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Lavere broafgifter: En stensikker vækstpakke 
på mange milliarder * citat fra Fyens Erhverv   

 Er prisen på 

Storebælt den 

rigtige ?  

 
  

Netværksmøde; 

Højvang 
Miljølaboratoriun  

Industri Vest 8 
4293 Dianalund  

Tirsdag den 21. april 2015  
Kl. 08.15 til 09.45    

 

 

Tilmelding: 

Hvis du vil deltage i dette 
informationsmøde om 

Storebælt 
  skal du tilmelde dig på 

erhverv@soroe.dk 

 med angivelse af:  

Virksomhedsnavn 
Deltager  

Mail og telefonnr. 
 

Pris: 
Det koster 20 kr. at 

deltage i netværksmødet  

 

 

Yderlige spørgsmål: 

Du kan kontakte 
 Erhvervschef  

Niels-Henrik Glisbjerg  
på 5787 6034 eller 

nhg@soroe.dk 

 

Sorø Kommunes Erhvervsudviklingsråd har i forbindelse med evaluering af 

den nuværende erhvervsudviklingsstrategi medtaget 2 afsnit vedrørende 

Storebælt  

1. For at forbedre virksomheders konkurrencevilkår i forhold til hele 

landet, skal der arbejdes på at formindske de handels- og 

udviklingsbarriere, som virksomhederne i Sorø Kommune bliver 

pålagt i forbindelse med passage af Storebælt.     

2. For at forbedre virksomhedernes muligheder for at tiltrække 

kvalificerede kandidater fra hele landet, skal der arbejdes for at 

reducere de rejseomkostninger, som arbejdskraft bliver pålagt i 

forbindelse med transport over Storebælt. 

Der er ikke så mange, der ved hvilke samfundsmæssige gevinster, der er ved 

at ændre på de nuværende takster, hvorfor Fyns Erhverv i samarbejde med en 

stribe andre aktører og virksomheder har fået ingeniørvirksomhederne 

Grontmij til at lave en analyse af, hvad det vil betyder samfundsøkonomisk, 

hvis man afskaffede brugerbetaling helt eller delvis på Storbæltsforbindelse fra 

2015 af.  

Til netværksmødet kommer analysechef Brian Gardner Mogensen fra 

Grontmij og fortæller om analysen samt de forskellige alternativer samt 

konsekvenser af de forskellige alternativer.   

Den samlede analyse kan læses her: http://fynskerhverv.dk/wp-

content/uploads/2015/03/Storebæltsforbindelsen-endelige-rapport.pdf 

Næste netværksmøde er den 16 juni kl. 08.15 hos Dines Jørgensen, Energiens 

hus, Energivej 3, 4180 Sorø med fokus på erhvervsudviklingsstrategi version 

1,1. 

 


