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Formål med projektet

Foreningen Danske Havne ønsker at have et analysesystem, som 
fremover skal kunne analysere danske erhvervshavnes lokal-, regional-
og nationaløkonomiske betydning. Projekt omfatter:
• En statistisk analyse af erhvervshavnes direkte virkning for den 

lokale økonomi (kommuner) - Fase I. 
• Etablering af et lokalt, regionalt og nationalt samfundsregnskab 

(SAM-K) med fokus på erhvervshavne, transporterhverv og andre 
erhverv, som har direkte betydning for erhvervshavne og vice versa 
- Fase II.

• Etablering af ettransportsatellitregnskab med fokus på 
erhvervshavne - fase II. 

• Etablering af en speciale version i SAM-K og LINE for transport. 
Modellen kunne lave beregning af afledte virkninger af 
erhvervshavne for den lokale, regionale og nationale økonomi -
Fase III. 
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Statistisk analyse af erhvervshavnes 
direkte betydning 

Formålet med fase I er at få en dybere forståelse af det 
direkte samspil mellem lokale erhverv/økonomi og 
erhvervshavnes aktiviteter. Der etableres en database og 
gennemføres en statistisk analyse erhvervshavnes 
lokaløkonomiske betydning:

• ”venstreside-variabler”, dvs. arbejdspladser og indtjening 
fordelt på erhverv og kommuner

• ”højreside-variabler”, dvs. data for aktiviteter i 
erhvervshavne samt andre forklarende variabler til brug i 
den statistiske analyse af arbejdspladser og indtjening 
fordelt på erhverv og kommuner mv. 

3



Speciale version for transport

Der tages udgangspunkt i eksisterende specialversion for 
turisme, som udbygges til en version af SAM-K og LINE for 
både turisme og transport.

• Tilføj erhvervshavne, godtransport, og relevante erhverv, 
fx. ‘fiskeri’, ‘fiskeindustri’, ‘olierafinaderier’ og ‘fremstilling 
af motorer, vindmøller og pumper’. 

• Etablering af ettransportsatellitregnskab med fokus på 
erhvervshavne og andre transport.

• Fokusere på særlige turist- og transportuddannelser, fx. 
tjener, kok, chauffør, og havnearbejder, osv.
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Modellings beregning for transport effekter

Modellen kunne lave beregning af afledte virkninger af 
erhvervshavne for den lokale, regionale og nationale 
økonomi.

• Ved bruge resultater fra fase I, modellen kan beregne 
økonomiske og beskæftigelses effekter af erhvernhavne i 
regionale ekonomi.

• Det kan være, beregningen er baseret på en enkelt case, fx 
Aalborg Havne, eller Køge Havne. 

• Modellen kan bruges til at beregne økonomiske effekter af 
udvidere havne, fx hvis Frederikshavn fik investering på 10 
mia. For at udvidere til en bred havne, hvor mange job det 
kan give til lokale økonomi?
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I Slutning

Danske Havnes projekt skal laves i efterår 2015 til marts 2016. 
Næste alle i modelteam deltager i forskellige deler af arbejde.

Vi forventer at det give os muligheder at videreudvikle SAM-K og 
LIEN modellen.
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