syddanmark er det under 
hver tiende rejse. 
 
Den reducerede køretid til Billund Lufthavn udvider 
lufthavnens reelle opland, dvs. de dele af Danmark, 
hvorfra personer i vidt omfang vil vælge Billund Luft-
havn som udgangspunkt for flyrejser. Som en tom-
melfingerregel er en lufthavns opland inden for 1½ 
times køretid. Antallet af personer bosat inden for 
1½ times køretid vil med Hærvejsmotorvejen vokse 
fra 2,36 mio. til 2,54 mio., se tabel 2.1.  
 
 
 TABEL 2.1 
Befolkningsgrundlag i Billund Lufthavns opland 

1.000 personer Før Efter Stigning 

Inden for 30 min. 150 220 70 

Inden for 60 min. 1.250 1.360 100 

Kørsel til 90 min. 2.360 2.540 180 
 

Kilde: DAMVAD pba. postnummerundersøgelsen, MIDT, og OAG. 

  
Jo længere passagerer kører på Hærvejsmotorve-
jen, desto større tidsbesparelser vil de have til og fra 
lufthavnen i forhold til i dag. De største tidsbespa-
relser vil tilgå passagerer nord for Hobro, se figur 
2.4. I dag vil disse personer typisk køre ad landeve-
jen østpå til Horsens og derefter følge E45 nordpå. 
Med Hærvejsmotorvejen undgår de landevejen 
østpå og kan køre mere direkte nordpå ad motorve-
jen. Personer nord for Hobro i området omkring Vi-
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borg vil få en tidsbesparelse på omkring 10 minut-
ter. Bemærk, at personer bosiddende mellem Her-
ning og Billund Lufthavn vil opleve en begrænset 
tidsbesparelse, da der som nævnt allerede er en 
motorvej mellem Give og Herning.  
 
Syd for Billund vil personer i Kolding og syd herfra 
få en tidsbesparelse på omtrent ti minutter. Foruden 
disse tidsbesparelser vil disse billister også drage 
fordel af mindre trængsel og dermed usikkerhed om 
ankomsttidspunkt på de eksisterende veje, herun-
der E45. Betydningen af den reducerede usikker-
hed belyses ikke videre i denne analyse. 
 
Der vil også være mindre tidsbesparelser for bilister 
der kører mod Fyn. Da besparelsen er forholdsvist 
lille vurderes den at have en begrænset effekt på 
antallet af passagerer i Billund Lufthavn. Denne ef-
fekt er derfor udeladt i de videre analyser. 
 



 
 

 HÆRVEJSMOTORVEJENS EFFEKT PÅ BILLUND LUFTHAVN | DAMVAD.COM 11 

 
 
  

 
 FIGUR 2.2 
Aktuel køretid i bil til og fra Billund Lufthavn 

  
Kilde: DAMVAD pba. Open Street Map. 

 



 
 

12 HÆRVEJSMOTORVEJENS EFFEKT PÅ BILLUND LUFTHAVN | DAMVAD.COM 

  

 
 FIGUR 2.3 
Køretid til og fra Billund Lufthavn ved anlæg af Hærvejsmotorvejen, linjeføring A 

 
Kilde: DAMVAD pba. Open Street Map. 
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 FIGUR 2.4 
Køretidsbesparelser ved etablering af Hærvejsmotorvejen 

  
Kilde: DAMVAD pba. Open Street Map 
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Beslutningen om at foretage en flyrejse afhænger af 
flere faktorer. En person, der overvejer at foretage 
en flyrejse, vil grundlæggende opveje udbyttet af 
rejsen med det oplevede besvær med at rejse (også 
kaldet den samlede omkostning). Det gælder både 
for turister og forretningsrejsende. Det oplevede be-
svær ved at rejse hænger tæt sammen med den 
samlede rejsetid: transporttid til og fra lufthavnen 
plus flyvetiden. Hvis transporttiden til og fra lufthav-
nen falder, vil det oplevede besvær falde. Det bety-
der, at flere personer vil finde det fordelagtigt at flyve 
til og fra Billund Lufthavn, hvis der anlægges en 
Hærvejsmotorvej. 
 
I dette afsnit estimerer vi, hvor mange flere rejsende 
der vil anvende Billund Lufthavn, hvis der anlægges 
en Hærvejsmotorvej.  
 
For at beregne stigningen i antallet af passagerer 
beregner vi i første omgang, hvordan Hærvejsmo-
torvejen vil påvirke rejseintensiteten. 
 

Definition på rejseintensitet: 

Antal flyrejser fra Billund Lufthavn pr. borger. 
  
Ændringen i rejseintensiteten er beregnet ud fra en 
estimation af sammenhængen mellem køretid og 
rejseintensitet.  
 
Det forudsættes dermed, i) at samtlige passagerer 
kører til lufthavnen i egen bil, taxi eller lignende, og 
ii) at køretiden er en afgørende faktor for, hvorvidt 
en person vil rejse fra Billund Lufthavn. Begge for-
udsætninger underbygges af eksisterende viden om 
passagerer, der anvender lufthavnen. 
 
Som nævnt ovenfor viser en telefonundersøgelse 
foretaget af Megafon i 2013, at langt størstedelen af 
de flyrejsende (96 pct.) kører til Billund Lufthavn i 
egen bil, taxi eller lignende.  

Beregninger nedenfor bekræfter endvidere, at der 
er en meget tæt sammenhæng mellem køretiden til 
Billund Lufthavn og rejseintensiteten. Personer, der 
bor tættere på Billund, benytter oftere lufthavnen.  

Køretid og rejseintensitet 
I dette afsnit estimeres sammenhængen mellem kø-
retid og rejseintensitet. Udgangspunktet er den nu-
værende rejseintensitet for de enkelte postnumre 
og køretiden til lufthavnen. 
 
Første skridt er en opdeling af postnumrene i føl-
gende grupper efter deres køretid til Billund Luft-
havn før og efter Hærvejsmotorvejen, se kapitel 2: 
 
 Under 30 minutter 
 31-40 minutter 
 … 
 121-130 minutter 
 Over 130 minutter 
 
Rejseintensiteten for de enkelte postnumre er be-
regnet ved hjælp af resultaterne fra en stikprøveun-
dersøgelse fra 2007/08 blandt passagerne i Billund 
Lufthavn (herfra benævnt postnummerundersøgel-
sen). Passagererne blev ved check-in bedt om at 
oplyse oprindelsesland, postnummer, formål med 
rejsen (erhverv eller fritid) og antal medrejsende. I 
alt er der omtrent 13.200 besvarelser dækkende 
32.700 personer bosiddende i Danmark – i tilfælde, 
hvor en person rejste i en gruppe, fx familier eller 
flere forretningsfolk fra samme virksomhed, antages 
det, at de medrejsende har samme postnummer. 
Ved hjælp af postnummerundersøgelsen er det mu-
ligt at beregne andelen af passagerer, der kommer 
fra et givent postnummer i Danmark. 
 
Antallet af passagerer fra de enkelte postnumre er 
derefter udregnet ved at multiplicere andelen af 
passagerer fra de enkelte postnumre ifølge post-
nummerundersøgelsen med det samlede antal dan-
skere, der fløj via Billund Lufthavn i 2013. I alt fløj 

3 Ændring i passagerantal 
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knap 1,1 mio. danskere fra Billund Lufthavn dette 
år.1  
 
Antallet af passagerer er steget med knap 20 pct. 
fra 2007/08 til i 2014. Det kan have medført forskyd-
ninger i de enkelte postnumres andel af det sam-
lede passagertal. Fx har den midtjyske motorvej 
mellem Herning og Give forkortet køretiden fra Her-
ning til Billund Lufthavn med omtrent 15 minutter. 
Det kan have medført flere flyrejsende fra Herning-
området. Omvendt kan udvidelsen af Aalborg Luft-
havn særligt med flere afgange til Amsterdam Luft-
havn have sænket andelen af passagerer fra det 
nordlige Jylland. 
 
På baggrund af Megafons telefonundersøgelse er 
det muligt at beregne rejseintensiteter for 2013 på 
kommuneniveau. De bekræfter, at jo tættere folk 
bor på Billund Lufthavn, desto oftere rejser de fra 
lufthavnen, se bilag. Stikprøvens størrelse tillader 
desværre ikke at beregne rejseintensiteter på post-
nummerniveau. Der er endvidere stor forskel på kø-
retiden til Billund Lufthavn inden for de enkelte kom-
muner. Derfor anvendes Megafons undersøgelse 
ikke til at vurdere effekten af Hærvejsmotorvejen.  
 
Da der ikke er nyere data om passagernes post-
nummer antages det i denne analyse, at fordelingen 
har været uændret siden 2007/08. 
 
Ved at dividere antallet af passagerer med det sam-
lede befolkningstal i de enkelte postnumre frem-
kommer rejseintensiteten. Postnumrenes rejsein-
tensitet er illustreret i figur 3.1.  
 
 
 
 
 
 
                                                      
1 Kilde: Billund Lufthavn og MIDT. Bemærk, at der i denne analyse betrag-
tes antal udadgående flyrejsende med udgangspunkt i Billund Lufthavn. 

 

Da de fleste passagerer rejser tur/retur tæller en rejsende typisk med som 
to pax i lufthavnsstatistikker. 
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 FIGUR 3.1 
Postnumrenes rejseintensitet 

 
Kilde: DAMVAD pba. postnummerundersøgelsen, passagertal fra Billund Lufthavn og Danmarks Statistik. 
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Der er en tæt sammenhæng mellem køretiden til og 
fra lufthavnen og rejseintensiteten, se figur 3.2. 
Postnumre inden for en køretid af 30 og 40 minutter 
har en højere rejseintensitet end postnumre inden 
for en køretid af 50 minutter osv. I gennemsnit falder 
rejseintensiteten med 3,4 pct., når køretiden stiger 
10 minutter. Denne sammenhæng kaldes nedenfor 
for intensitetsfølsomheden. 
 
Det betyder, at 100 indbyggere i gennemsnit vil gen-
nemføre 3,4 flere flyrejser om året fra Billund Luft-
havn, når køretiden falder 10 minutter. 

Ændring i passagerantal 
For at beregne ændringen i antallet af passagerer 
ved etablering af Hærvejsmotorvejen beregnes i 
første omgang stigningen i rejseintensiteten for de 
enkelte postnumre: 
 

𝑆𝑡𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑟𝑒𝑗𝑠𝑒𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 = 
𝐾ø𝑟𝑒𝑡𝑖𝑑𝑠𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒 × 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑓ø𝑙𝑠𝑜𝑚ℎ𝑒𝑑 

 
Ved at multiplicere stigningen i rejseintensiteten 
med antallet af indbyggere i de enkelte postnumre 
fremkommer stigningen i antallet af passagerer: 
 

Æ𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 = 

𝑆𝑡𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑟𝑒𝑗𝑠𝑒𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 × 𝐼𝑛𝑑𝑏𝑦𝑔𝑔𝑒𝑟𝑒 
 
Beregningerne viser, at antallet af udadgående, 
danske passagerer vil stige med knap 50.000. Det 
er en stigning på 5,3 pct.  
 
Hertil kommer væksten i antallet af udenlandske rej-
sende, der flyver til Billund Lufthavn. Der flyver årligt 
356.000 personer bosiddende i udlandet til lufthav-
nen (2013). Der er imidlertid begrænset viden om 
disse personers rejsedestination i Danmark, og der 

 
 FIGUR 3.2 
Køretid til Billund Lufthavn og rejseintensitet, 2013 
 

  
Kilde: DAMVAD pba. Postnummerundersøgelsen og Open Street Map.  
Note: 30 betyder, at der er en køretid på 0-30 minutter, 40 at der er en køretid på 31-40 minutter, …, 140+ at der er en køretid på 131 minutter og derover. 
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er derfor ikke datamæssig grundlag for at dokumen-
tere, i hvilket omfang de vil drage gavn af Hærvejs-
motorvejen. Under antagelse af at antallet af uden-
landske passagerer vil stige i samme takt som an-
tallet af danske passagerer, vil Hærvejsmotorvejen 
føre til en vækst på knap 19.000 passagerer. Dette 
er dog et skøn præget af betydelig usikkerhed. 
 
En række forhold taler for, at 50.000 er et konserva-
tivt skøn for væksten i antallet af danske passage-
rer. Det estimerede skøn er udtryk for en statisk alt-

andet-lige beregning, hvor der udelukkende med-
regnes effekten af køretidsreduktionen. Der er an-
dre effekter, som også kan forventes at have en 
mærkbar effekt på passagerantallet. Her fremhæ-
ves to centrale effekter: 
 
For det første er der ikke taget højde for dynamiske 
effekter af etableringen af Hærvejsmotorvejen. I takt 
med at oplandet til Billund Lufthavn vokser, vil det 
blive mere attraktivt for flyselskaberne at åbne ruter 
til nye destinationer. Det kan tiltrække yderligere 
passagerer til Billund Lufthavn ved dels at øge den 
generelle rejseaktivitet og ved at få flere passagerer 
til at vælge Billund Lufthavn frem for andre luft-
havne.  
 
I nedenstående kapitler, hvor de samfundsøkono-
miske gevinster belyses, tages der udgangspunkt i, 
at antallet af passagerer stiger med 50.000. Der er 
derfor ikke beregnet køretidsgevinster for udenland-
ske tilrejsende, ej heller de effekter de udenlandske 
rejsende har på aktiviteten i lufthavnen og dens un-
derleverandører og effekten for det øvrige erhvervs-
liv. 
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I transportøkonomiske analyser værdisættes perso-
ners rejsetid ud fra fastsatte timetakster, der indgår 
i Transportministeriets samfundsøkonomiske analy-
semode, TERESA. Modellen anvendes til at belyse 
den samlede rentabilitet af infrastrukturprojekter 
inkl. omkostninger til fx anlæg og vedligehold samt 
de tidsmæssige gevinster. TERESA-modellen er 
obligatorisk for alle Transport- og Energiministeriets 
projekter og bliver løbende opdateret. 
 
I nærværende rapport vil hele modellen ikke blive 
kørt, da formålet med analysen ikke er at analysere 
rentabiliteten af Hærvejsmotorvejen, men alene be-
lyse betydningen for nemmere adgang til- og fra Bil-
lund lufthavn for passagererne. I dette kapitel vær-
disættes de tidsmæssige besparelser for passage-
rer, der kører til og fra lufthavnen. Der tages ud-
gangspunkt i det nuværende passagerantal, og der 
tages ikke højde for øget passagerantal som følge 
af anlæg af Hærvejsmotorvejen. 
 
Den fastsatte omkostning ved kørsel er i TERESA 
opdelt efter: erhverv, kørsel til/fra arbejde og andet, 
se tabel 4.1. I nærværende analyse anvendes om-
kostningen for erhverv for lufthavnens erhvervsrej-
serne, og omkostningen for andet anvendes for luft-
havnenes fritidsrejsende.  
 
 
 TABEL 4.1 
Omkostning ved kørsel pr. time, 2015 priser 

 
 Kr. 

Erhvervsrejsende 398 

Fritidsrejsende, herunder kørsel til og fra 

arbejde 83 
 

Kilde: TERESA-modellen version 3.03. 
Note: Andet består af alle ting som ikke er kørsel til/fra arbejde eller er-
hverv. 

  
 

Den samlede tidsbesparelse for passagerer til og 
fra Billund Lufthavn er opgjort ved at multiplicere 
tidsbesparelserne med antallet af passagerer fra de 
enkelte postnumre (2013), se kapitel 2. Det giver en 
samlet tidsbesparelse på 75.400 timer for fritidsrej-
sende og 21.500 for erhvervsrejsende tur/retur til 
lufthavnen. 
 
Tidsbesparelserne multipliceres med timeomkost-
ningen ved kørsel, hvorved den samfundsmæssige 
gevinst fremkommer målt i kr.  
 
Den samlede årlige gevinst ved reduceret rejsetid 
bliver derved 6,3 mio. kr. for fritidsrejsende og 8,6 
mio. kr. for erhvervsrejserne om året, hvilket svarer 
til en samlet besparelse på 14,8 mio. kr., jf. tabel 
4.2.   
 
 
 TABEL 4.2 
Årlig rejseomkostningsbesparelse for passagerer i 
Billund Lufthavn, 2015 priser 

 
 Fritid Erhverv I alt 

Besparede timer 75.400 21.500 96.900 

Rejseomkostnings- 

besparelse mio. kr. 6,3 8,6 14,8 
 

Kilde: DAMVAD på baggrund af priser fra TERESA-modellen version 3.03 
og postnummerundersøgelsen. 
Note: Andet består af alle ting som ikke er kørsel til/fra arbejde eller er-
hverv 

  
Hærvejsmotorvejen vil give tidsbesparelser for godt 
123.000 fritidsrejsende i Billund lufthavn og 35.000 
erhvervsrejsende. Det betyder, at en gennemsnitlig 
fritidsrejsende opnår en besparelse på 37 kr. tur/re-
tur som følge af reduceret transporttid, og en gen-
nemsnitlig erhvervsrejsende opnår en besparelse 
på 178 kr. pr. tur for de passagerer der får en tids-
gevinst af en Hærvejsmotorvej. 
 

4 Køretidsgevinster for passagererne 
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Der er i modellen ikke taget højde for, hvor stor en 
andel af de rejsende, der er børn, da der ikke fore-
ligger oplysninger herom. Ligeledes er der kun reg-
net på de nuværende passagerer, og ikke tidsgevin-
sten for eventuelle nye passagerer der vil benytte 
sig af lufthavnen som følge af motorvejen.  Der be-
regnes heller ikke værdien af tidsbesparelsen for 
andre brugere af Hærvejsmotorvejen. 
 
Der er desuden økonomiske gevinster for godstra-
fikken fra Billund lufthavn, da disse også vil have en 
reduceret rejsetid. Denne reduktion er ikke medreg-
net i nærværende analyse. Ligeledes kan en Hær-
vejsmotorvej reducere risikoen for at komme til at 
sidde i kø, dette element er ligeledes udeladt af ana-
lysen. Prisen på en time i kø er højere end trans-
porttid, hvorfor en reduktion i tiden i kø for passage-
rer vil give en endnu større effekt.  
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Anlæg af Hærvejsmotorvejen vil medføre, at luft-
havnens kapacitet udvides for at håndtere det 
øgede antal passager. Dermed vil Hærvejsmotorve-
jen medvirke til at skabe jobs og omsætning både i 
lufthavnen (direkte effekter) og hos lufthavnens un-
derleverandører (indirekte effekter). Dertil kommer 
at lønudbetalingerne blandt de ansatte vil øge deres 
privatforbrug og derigennem skabe jobs og omsæt-
ning i fx detailhandlen (inducerede effekter). 

Input-Output Model 
Beregningerne af aktivitetseffekterne i lufthavnen, 
som resultat af et øget passagergrundlag, baserer 
sig på DAMVADs input-output model for dansk øko-
nomi. Input-output-modellen anvendes til at be-
regne, hvordan den direkte effekt af produktion i et 
erhverv, spreder sig ud til andre erhverv i økono-
mien og indirekte giver anledning til ny omsætning, 
nye job osv. Input-output-modellens datagrundlag 
er Danmarks Statistiks input-output-tabeller, der er 
baseret på nationalregnskabstallene og viser sam-
menhængen mellem, hvilke vare- og tjeneste-
strømme der går ind og ud af en branche. Tabel-
lerne er opdelt på 117 brancher og viser brancher-
nes produktion (output) og køb af varer og tjeneste-
ydelser i andre brancher som input til produktionen. 
På baggrund heraf angiver input-output-modellen, 
hvor meget hver branche skal opkøbe fra andre 
brancher for at producere det, der svarer til varer el-
ler services til en værdi af en krone. 
 
Der er ikke en defineret lufthavnsbranche blandt de 
117 definerede brancher i input-output-tabellerne. 
Tabellerne har en branche for luftfart, men denne 
branche indeholder imidlertid en lang række virk-
somheder, der adskiller sig betydeligt fra lufthavns-
virksomhed, herunder flyselskaber. Frem for at be-

 
 
                                                      
2 Antallet af passagerer over tid findes på www.bll.dk. 

lyse Billund Lufthavns indirekte og inducerede ef-
fekter ud fra denne branche, estimeres disse effek-
ter i stedet på baggrund af lufthavnens lønudgifter 
og eksterne køb. Billund Lufthavn har til dette formål 
givet indsigt i en række interne regnskabsoplysnin-
ger, hvor lufthavnens eksterne køb er fordelt på 26 
poster, der tilsammen er fordelt på 16 af de 117 de-
finerede brancher. 
 
Sammenhængen mellem antallet af passagerer og 
lufthavnens aktivitet er vurderet på baggrund af ud-
viklingen fra 2004 til 2013 i antallet af beskæftigede, 
omsætning og eksterne køb. I denne periode steg 
antallet af passagerer i lufthavnen fra 925.000 i 
2004 til godt 1,4 mio. i 2013.2 Denne udvikling i pas-
sagertallet sammenholdes med udviklingen i luft-
havnens udgiftsposter i samme periode.3 På bag-
grund heraf estimeres effekten af 50.000 flere pas-
sagerer på lufthavnens udgiftsposter. Enkelte udgif-
ter til eksterne køb er reduceret fra 2004 til 2013 til 
trods for et øget passagertal i lufthavnen. I model-
beregningen er disse poster fremskrevet med en 
nulvækst.  

Den øgede aktivitet fra et øget passagerantal 
Et øget passagerantal på 50.000 til lufthavnen ven-
tes at skabe knap 5 fuldtidsjob i lufthavnen (direkte 
effekter). Dertil kommer, at lufthavnens øgede køb 
hos underleverandører vil skabe yderligere knap 5 
fuldtidsjobs (indirekte effekter), og at privatforbruget 
forårsaget af lønudbetalingerne vil skabe godt 3 
fuldtidsjobs (inducerede effekter), se tabel 5.1. I alt 
vurderes hærvejsmotorvejen at skabe ca. 13 fuld-
tidsjob, fordi flere personer vil benytte lufthavnen, 
når infrastrukturen til og fra lufthavnen forbedres. 
 
I kraft af flere rejsende i Billund Lufthavn, vil Hær-
vejsmotorvejen også øge den samlede omsætning 

3 Lufthavnens lønudgifter findes i lufthavnens årsregnskaber. Lufthavnens 
eksterne køb fordelt på poster har DAMVAD fået adgang til via Billund 
Lufthavn A/S. 

5 Effekt af øget aktivitet i lufthavnen 

http://www.bll.dk/
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i lufthavnen samt i andre virksomheder med i alt 
godt 38 mio. kr. Heraf vil Billund Lufthavn stå for 25 
mio. kr., mens omsætningen vil øges med 7,7 mio. 
kr. hos underleverandører og knap 5,6 mio. kr. som 
følge af forbrugseffekter af lønudbetalingerne.  
 
 
 TABEL 5.1  
Effekt af øget passagerantal (2014-piser)  

 Fuldtidsjob Omsætning 
(mio. kr.) 

Billund Lufthavn A/S 
(direkte effekt) 

4,9 25,0 

Underleverandører  
(indirekte effekt) 

4,7 7,7 

Aktivitet via privatforbrug 
(induceret effekt) 

3,4 5,6 

I alt 13,1 38,2 

 
Kilde: DAMVAD pba. data fra Billund Lufthavn A/S og Danmarks Statistiks 
input-output-tabeller. 

 
 
Som nævnt ovenfor er der ikke tilstrækkelig data til 
at estimere væksten i antallet af udenlandske rej-
sende. Et kvalificeret bud er, at Hærvejsmotorvejen 
vil øget antallet af udenlandske tilrejsende med 
knap 19.000. Det vil alt andet lige øge antallet af 
fuldtidsjob og omsætning med yderligere 1/5 af de 
værdier angivet i tabel 5.1, dvs. ca. 2½ fuldstidsjob 
og 7½ mio. kr. i omsætning, når både de direkte, 
indirekte og inducerede effekter medregnes. 
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Billund Lufthavn er en vigtig lufthavn for Vestdan-
marks erhvervsliv. Dels fordi den har en betydelig 
godstransport, men også fordi den med sine inter-
nationale forbindelse giver erhvervslivet gode mu-
ligheder for at opretholde internationale forretnings-
forbindelser, hvilket er med til at tiltrække udenland-
ske investeringer og viden.  
 
Adgang til en velforbundet lufthavn som Billund Luft-
havn giver grundlæggende to fordele for erhvervsli-
vet: 
 
 International tilgængelighed  
 Lave omkostninger ved transport 
 

International tilgængelighed 
International tilgængelighed øger erhvervslivets in-
vesteringsniveau og produktivitet.  
 
En velforbundet lufthavn vil tiltrække virksomheder 
både fra udenlandske virksomheder, der ønsker at 
have hurtig adgang til og fra det udenlandske mo-
derselskab, såvel som fra danske virksomheder, 
der ønsker at have hurtig adgang til udenlandske 
markeder og evt. datterselskaber. I en analyse for 
Billund Lufthavn fremhæver flere virksomheder be-
tydningen af god infrastruktur med fly, vej og jern-
bane, når der investeres. Fx udtaler Siemens, at de 
har valgt at placere deres afdeling i Vejle på grund 
af nærhed til Billund Lufthavn, motorvejsnettet samt 
togforbindelser, der giver let adgang til Siemens øv-
rige afdelinger i Danmark, Hamborg og resten af 
verden (DAMVAD (2015)). 
 
Det øgede investeringsniveau vil hænge sammen 
med øget produktivitet, bl.a. fordi udenlandske virk-
somheder medbringer knowhow.  
 
Dertil kommer, at flytransport giver danske forret-
ningsfolk bedre adgang til viden og teknologi i ud-
landet og kan være med til at tiltrække kvalificeret 

udenlandsk arbejdskraft. Dette øger ligeledes er-
hvervslivets produktivitet. 
 
Barnebeck Andersen og Dalgaard (2011) viser i et 
velunderbygget studie, at der er en kausal sammen-
hæng mellem antallet af rejsende og produktivitet 
og dermed BNP pr. indbygger på nationalt niveau. 
De finder således, at 1 pct. flere rejsende øger pro-
duktiviteten med 0,2 pct. 
 
I et relateret studie viser Intervistas (2015) at 10 pct. 
stigning i en lufthavns tilgængelighedsindeks giver 
produktivitetsstigning på 0,5 pct. En lufthavns til-
gængelighed kan belyses på forskellige måder, fx 
antal destinationer og antal afgange (frekvensen). 
The International Air Transport Association (IATA) 
har udviklet et indeks, som tager højde for disse to 
faktorer, såvel som destinationslufthavnen: ruter til 
store hub-lufthavn som Heathrow eller Amsterdam 
giver et større bidrag til en lufthavns tilgængelig-
hedsindeks end ruter til mindre, lokale lufthavn med 
få afgange. Det er dette indeks, der anvendes i In-
tervistas ovennævnte analyse. 
 
I scenariet, hvor antallet af passagerer i Billund Luft-
havn stiger med 50.000 som følge af etableringen 
af Hærvejsmotorvejen, se kapitel 3, vil lufthavnens 
tilgængelighedsindeks alt andet lige stige med knap 
4 pct. Under antagelse af, at produktivitetsgevin-
sterne vil tilfalde virksomheder i Region Syddan-
mark og Region Midtjylland, vil det medføre en årlig 
og vedvarende stigning i BNP på ca. 1,2 mia. kr. 
 
Denne BNP-gevinst vil fremkomme på lang sigt og 
først indtræde, når virksomhederne med tiden øger 
investeringerne, bliver mere innovative og udnytter 
mulighederne i de internationale markeder. 
 
En stigning i antallet af udenlandske passagerer på 
19.000 årligt vil give en yderligere BNP-gevinst på 
knap ½ mia. kr. som følge af øget produktivitet. 

6 Erhvervslivet 
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Lave omkostninger ved transport 
Lave transportomkostninger målt i tid og penge 
øger virksomhedernes konkurrenceevne og gør det 
bl.a. mere attraktivt at fragte gods via fly. Det gavner 
særligt producenter af højværdivarer, dvs. varer 
med høj værdi pr. kg. De drager bl.a. gavn af, at de 
på grund af den korte leverancetid fra virksomhed til 
kunde får større fleksibilitet til at justere produktions-
niveauet til efterspørgslen. Derved undgår virksom-
hederne opbygning af omkostningsfulde lagre. 
 
Der er ikke tilstrækkelig data til at beregne, hvor me-
get godsfragten vil stige som følge af etablering af 
Hærvejsmotorvejen. En række virksomheder under-
streger i en række interview foretaget af DAMVAD 
(2015) betydningen af Billund Lufthavn samt beho-
vet for forbedret infrastruktur til og fra lufthavnen. 
Grundfos, der ligger i Bjerringbro, nævner, at de 
dårlige transportmuligheder til Billund Lufthavn fra 
dele af det centrale Jylland er den væsentligste ud-
fordring i forhold til at anvende lufthavnen. Ved 
etablering af Hærvejsmotorvejen vil billister fra Bjer-
ringbro få reduceret køretiden i egen bil til lufthav-
nen med omtrent 10 minutter.  
 
I samme studie vurderer flere virksomheder, at 
både den planlagte togforbindelse til Vejle samt en 
Hærvejsmotorvej vil have positiv betydning for de-
res brug af Billund Lufthavn. 
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Megafon gennemførte i 2013 en telefonrundspørge 
for Billund Lufthavn. På baggrund af 1.225 gennem-
førte interview er det muligt at beregne rejseintensi-
teter (antal rejser pr. borger fra Billund Lufthavn) for 
Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region 

Syddanmark. Der er ikke nok observationer til at be-
regne rejseintensiteten på postnummerniveau. Der-
for anvendes analysen ikke til at estimere effekten 
af Hærvejsmotorvejen.  
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 FIGUR 7.1 
Rejseintensitet på kommuneniveau, 2013 

 
Kilde: DAMVAD pba. Megafon. 
Note: Der er pga. databegrænsninger alene medregnet rejser inden for Europa. 
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