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1. Sammenfatning 

Dette notat forsøger at klarlægge, hvor stor en betydning A/S Dansk Shell olieraffinaderi i Fredericia 

har for den lokale, regionale og nationale økonomi.  

Resultaterne fra notatet demonstrer, at olieraffinaderiet i Fredericia har en væsentlig betydning for 

den omkringliggende økonomi. De direkte effekter fra aktiviteter lavet af olieraffinaderiet giver anløb 

til store afledte effekter til resten af økonomien. Med en beskæftigelsesmultiplikatoreffekt på 7,98 og 

en værditilvækstmultiplikator på 5,91 ses det, at de direkte aktiviteter på olieraffinaderiet i Fredericia 

spreder vigtige samfundsøkonomiske ringe ud til resten af Region Syddanmark og til resten af landet. 

Den direkte aktivitet i Fredericia olieraffinaderi medfører positive afledte effekter for hele 

nationaløkonomien. 

Sammenfattende viser analysen, at A/S Dansk Shell olieraffinaderis aktiviteter samlet skaber 958 

arbejdspladser i Fredericia og yderligere 1.038 arbejdspladser på landsplan. Raffinaderiet skaber 

ligeledes en samlet værditilvækst på 1.637 mio. kr., hvoraf 674 mio. kr. tilfalder Fredericia Kommune. I 

alt skaber A/S Dansk Shell olieraffinaderi et skatteprovenu på 666 mio. kr. på landsplan. 

2. Lokalitet 

Fredericia er med sine ca. 40.461 

indbyggere en af de større byer i Region 

Syddanmark. På grund af byens 

beliggenhed ved motorvejene E45 og E25, 

og lige ved siden af Lillebælt, er Fredericia 

et af Danmarks vigtigste 

trafikknudepunkter.  

Det er her, at A/S Dansk Shell 

olieraffinaderi har sin primære aktivitet.  
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3. Olieraffinaderiernes brancheudvikling  

Raffinaderiet i Fredericia producerer mere end en tredjedel af alle de brændstofprodukter, som 

danskerne bruger. Raffinaderiet i Fredericia har derfor en stor betydning for den lokale, regionale og 

nationale økonomi. Dette notat undersøger raffinaderiets samspil med den omkringliggende økonomi.  

På raffinaderiet omdannes ca. 3,4 mio. tons råolie pr. år til flydende gas, jetbrændstof, fuelolie, benzin, 

diesel, biobrændstoffer, petroleum og fyringsolie. Ca. to tredjedele af de færdige olieprodukter 

udskibes fra havneterminalen i Fredericia Havn. Resten af produkterne bringes ud til danske 

tankstationer af ca. 170 tankbiler dagligt.1 

Figur 1.1 - Andel af den samlede produktionsværdi for de danske raffinaderier skabt i 

Fredericia 

 

Kilde: KNRN data, Danmarks Statistik, SAM-K/LINE® 

De danske olieraffinaderier skaber årligt en produktionsværdi på knapt 39,7 mia. kr. tilsammen.  Heraf 

skaber raffinaderiet i Fredericia ca. 20 pct. af den samlede produktionsværdi. Til forbrug i 

produktionen bruger raffinaderiet i Fredericia ca. 7,8 mia. kr. årligt, hvilket svarer til 0,5 pct. af det 

samlede forbrug til de danske raffinaderier.2 

Raffinaderiet i Fredericia har en række direkte og afledte effekter lokalt, regionalt og nationalt. De 

direkte effekter stammer fra raffinaderiets umiddelbare aktiviteter til virksomheder og arbejdspladser 

i det lokale område. De afledte virkninger går gennem afledt produktion, indkomst og arbejdspladser, 

som raffinaderiet skaber lokalt, regionalt og nationalt (Figur 1.1). 

                                                           
1 https://www.shell.dk/about-us/projects-and-sites/fredericia-refinery.html 
2 KNRN data, Danmarks statisk  
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Det ses af overstående Figur 1.1, at raffinaderiet i Fredericia siden 2002 har haft en årlig 

værdiskabelse på ca. 20 pct. af den samlede produktionsværdi skabt af danske raffinaderier. Det ses 

ligeledes, at raffinaderiet i Fredericia i dag udgør en mindre andel af den samlede produktionsværdi 

end i starten af perioden.  

Figur 1.2 - Absolut udvikling i produktionsværdien for olieraffinaderibranchen 

 

Kilde: KNRN data, Danmarks Statistik, SAM-K/LINE® 

Det fremstår af Figur 1.2, at produktionsværdien for de danske olieraffinaderier har haft en 

opadgående tendens fra 1996-2016. I delperioder, herunder finanskrisen i 2008-2010, er 

produktionsværdien for raffinaderierne faldet. I 2011 begynder produktionsværdien at stige for A/S 

Dansk Shell olieraffinaderi, og i 2012 nåde raffinaderiet sit højeste produktionsniveau siden 1996. 

Fredericias raffinaderi har en stabil positiv vækst i produktionsværdien sammenlignet med branchen 

som helhed, der har haft en mere volatil udvikling. 

Det fremgår af Figur 1.3, at antallet af arbejdspladser inden for olieraffinaderibranchen i alt er 

aftagende. I 1996 var ca. 1.000 personer beskæftiget inden for branchen, og i 2016 er dette tal faldet til 

ca. 600 personer. Det skyldes blandt andet teknologisk udvikling, som har ført til en højere 

produktivitet inden for olieraffinaderibranchen. I dag har olieraffinaderierne en af de højeste 

produktivitetsfrekvenser i dansk erhverv. A/S Dansk Shell Olieraffinaderi i Fredericia har formået at 

holde en relativt stabil beskæftigelse på omkring 200 personer i hele perioden.  
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Figur 1.3 - Udviklingen i arbejdspladser for olieraffinaderibranchen 

 

Kilde: KNRN data, Danmarks Statistik, SAM-K/LINE® 

 

Figur 1.4 - Absolut og procentvis udvikling i bruttoværditilvæksten for Fredericia 

olieraffinaderi 

 

Kilde: KNRN data, Danmarks Statistik, SAM-K/LINE® 
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Bruttoværditilvæksten opgøres som produktionsværdien fratrukket forbrug i produktionen. Af 

figuren ses det, at den absolutte udvikling for bruttoværditilvækst for raffinaderiet i Fredericia har 

haft en positiv tendens fra 1996 til 2016. Den årlige procentvise udvikling har været meget volatil i 

perioden omkring finanskrisen 2005-2012. De store udsving kan også pege på strukturelle ændringer i 

branchen. Efter 2012 er der igen kommet en stabil udvikling, hvor A/S Dansk Shell olieraffinaderi i 

Fredericia årligt har en bruttoværditilvækst på ca. 3 pct.  

Formålet med den videre analyse er at fremvise resultater for de direkte og afledte effekter af 

beskæftigelse, værditilvækst og skatteprovenu for A/S Dansk Shell olieraffinaderi i Fredericia. 

4. Metode: input-output-model og SAM-K/LINE®  

I dette notat foretages beregninger af olieraffinaderiets betydning i to trin: opdelt på de direkte og de 

afledte effekter. De anvendte metoder til at opgøre disse effekter er baseret på data fra den 

regionaløkonomiske model SAM-K/LINE® samt selvrapporterede data fra raffinaderiet i Fredericia. 

I denne analyse benyttes en input-output-model, som er en kvantitativ, økonomisk metode, der viser 

den statistiske sammenhæng mellem aktiviteter og beskæftigelse opdelt på forskellige erhverv i den 

lokale, regionale og nationale økonomi.  Der anvendes herved en statistisk metode, der kan analysere 

de gennemsnitlige sammenhænge mellem olieraffinaderiet i Fredericia og beskæftigelse i forskellige 

sektorer både lokalt og i den brede geografi. 

Den statistiske metode bygger på Wassily Leontiefs teori, som var den første til at bruge en matrix-

repræsentation af en national (eller regional) økonomi. Hans model viser inter-industri-relationer 

inden for en økonomi, dvs. hvordan produktionen fra én industriel sektor kan skabe beskæftigelse og 

produktion i en anden industriel sektor. I inter-industri-matricen udgør kolonnerne input til en 

industriel sektor, mens rækkerne repræsenterer output fra en anden given sektor. Formatet viser 

derfor, hvor afhængig hver sektor er af andre sektorer, både som kunde og som leverandør af input til 

andre sektorer. Hver kolonne i input-output-matricen viser den monetære værdi af input til hver 

sektor, og hver række repræsenterer værdien af hver sektors udgang. Input-output-modellen 

indeholder også den endelig anvendelse, som består af privat forbrug, offentligt forbrug, investering og 

eksport. Fra udbudssiden indeholder modellen ligeledes import. Der ses derved bredt på, hvorvidt A/S 

Dansk Shell olieraffinaderi giver økonomiske effekter, der breder sig som ringe i vandet ud til resten af 

økonomien. Disse effekter påvirker økonomien både vertikalt gennem inter-industriel spillover og 

horisontalt gennem interregional spillover. 
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Notatet bygger på statistiske metoder, som med rimelighed og færrest mulige ressourcer giver et 

validt svar på, hvad de beskæftigelses- og økonomiske effekter er af A/S Dansk Shell olieraffinaderi i 

Fredericia. De observerede virkninger vil være en approksimation af de sande tal. 

De afledte arbejdspladser af olieraffinaderiet i Fredericia beregnes med Den Regionale Model for 

Erhverv og Beskæftigelse SAM-K/LINE®. Det er en økonomisk input-output- og ligevægtsmodel, som 

er specielt udviklet til danske regioner, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og VisitDenmark. 

Modellen opdateres to gange årligt, og resultaterne anvendes blandt andet i regionaløkonomisk 

henseende, arbejdsmarkedsovervågning, strategisk planlægning og evaluering af politiske initiativer. 

4.1 Den Regionale Model for Erhverv og Beskæftigelse SAM-K/LINE® 

Den Regionale Model for Erhverv og Beskæftigelse SAM-K/LINE® er opbygget ”bottom-up” fra 

registrerede individer og virksomheder aggregeret til kommuneniveau. SAM-K/LINE® dækker hele 

Danmarks samfundsøkonomiske udvikling siden 1996 samt fremskrivninger frem mod 2040. 

Modellen anvendes som regnskab for dansk erhverv og beskæftigelse, men også som analytisk 

redskab til analyse af samfundsøkonomiske effekter på kommunalt og nationalt niveau. Modellen 

bygger på det regionale og lokale samfundsregnskab (SAM) for de danske kommuner (K) og beskriver 

ikke alene de økonomiske aktiviteter på erhverv og arbejdsmarked, men også de økonomiske 

aktiviteter for institutioner i den regionale og lokale økonomi samt disse institutioners anvendelse af 

varer. ”Institutioner” kan være husholdninger, kommuner, regioner og stat samt firmaer, selskaber, 

organisationer mv. Endvidere indeholder modellens regionale og lokale niveau informationer om det 

økonomiske samspil med andre regioner og lokalområder samt med udlandet, ligesom SAM-K også 

indeholder priser og omkostninger for produktion og anvendelse af varer i den regionale og lokale 

økonomi.  

4.2 De direkte og afledte effekter af A/S Dansk Shell olieraffinaderi i Fredericia 

Der er i dette notat lavet en tværsektionsberegning, hvor betydningen af olieraffinaderiets aktiviteter 

for Fredericia Kommune undersøges. Ved anvendelse af mikro-registerdata fra Danmarks Statistik 

identificeres antallet af beskæftigede i olieraffinaderibranchen samt antal beskæftigede i andre 

relevante brancher (f.eks. bygge og anlæg, transport m.fl.). På baggrund af mikro-registerdata og 

KRNR-/TA-data beregnes den direkte og den afledte beskæftigelse i SAM-K/LINE®. 

Metodisk tilgang til beregning af direkte og afledte arbejdspladser i modellen er illustreret i 

nedenstående Figur 4.1. 
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Figur 4.1 – De direkte og indirekte arbejdspladser  

 

Det fremgår her, at de direkte arbejdspladser skaber produktionsværdi og bruttoværditilvækst i 

erhvervene, men hertil kommer rå- og hjælpestoffer, som medgår til erhvervenes produktion. 

Herudover kommer primærindkomst til personer, der arbejder i A/S Dansk Shell olieraffinaderi, som 

skaber privat forbrug. Tilsammen øges efterspørgslen efter varer, som igen skaber produktion. Denne 

multiplikatoreffekt trækker den afledte produktion med, hvilket betyder at olieraffinaderiets 

økonomiske betydning både indeholder direkte og afledte arbejdspladser. 

Input-data (direkte beskæftigelse) er programmeret ind i den interregionale økonomiske model, 

hvorefter de direkte og afledte samfundsøkonomiske effekter af Fredericia olieraffinaderi er beregnet. 

Direkte effekter: 

Direkte effekter stammer fra den aktivitet eller værdi, som er direkte forbundet med olieraffinaderiet i 

Fredericia. Dette indebærer alle de aktiviteter, der er direkte afhængige af olieraffinaderiets 

tilstedeværelse.  

Afledte effekter:  

Afledte effekter består af indirekte og inducerede effekter. 

Indirekte effekter følger af, at leverandører til olieraffinaderiet anskaffer sig varer og tjenester samt 

ansætter personer til at opfylde efterspørgslen. Inducerede effekter følger af, at de beskæftigede i 

olieraffinaderiet køber varer og services på husholdningsniveau. Når der sker en ændring i 

Fredericia Olieraffinaderi lokal-, regional og nationaløkonomiske betydning 

Direkte arbejdspladser  Afledte effekter  

Fredericia Kommune  Region Syddanmark  

 

Model erhverv*  

 

 

Underleverandører * 

Arbejdspladser for modelerhverv 

Produktionsværdi for 

modelerhverv  

Primær 

indkomst  

Rå- og 

hjælpestoffer  

 

Privat forbrug  
* Direkte beskæftigede ved Fredericia olieraffinaderi 

Kilde: SAM-K/LINE® 
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beskæftigelsen i et erhverv, ændres indkomsten for disse personer. Dette kan medføre, at forbruget 

ændres, hvormed beskæftigelsen i andre erhverv ændres for at imødekomme den ændrede 

efterspørgsel.  

5. Resultater   

Tabellerne i dette notat omhandler de økonomiske og samfundsrelaterede betydninger af A/S Dansk 

Shell olieraffinaderi i Fredericia:  

Økonomisk betydning: 

1. Direkte og afledte effekter af raffinaderiet på beskæftigelse i Fredericia Kommune, Region 

Syddanmark og for hele landet. 

2. Direkte og afledte effekter af raffinaderiet på bruttoværditilvækst i Fredericia Kommune, 

Region Syddanmark og hele landet. 

Samfundsrelateret betydning: 

3. Direkte og afledte effekter af raffinaderiet på skatter (dvs. indkomstskatter, moms og 

virksomhedsskatter) i Fredericia Kommune, Region Syddanmark og for hele landet. 

Vi beskæftiger os her med multiplikatoreffekter. En multiplikator er et teknisk begreb, som viser 

forholdet mellem de totale effekter og de direkte virkninger, f.eks. beskæftigelsesmultiplikatoren og 

værditilvækstmultiplikatoren. En multiplikator på 2 kan fortolkes sådan, at en direkte 

beskæftigelseseffekt på 1 giver anledning til en afledt effekt på yderligere 1, hvorved den samlede 

effekt er 2. 

5.1 Effekter på arbejdsmarkedet i kommune, region og hele landet  

Tabel 5.1 giver en oversigt over de samlede beskæftigelsesvirkninger af A/S Dansk Shell 

olieraffinaderi i Fredericia. Her ses det, at der er 250 arbejdspladser direkte forbundet med 

olieraffinaderiets effekter. De afledte effekter fordeles med en relativt stor andel til kommunen selv og 

resten bredt fordelt på kommuner i hele landet. Den samlede beskæftigelseseffekt af olieraffinaderiet i 

Fredericia er, at olieraffinaderiet skaber 1.996 arbejdspladser i alt i hele landet. Heraf er 250 den 

direkte virkning, og 1.746 er afledte arbejdspladser. Ud af de afledte arbejdspladser arbejder 1.352 i 

Region Syddanmark.  

Beskæftigelsesmultiplikatoren for A/S Dansk Shell olieraffinaderi er beregnet til 3,99, hvilket er 



11 
 

forholdet mellem de samlede og de direkte virkninger. For hver arbejdsplads i olieraffinaderiet i 

Fredericia opnås en ekstra gevinst på 2,99 arbejdspladser. 

 Tabel 5.1 - Beskæftigelsesvirkninger på kommune, region og hele landet 

 Antal   Lokal 
kommune  

 Øvrige 
kommuner i 

regionen  

 Øvrige 
kommuner i 

landet  

 Hele landet  

Direkte effekter  240 - 10 250 
Afladte effekter  718 394 634 1.746 
Totale effekter  958 394 644 1.996 
Beskæftigelse 2014  25.822 533.576 2.231.561 2.765.137 
% af totale effekter i 
arbejdspladser  

3,71% 0,07% 0,03% 0,07% 

 

Beskæftigelsesmultiplikatoren er således stor for A/S Dansk Shell olieraffinaderi. Nedenfor ses Tabel 

5.2, der viser, hvilke brancher der nyder godt af spillover-effekten fra olieraffinaderiet i Fredericia. Det 

ses, at beskæftigelsen i A/S Dansk Shell olieraffinaderi har stor betydning for beskæftigelsen i mange 

andre sektorer:  

Tabel 5.2 - Beskæftigelsesvirkninger fordelt på brancher 

Antal  Totale effekter   Direkte effekter   Afledte effekter  

 Landbrug, skovbrug og fiskeri              2             -                2  

 Råstofindvinding              2             -                2  

 Industri          814          250          564  

 Energiforsyning            35             -              35  

 Bygge og anlæg              7             -                7  

 Handel          914             -            914  

 Transport            37             -              37  

 Hoteller og restauranter              5             -                5  

 Information og kommunikation            12             -              12  

 Finansiering og forsikring              7             -                7  

 Ejendomshandel og udlejning              0             -                0  

 Videnservice            46             -              46  

 Rejsebureauer og anden operationel service            19             -              19  

 Offentlig administration, forsvar og politi              6             -                6  

 Kultur og fritid            84             -              84  

 Andre serviceydelser mv.              5             -                5  

 Uoplyst aktivitet             -               -               -    

 Alle erhverv        1.996          250        1.746  

 

5.2 Effekter på værdiskabelse i kommune, region og hele landet 

Tabel 3.3 opgør værditilvæksten for nationaløkonomien ved aktiviteter ved A/S Dansk Shell 

olieraffinaderi. Her ses det, at den samlede direkte værditilvækst skabt af Fredericia olieraffinaderi er 
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på 277 mio. kr., hvoraf langt størstedelen er skabt i Fredericia. De afledte effekter er modsat spredt i 

hele landet.  

Den samlede værditilvækst ved olieraffinaderiet i Fredericia er 1.637 mio. kr. for landet som helhed. 

Værditilvækstmultiplikatoren for A/S Dansk Shell olieraffinaderi er beregnet til 5,91.  

Tabel 5.3 - Værditilvækst for kommune, region og hele landet 

 Mio. kr.   Lokal 
kommune  

 Øvrige 
kommuner i 

regionen  

 Øvrige 
kommuner i 

landet  

 Hele landet  

 Direkte effekter  267 0 10 277 
 Afladte effekter  407 298 655 1.360 
 Totale effekter  674 298 665 1.637 
 Værditilvækst 2014  17.954 303.066 1.377.185 1.680.251 
 % af totale effekter 
i værditilvækst  3,75% 0,10% 0,05% 0,10% 

 

I tabel 5.4 ses det, hvordan værditilvæksten fra A/S Dansk Shell olieraffinaderi i Fredericia spreder sig 

som ringe i vandet til andre brancher. 

Tabel 5.4 - Bruttoværditilvækstseffekter fordelt på brancher 

  Totale effekter   Direkte effekter   Afledte effekter  

 Landbrug, skovbrug og fiskeri              1             (0)             1  

 Råstofindvinding              2             -                2  

 Industri          889          277          612  

 Energiforsyning            71             -              71  

 Bygge og anlæg              3             -                3  

 Handel          553             (0)         553  

 Transport            20              0            20  

 Hoteller og restauranter              1              0              1  

 Information og kommunikation              9             (0)             9  

 Finansiering og forsikring              9             -                9  

 Ejendomshandel og udlejning              2             -                2  

 Videnservice            22             -              22  

 Rejsebureauer og anden operationel service              6             -                6  

 Offentlig administration, forsvar og politi              3             -                3  

 Kultur og fritid            45             -              45  

 Andre serviceydelser mv.              2             -                2  

 Uoplyst aktivitet             -               -               -    

 Alle erhverv        1.636          277        1.359  

 

Store afledte effekter i olieraffinaderier forklares ved, at den producerede vare (dvs. olie) i 

raffinaderier er en af de varer, som anvendes i produktion overalt i de fleste erhverv og i hele landet. 
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Derfor er økonomiske multiplikatorer især for beskæftigelse og produktionen generelt høj i denne 

branche.   

5.3 Samfundsrelaterede effekter i kommune, region og hele landet 

Tabel 5.5 viser betydningen af olieraffinaderiets aktiviteter for skatteindtægterne for landet som hele i 

absolutte tal. Tabel 5.6 viser, hvor stor en andel af det kommunale og samlede skatteprovenu, der 

stammer fra aktiviteter fra A/S Dansk Shell olieraffinaderi.    

Tabel 5.5 - Indkomstskatter, moms og andre skatter – kommunalt skatteprovenu 

Mio. kr.  

 Totale 
effekter i 

lokal 
kommune  

 Direkte effekter i 
lokal kommune  

 Totale effekter i 
hele landet  

 Direkte effekter i 
hele landet  

Totale indkomstskatter  47 41 288 59 

Statsskatter  
                                                                    

16      
                                                                 

18      
                                                         

101      
                                                        

27      

Regionsskatter  
                                                                      

6      
                                                                   

4      
                                                           

35      
                                                           

5      

Kommuneskatter  
                                        

24  
                                                              

19      
                                                      

147      
                                                     

27      
Totale moms og afgifter  612 580 844 607 

Virksomhedskatter  
                                                                  

135      
                                                               

128      
                                                         

210      
                                                      

142      

Moms 
                                                                  

388      
                                                               

368      
                                                         

496      
                                                      

378      

Vareafgifter  
                                                                    

90      
                                                                 

83      
                                                         

139      
                                                        

87      
     
 Skatter i alt  659 621 1.132 666 

 

Tabel 5.6 - Indkomstskatter, moms og andre skatter – bidrag i pct.  

Mio. kr.  

 Basistal 
2014 i lokal 
kommune  

 % af effekter i 
kommune  

Basistal 2014 i 
hele landet  

 % af effekter i 
hele landet  

Totale indkomstskatter 3.688 
 

1,28% 445.847 
 

0,06% 

Statsskatter  
                                                              

1.415      
 

1,14% 
                                                 

176.660      
 

0,06% 

Regionsskatter  
                                                                  

423      
 

1,36% 
                                                   

51.029      
 

0,07% 

Kommuneskatter  
                                                              

1.797      
 

1,36% 
                                                 

212.010      
 

0,07% 

Totale moms og afgifter 3.470 
 

17,65% 319.353 
 

0,26% 

Virksomhedskatter  
                                                                  

321      
 

41,98% 
                                                   

56.900      
 

0,37% 

Moms 
                                                              

2.346      
 

16,53% 
                                                 

185.989      
 

0,27% 
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Vareafgifter  
                                                                  

802      
 

11,19% 
                                                   

76.464      
 

0,18% 
     
 Skatter i alt  7.158 9,21% 765.200 0,15% 

 

Beregningerne viser, at den direkte beskæftigelseseffekt giver anledning til øgede indkomstskatter på 

59 mio. kr. for hele landet, mens andre direkte skatter i alt (moms, vareafgift m.m.) anløber sig til hele 

607 mio. kr. Det samlede skatteprovenu ved aktiviteterne direkte forbundet med olieraffinaderiet er 

derved 666 mio. kr. Herudover giver de afledte effekter et yderligere skatteprovenu på 466 mio. kr. 

Når effekterne lægges sammen, fremgår det, at A/S Dansk Shell olieraffinaderi samlet giver anledning 

til et provenu på 1.132 mio. kr. Af Tabel 5.6 ser vi, at skatteprovenuet skabt af aktiviteter forbundet 

med A/S Dansk Shell olieraffinaderi udgør 9,21 pct. af det samlede provenu skabt i Fredericia 

Kommune.  

 


