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Assens får adgang til et nyt opland

Virksomhederne får adgang til større 
arbejdsstyrke

• Fra Assens er der i dag adgang til 426.000 
personer i den erhvervsaktive alder (16-64 
årige) med bopæl inden for en times kørsel.

• Med AlsFynBroen vil virksomhederne få adgang 
til yderligere 37.000 personer i den 
erhvervsaktive alder inden for en times kørsel.

• Det svarer til en forøgelse af arbejdsudbuddet 
med 8,7 pct.

Borgerne får adgang til flere virksomheder og job

• Borgerne i Assens vil få adgang til 24.000 flere 
arbejdspladser i 2.300 flere virksomheder inden 
for godt en times kørsel. Det svarer til 8,2 pct. 
flere arbejdspladser.

• I dag er der adgang til 260.000 arbejdspladser 
og 29.000 virksomheder en times kørsel fra 
Assens. 

Opland med rejsetid på 60 min. fra Assens
Med og uden AlsFynBroen

Note: Opgørelsen af de nuværende opland er baseret på rejsetider i 2030 inkl. besluttede vejprojekter + E20 fra Nr. Aaby forbi Odense med 3 spor.
Kilde: Landstrafikmodellen, Danmarks Statistik, OSM
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Faaborg får adgang til et nyt opland

Virksomhederne får adgang til større 
arbejdsstyrke

• Fra Faaborg er der i dag adgang til 290.000 
personer i den erhvervsaktive alder (16-64 
årige) med bopæl inden for en times kørsel.

• Med AlsFynBroen vil virksomhederne få adgang 
til yderligere 60.000 personer i den 
erhvervsaktive alder inden for en times kørsel.

• Det svarer til en forøgelse af arbejdsudbuddet 
med 21 pct.

Borgerne får adgang til flere virksomheder og job

• Borgerne i Faaborg vil få adgang til 38.000 flere 
arbejdspladser i 4.000 flere virksomheder inden 
for godt en times kørsel. Det svarer til 20 pct. 
flere arbejdspladser.

• I dag er der adgang til 163.000 arbejdspladser 
og 19.500 virksomheder en times kørsel fra 
Faaborg. 

Opland med rejsetid på 60 min. fra Faaborg
Med og uden AlsFynBroen

Note: Opgørelsen af de nuværende opland er baseret på rejsetider i 2030 inkl. besluttede vejprojekter + E20 fra Nr. Aaby forbi Odense med 3 spor.
Kilde: Landstrafikmodellen, Danmarks Statistik, OSM

Faaborg



Faaborg

Faaborg



Ringe får adgang til et nyt opland

Virksomhederne får adgang til større 
arbejdsstyrke

• Fra Ringe er der i dag adgang til 380.000 
personer i den erhvervsaktive alder (16-64 
årige) med bopæl inden for en times kørsel.

• Med AlsFynBroen vil virksomhederne få adgang 
til yderligere 50.000 personer i den 
erhvervsaktive alder inden for en times kørsel.

• Det svarer til en forøgelse af arbejdsudbuddet 
med 13 pct.

Borgerne får adgang til flere virksomheder og job

• Borgerne i Ringe vil få adgang til 30.000 flere 
arbejdspladser i 3.000 flere virksomheder inden 
for godt en times kørsel. Det svarer til 14 pct. 
flere arbejdspladser.

• I dag er der adgang til 215.000 arbejdspladser 
og 25.000 virksomheder en times kørsel fra 
Ringe. 

Opland med rejsetid på 60 min. fra Ringe
Med og uden AlsFynBroen

Note: Opgørelsen af de nuværende opland er baseret på rejsetider i 2030 inkl. besluttede vejprojekter + E20 fra Nr. Aaby forbi Odense med 3 spor.
Kilde: Landstrafikmodellen, Danmarks Statistik, OSM
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Odense C får adgang til et nyt opland

Virksomhederne får adgang til større 
arbejdsstyrke

• Fra Odense C er der i dag adgang til 425.000 
personer i den erhvervsaktive alder (16-64 
årige) med bopæl inden for en times kørsel.

• Med AlsFynBroen vil virksomhederne få adgang 
til yderligere 26.000 personer i den 
erhvervsaktive alder inden for en times kørsel.

• Det svarer til en forøgelse af arbejdsudbuddet 
med 6 pct.

Borgerne får adgang til flere virksomheder og job

• Borgerne i Odense C vil få adgang til 13.500 
flere arbejdspladser i 1.500 flere virksomheder 
inden for godt en times kørsel. Det svarer til 5 
pct. flere arbejdspladser.

• I dag er der adgang til 250.000 arbejdspladser 
og 30.000 virksomheder en times kørsel fra 
Odense C. 

Opland med rejsetid på 60 min. fra Odense C
Med og uden AlsFynBroen

Note: Opgørelsen af de nuværende opland er baseret på rejsetider i 2030 inkl. besluttede vejprojekter + E20 fra Nr. Aaby forbi Odense med 3 spor.
Kilde: Landstrafikmodellen, Danmarks Statistik, OSM
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Odense S får adgang til et nyt opland

Virksomhederne får adgang til større 
arbejdsstyrke

• Fra Odense S er der i dag adgang til 450.000 
personer i den erhvervsaktive alder (16-64 
årige) med bopæl inden for en times kørsel.

• Med AlsFynBroen vil virksomhederne få adgang 
til yderligere 55.000 personer i den 
erhvervsaktive alder inden for en times kørsel.

• Det svarer til en forøgelse af arbejdsudbuddet 
med 12 pct.

Borgerne får adgang til flere virksomheder og job

• Borgerne i Odense S vil få adgang til 35.000 
flere arbejdspladser i 3.500 flere virksomheder 
inden for godt en times kørsel. Det svarer til 13 
pct. flere arbejdspladser.

• I dag er der adgang til 270.000 arbejdspladser 
og 30.000 virksomheder en times kørsel fra 
Odense S. 

Opland med rejsetid på 60 min. fra Odense S
Med og uden AlsFynBroen

Note: Opgørelsen af de nuværende opland er baseret på rejsetider i 2030 inkl. besluttede vejprojekter + E20 fra Nr. Aaby forbi Odense med 3 spor.
Kilde: Landstrafikmodellen, Danmarks Statistik, OSM

Odense S



Odense S

Odense S



Svendborg får adgang til et nyt opland

Virksomhederne får adgang til større 
arbejdsstyrke

• Fra Svendborg er der i dag adgang til 340.000 
personer i den erhvervsaktive alder (16-64 
årige) med bopæl inden for en times kørsel.

• Med AlsFynBroen vil virksomhederne få adgang 
til yderligere 7.200 personer i den 
erhvervsaktive alder inden for en times kørsel.

• Det svarer til en forøgelse af arbejdsudbuddet 
med 2 pct.

Borgerne får adgang til flere virksomheder og job

• Borgerne i Svendborg vil få adgang til 3.200 
flere arbejdspladser i 400 flere virksomheder 
inden for godt en times kørsel. Det svarer til 1,7 
pct. flere arbejdspladser.

• I dag er der adgang til 190.000 arbejdspladser 
og 22.500 virksomheder en times kørsel fra 
Svendborg. 

Opland med rejsetid på 60 min. fra Svendborg
Med og uden AlsFynBroen

Note: Opgørelsen af de nuværende opland er baseret på rejsetider i 2030 inkl. besluttede vejprojekter + E20 fra Nr. Aaby forbi Odense med 3 spor.
Kilde: Landstrafikmodellen, Danmarks Statistik, OSM
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Hastigheden på Rute 44 øges til 80 km/t
AlsFynBroen + opgradering af Rute 44 :

• En forøgelse af den tilladte hastighed på rute 44 til 
80 km/t giver en rejsetidsbesparelse mellem 
Svendborg og Als via AlsFynBroen på 10 minutter 
sammenlignet med nuværende vejnet.

• Fra Svendborg er der i dag adgang til 330.000 
personer i den erhvervsaktive alder (16-64 årige) 
med bopæl inden for en times kørsel.

• Med AlsFynBroen og en opgradering af Rute 44 vil 
virksomhederne få adgang til yderligere godt 
40.000 personer i den erhvervsaktive alder inden 
for en times kørsel.

• Det svarer til en forøgelse af arbejdsudbuddet 
med godt 12 pct.

Borgerne får adgang til flere virksomheder og job

• Borgerne i Svendborg vil få adgang til knap 30.000 
flere arbejdspladser i 2.700 flere virksomheder 
inden for en times kørsel. Det svarer til godt 16 
pct. flere arbejdspladser.

• I dag er der adgang til 187.000 arbejdspladser og 
23.000 virksomheder en times kørsel fra 
Svendborg.

Opland med rejsetid på 60 min. fra Svendborg
Med og uden AlsFynBroen

Note: Opgørelsen af de nuværende opland er baseret på rejsetider i 2030 inkl. besluttede vejprojekter + E20 fra Nr. Aaby forbi Odense med 3 spor.
Kilde: Landstrafikmodellen, Danmarks Statistik, OSM

Svendborg

Grøn = Opland fra Svendborg uden bro
Mørke rød = Opland fra Svendborg med bro
Lyserød = Opland fra Svendborg med bro + Ny motorvej følger rute 8



Svendborg 
(Rejsetid på 60 min. + Hastigheden på Rute 44 øges til 80 km/t)

Svendborg

Grøn = Opland fra Svendborg uden bro
Mørke rød = Opland fra Svendborg med bro

Lyserød = Opland fra Svendborg med bro + Hastigheden på Rute 44 øges til 80 km/t
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Padborg får adgang til et nyt opland
Virksomhederne får adgang til større 
arbejdsstyrke

• Fra Padborg er der i dag adgang til 540.000 
personer i den erhvervsaktive alder (16-64 
årige) med bopæl inden for en times 
kørsel. Heraf har 330.000 personer bopæl i 
Tyskland.

• Med AlsFynBroen vil virksomhederne få adgang 
til yderligere 13.000 personer i den 
erhvervsaktive alder inden for en times kørsel i 
Danmark.

• Det svarer til en forøgelse af arbejdsudbuddet 
med 2,5 pct. (i relation til danske 
arbejdspladser øges arbejdsudbuddet med 6,2 
pct.).

Borgerne får adgang til flere virksomheder og job

• Borgerne i Padborg vil få adgang til 9.000 flere 
arbejdspladser i 1.300 flere virksomheder inden 
for godt en times kørsel i Danmark. Det svarer 
til 3 pct. flere arbejdspladser (svarende til 6,7 
pct. flere danske arbejdspladser).

• I dag er der adgang til 300.000 arbejdspladser 
inden for en times kørsel fra Padborg. Heraf 
ligger 135.000 arbejdspladser i 16.000 
forskellige virksomheder i Danmark.

Opland med rejsetid på 60 min. fra Padborg
Med og uden AlsFynBroen

Note: Opgørelsen af de nuværende opland er baseret på rejsetider i 2030 inkl. besluttede vejprojekter + E20 fra Nr. Aaby forbi Odense med 3 spor.
Kilde: Landstrafikmodellen, Danmarks Statistik, OSM
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Sønderborg får adgang til et nyt opland
Virksomhederne får adgang til større 
arbejdsstyrke

• Fra Sønderborg er der i dag adgang til 320.000 
personer i den erhvervsaktive alder (16-64 
årige) med bopæl inden for en times 
kørsel. Heraf har 170.000 personer bopæl i 
Tyskland.

• Med AlsFynBroen vil virksomhederne få adgang 
til yderligere 175.000 personer i den 
erhvervsaktive alder inden for en times kørsel i 
Danmark.

• Det svarer til en forøgelse af arbejdsudbuddet i 
Danmark med 55 pct.

Borgerne får adgang til flere virksomheder og job

• Borgerne i Sønderborg vil få adgang til 110.000 
flere arbejdspladser i 12.500 flere virksomheder 
inden for godt en times kørsel i Danmark. Det 
svarer til 61 pct. flere arbejdspladser.

• I dag er der adgang til 180.000 arbejdspladser 
inden for en times kørsel fra Sønderborg. Heraf 
ligger 88.000 arbejdspladser i 11.000 forskellige 
virksomheder i Danmark. 

Opland med rejsetid på 60 min. fra Sønderborg
Med og uden AlsFynBroen

Note: Opgørelsen af de nuværende opland er baseret på rejsetider i 2030 inkl. besluttede vejprojekter + E20 fra Nr. Aaby forbi Odense med 3 spor.
Kilde: Landstrafikmodellen, Danmarks Statistik, OSM

Sønderborg



Sønderborg

Sønderborg



Aabenraa får adgang til et nyt opland

Virksomhederne får adgang til større 
arbejdsstyrke

• Fra Aabenraa er der i dag adgang til 550.000 
personer i den erhvervsaktive alder (16-64 
årige) med bopæl inden for en times 
kørsel. Heraf har 259.000 personer bopæl i 
Tyskland.

• Med AlsFynBroen vil virksomhederne få adgang 
til yderligere 40.000 personer i den 
erhvervsaktive alder inden for en times kørsel.

• Det svarer til en forøgelse af arbejdsudbuddet 
med 7,3 pct. (i relation til danske 
arbejdspladser øges arbejdsudbuddet med 13,7 
pct.).

Borgerne får adgang til flere virksomheder og job

• Borgerne i Aabenraa vil få adgang til 26.000 
flere arbejdspladser i 3.000 flere virksomheder 
inden for godt en times kørsel. Det svarer til 9 
pct. flere arbejdspladser (svarende til 13,8 pct. 
flere danske arbejdspladser).

• I dag er der adgang til 285.000 arbejdspladser 
inden for en times kørsel fra Aabenraa. Heraf 
ligger 188.000 arbejdspladser i 22.500 
forskellige virksomheder i Danmark.

Opland med rejsetid på 60 min. fra Aabenraa
Med og uden AlsFynBroen

Note: Opgørelsen af de nuværende opland er baseret på rejsetider i 2030 inkl. besluttede vejprojekter + E20 fra Nr. Aaby forbi Odense med 3 spor.
Kilde: Landstrafikmodellen, Danmarks Statistik, OSM
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