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Med beslutningen om at igangsætte ESS (’European Spallation Source’) og MAX IV i Lund og ESS 
DMSC (’ESS Data Management and Software Center’) i København styrkes mulighederne for at 
komme langt dybere ned i forståelsen af materialers opbygning.  Denne forskningsmæssige sats-
ning har bred international opbakning og medfinansiering. Motivationen er solid videnskabelig 
dokumentation for, at sådanne resultater kan bidrage til udvikling af nye produkter og processer 
på globalt plan.

Kernen i dette projekt er imidlertid et andet: hvilke gevinster kan der høstes i det område, hvor 
investeringen gennemføres: det vil sige ikke mindst Hovedstadsregionen og Danmark mere ge-
nerelt?

Selve konstruktionen og driften af anlægget giver direkte arbejdspladser. Mange af disse jobs 
på ESS vil variere i indhold og i graden af innovation og kompleksitet og kan være væsentligt 
forskellige fra vanlige aktiviteter i bygge- og anlægssektoren. Hertil kommer en række job i 
virksomheder, som måtte få perspektivrige opgaver som led i konstruktion af videnskabelige 
instrumenter og andet udstyr. Denne rapport giver ikke noget estimat af de samfundsøkonomi-
ske konsekvenser heraf. 

Vores fokus er i stedet på de ekstra muligheder, anlæggene skaber for øget innovation og flere 
varige og højtlønnede job i Hovedstadsregionen. 

Vi vurderer at potentialet er betydeligt af flere årsager:

kk Alle studier viser samstemmende, at gevinster fra sådanne forskningsprojekter i høj 
grad netop tilfalder de regioner, hvor aktiviteterne gennemføres.  Stadig mere effektive 
kommunikationsmidler og transport øger absolut mulighederne for at sprede gevinster af 
den nye viden hurtigere og bredere globalt set.  Men dette er ikke en erstatning for værdien 
af at være i et styrket lokalt vidensmiljø, med en stor pulje af personer, der er til rådighed for 
virksomheder, forskningsinstitutioner mv.

kk Meget forskning tyder faktisk på, at Hovedstadsregionen har en geografisk udstrækning, 
som passer godt på et sådan lokalt miljø blandt andet på grund af stadig forbedret 
transportnet med transportafstande på under en time til centrum af København.

kk Samtidig ’passer’ danske virksomheder og forskningsinstitutioner godt til de potentialer, som 
den nye forskning skal understøtte. Danmark har en stærk position inden for brancher som 
biotek, materialeteknologier mv., som internationalt vurderes som hovedbrugere af den nye 
viden. 

kk Det er samtidig også de discipliner, som styrkes i den nationale danske forskningsstrategi i 
de kommende år. Der er med andre ord en stærk dansk absorptionskapacitet for den type af 
resultater som ESS, herunder ESS DMSC, og MAX IV skal understøtte.

Sammenfatning
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Internationale studier underbygger klart, at når der er et godt match mellem offentligt støttede 
F&U-aktiviteter og absorptionskapaciteten i regionen, så giver det konkrete resultater. Det vil 
sige øget patentering, fastholdelse af eksisterende højtlønsjob og skabelse af nye.  Værdierne 
skabes i et feedback mellem de forskellige aktører: basale eksperimenter gennemføres og for-
tolkes dernæst i et bredere forskningsmiljø koncentreret i nærtliggende forskningsmiljø. Herfra 
samarbejdes med virksomheder, som er interesserede i at få testet nye løsninger, der bygger på 
den nye viden. 

Tydelige og sammenlignelige eksempler er CERN i grænselandet mellem Frankrig og Schweitz og 
Poul Scherrer instituttet i Schweitz, som ligger i en region med høj absorptionskapacitet iblandt 
lokale virksomheder og universiteter. Disse institutter har, med fokus på hardcore grundforsk-
ning inden for kernefysik, været i stand til at bidrage til industriel udvikling i deres nærområde 
både gennem samarbejde med andre læreanstalter og som leverandør af højt kvalificeret ar-
bejdskraft – også til private virksomheder.  Fra de berørte virksomheder i regionerne, er der klare 
indikationer på, at det har kunne bidrage til udvikling af nye produkter samt tiltrækning af nye 
kunder. 

Denne rapport har opstillet nogle konkrete regnestykker over den værdi som ESS/MAX IV tilsva-
rende kan give for Hovedstadsregionen. Det er og bliver heroiske skøn: dette er netop kernen for 
offentlige forskningsprojekter, at man ikke konkret kan observere resultater af investeringer før 
mange år efter igangsættelsen og måske endda ikke da.  Vi har imidlertid taget udgangspunkt i 
mange undersøgelser af de lokale gevinster ved lokale private og offentlige forskningsprojekter, 
og brugt dem målrettet til at vurdere effekterne. 

Kernen i disse regnestykker er, at den primære transmissionsmekanisme fra grundforskning til 
værdiskabelse, er de højtuddannede eksperter, der overgår fra ESS/MAX IV til Hovedstadsre-
gionens virksomheds- og forskningsmiljø. Værdiskabelsen måles via den økonomiske litteraturs 
vurderinger af sammenhængene mellem øget lokalbeskæftigelse og regionale investeringer i 
forskning og udvikling samt kommercialisering af vidensdannelse i form af nye virksomheder, 
produkter og teknologier. Dertil kommer, at de beskæftigede eksperter, ud over deres bidrag til 
regional vidensdannelse, generelt er mere produktive, og derfor kan få en højere løn, til gavn for 
dem selv og Hovedstadsregionen. 

Det er i dette regnestykke derfor centralt, at ESS/MAX IV de facto fører til et større antal højt-
uddannede eksperter i Hovedstadsregionen.  Det må primært ske gennem tiltrækning af uden-
landsk arbejdskraft, som det er set i forbindelse med aktiviteterne på CERN og Poul Scherrer 
Instituttet.

Hovedresultatet er, at bruttogevinsterne for Hovedstadsregionen kan blive på omkring 2,0 mia.kr. 
per år på langt sigt. En stor del af omkostningerne til anlæg og drift af ESS/MAXIV betales af det 
internationale samfund og ikke af skatteydere i Hovedstadsregionen: derfor høster Hovedstads-
regionen og Danmark generelt en særlig stor del af de samlede gevinster.  

Vi vurderer at dette regnestykke principielt set dækker mange af de typer af gevinster som er 
nævnt ovenfor, f.eks. i form af højere produktivitet, styrket lokalt forskningsmiljø og muligheden 
for at tiltrække international arbejdskraft. Det simple regnestykke ser ganske vist kun på sam-
menhængen mellem øget input af FU lokalt og så gevinster fra øget patentering.  Imidlertid vil 
det være stærkt sandsynligt, at evnen til at øge FU indsatsen netto i et lokalt område også hæn-
ger sammen med regionens evne til, mulighed for og satsning på at tiltrække dygtigt udenlandsk 
arbejdskraft og videnstunge virksomheder mere generelt.
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Sagt på en anden måde man kan ikke få de 2 mia.kr. i gevinster fra en satsning på ESS/MAX IV 
uden at have en bredspektret regional og national strategi, som leverer på alle de elementer som 
er afgørende for at løfte det regionale velstandsniveau.

Det vurderes derfor, at den optimale udnyttelse af det samfundsøkonomiske potentiale ved ESS 
og MAX IV kræver en satsning, som rammer tre fokusområder som er identificeret i det såkaldte 
Vækstmotorprojekt:

kk Styrket ramme for samarbejde og udvikling af materialeteknologi mellem ESS/MAX IV, 
regionale universiteter mv. og de virksomheder som har det største potentiale for at høste 
gevinster fra de forventede teknologiske landvindinger
– Eksempler: industriportaler til vidensoverførsel og fortsat satsning på strategisk forsk-

ning på materialeteknologier

kk Fastholdelse og udbygning af Danmarks position som attraktivt forsknings- og 
studiemiljø på et bred felt af naturvidenskabelige og tekniske kompetencer knyttet til 
materialeteknologi og life-science
– Eksempler: skabelse af internationalt attraktive uddannelsesforløb også på tværs af 

forsknings- og studiemiljøer

kk Globalt markedsføring af Danmark som attraktivt arbejds-, erhvervs- og forskningsland
– Eksempler: udvikling af samarbejdsmodeller mellem investeringsfremmeaktører og de 

centrale forskningsmiljøer med fokus på at tiltrække FoU aktiviteter fra international 
virksomheder, nedbrydning af barrierer for pendling mellem Danmark og Sverige, fokus på 
god integrationsmuligheder for nytilkomnes familier mv.

Under en mere pessimistisk, men ikke usandsynlig antagelse om rammevilkårene for højtkvalifi-
ceret udenlandsk arbejdskraft finder vi indikationer på, at den årlige bruttogevinst af den danske 
investering i ESS/MAX IV bliver halv så stor – sagt på en anden måde; konsekvensen af, ikke at 
forbedre rammevilkårene kan halvere gevinsten. Omvendt kan forbedring af visse rammevilkår 
for Hovedstadsregionens forskere og virksomheder, betyde at bruttogevinsterne for Hoved-
stadsregionen potentielt kan nå helt op på 3 mia.kr. hvis Vækstmotorprojektets samlede vision 
for satsningen på ESS og MAX IV fuldt ud realiseres.
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Siden 2013 er konstruktion af ESS (’European Spallation Source’) påbegyndt i Lund. Anlægget 
er en såkaldt neutronspredningsfacilitet, som kort fortalt er et kæmpe mikroskop, der kan tage 
meget detaljerede billeder af materialers opbygning.  

Samtidigt bygges i København ESS DMSC (’ESS Data Management and Software Center’), som 
har til opgave at indsamle, analysere, fortolke og videreformidle information om resultaterne af 
brugernes eksperimenter på ESS.

MAX IV er en såkaldt synkrotronfacilitet, som er den del af det svenske ’MAX-lab’, som også lig-
ger i Lund. 

Boks 1   De forskellige ’supermikroskoper’

Synkrotronanlæg
Synkrotron-anlæg, såsom MAX IV, tager detaljerede billeder ved hjælp af intens stråling og minder kort fortalt 

om røntgenstråling, som blandt andet bruges på hospitaler. Billeder, der tages ved hjælp af denne type stråling, 

har den egenskab, at materialers tunge bestanddele (fx knogler) fremtræder mere tydeligt end lettere dele (fx 

muskelvæv), jf. venstre billede nedenfor.

Synkrotron versus Spallation

Spallationsanlæg
Spallationsanlæg, såsom ESS, benytter en teknik hvori protoner accelereres til 96 procent af lysets hastighed 

og efter kollision med tungsten, frigøres neutroner. I modsætning til synkrotronanlæg, har neutroner nemmere 

ved at gennemtrænge materialers tunge bestanddele og omvendt sværere ved at gennemtrænge materialers 

lette bestanddele, således at de afbilledes mere tydelig, jf. højre billede ovenfor. 

Kilde:   PwC (2014), Styrelsen for Forskning og Innovation (2011) og billeder fra Morten Jensen (2013)

01 Nye supermikroskoper til 
Øresundsregionen
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Spallations- og synkrotronanlæg komplementerer hinanden, idet billederne, der produceres, har 
forskellige egenskaber, og på forskellig måde fremhæver materialers tunge og lette bestanddele, 
jf. Boks 1. Det kan være nyttigt for virksomheder, der arbejder med forskellige typer materialer, så 
de eksperimentelle undersøgelser kan fremhæve bestemte karakteristika.

ESS/MAX IV har et særligt stort kommercielt potentiale. Forskning og eksperimenter kan ud-
føres inden for fysik, men også inden for mange andre felter, som fx biologi, farmakologi, nano-, 
energi- og miljøteknologi, fødevareteknologi, hvor Hovedstadsregionen står stærkt.

ESS skønnes at ville koste €1,8 mia. i konstruktionsomkostninger eller 13,8 mia.kr. i nutidens pri-
ser, som finansieres af 17 europæiske partnerlande, hvoraf Danmark bidrager 12,5 procent, Sve-
rige bidrager 35 procent, Norge 2,5 procent  og de øvrige 50 procent finansieres af de 14 andre 
partnerlande1. Landene bidrager dels kontant og dels ved direkte bidrag i form af instrumenter 
mv., såkaldte ’in-kind’-bidrag. Operationsomkostninger skønnes at stabilisere sig på €140 mio. 
eller 1,1 mio.kr. p.a.2  Tilsammen skønnes de tre nordiske lande at skulle bidrage med 15-20 procent 
af operationsomkostningerne, hvoraf Danmark anslås at skulle bidrage med 5 procent, mens de 
øvrige partnerlande forestår 80-85 procent. 

Konstruktionen af ESS begyndte som nævnt ovenfor i 2013. Anlægget forventes at blive taget i 
brug omkring 2020 og vil være fuldt operationsdygtigt efter 2025, jf. Figur 1. Operationsomkost-
ningerne fases ind efter 2019, hvor de første instrumenter vil være brugbare, hvorefter opera-
tionsomkostningerne efter 2025 skønnes at stabilisere sig på de €140 mio. indtil den planlagte 
afvikling af anlægget i 2065.

Figur 1   Omkostninger over levetiden

 

         Konstruktionsomkostninger  Operationsomkostninger Kilde:  Jim Yeck (2014)

I planlægningen af konstruktionen af ESS var der forudsat, at partnerlandene skulle bidrage til 
konstruktionen både kontant og gennem såkaldt in-kind-bidrag (IKC). In-kind betyder, at partner-
landet foretager konstruktionen og finansieringen af en specifik del af konstruktionen eller en 
tjenesteydelse på vegne af ESS. Sverige og Danmark bidrager som værtslande udelukkende med  
kontanter.

1  Frankrig, Tyskland, Italien, Polen, Holland, Schweiz, Spanien, Estland, Letland, Litauen, Island, Tjekkiet, 
Storbritannien og Ungarn.

2  Udgifter til afvikling og nedrivning er indregnet i de årlige driftsudgifter.
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Figur 2   Konstruktionsomkostninger og in-kind-potentiale

Construction costs: €1,84 billion, In-kind: €750 billion  

         IKC  Cash Kilde:  Frederik Melander, Styrelsen for Forskning og Innovation

I de seneste skøn fra maj 2014 er in-kind-potentialet omkring 40 procent af de samlede konstruk-
tionsomkostninger.  Omkostningerne og in-kind-potentialet varierer mellem 60 og 75 procent for 
konstruktionens forskellige dele, jf. Figur 2.

Konstruktionsomkostningerne for synkrotronanlægget MAX IV er på 3 mia.kr., som vil være afholdt 
når anlægget er fuldt operationsdygtigt i 2016 og anlægget vil have et driftsbudget på 250-350 mio.kr. 
Det forventes at Danmark opnår et de facto medlemskab via en engangsinvestering på 80 mio.kr.

Figur 3   Fordeling af investeringsbidrag

 

 

         Kontant                       In-kind, planlagt                   In-kind-potentiale Kilde:  Jim Yeck (2014) 

 
 
Tilsammen skønnes ESS og MAX IV at ansætte 750 personer hvoraf ca. 500 ansættes på 
ESS, herunder 60-65 personer på ESS DMSC i København, og ca. 250 på MAX IV i tilgift til de 
allerede 150 ansatte. På ESS var der i august 2014 262 ansatte, og disse vil trappe op imod de 
500 ved fuld drift, jf. Figur 4. På ESS skønnes F&U-personalet at være ligeligt fordelt mellem 
forskere, ingeniører og teknologiske specialister som fx de ansatte ved ESS DMSC.3

3   Styrelsen for Forskning og Innovation (2011)  
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Figur 4   Indfasning af ansatte ved ESS

 

          ESS ansatte  
  
Note: Figuren viser årsgennemsnit for en månedlig profil op til august 2014, hvorefter indfasning er fremskrevet  
 lineært frem tidspunktet for fuldendt konstruktion  
Kilde:  Frederik Melander, Styrelsen for Forskning og Innovation 

 
Foreløbige prognoser skønner, at op mod 3.000-4.000 forskere årligt vil besøge ESS 0g 1.000-
2.000 vil besøge MAX IV.4 

4   Tyréns (2011)
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Danmark har en stærk tradition for neutronforskning, blandt andet som følge af forsøgsreakto-
ren DR3 på Risø, der blev lukket i år 2000. I Copenhagen Economics (2007) viste vi, på baggrund af 
tre internationale panelers evalueringer af Risø i 1997, 2001 og 2005, at dansk neutronforskning 
har været på højt internationalt niveau. Fra dette miljø er der vokset et komplementært miljø 
inden for røntgenforskning med brug af synkrotronstråling.

Der er derfor en solid og voksende skare af forskere, der beskæftiger sig med neutron- eller rønt-
genstråleforskning i Danmark. Ifølge Foreningen for danske neutron- og røntgenstrålebrugere 
(DANSCATT) beskæftigede neutron- og røntgenstråleforskning i 2011 360 forskere, herunder 90 
professorer, 50 post.docs., 140 PhD-studerende og 80 kandidatstuderende. 

Antallet af neutron- og røntgenstråleforskere er vokset støt fra ca. 100 forskere i 2000 til de 360 
i 2011, og det er DANSCATTs målsætning, at antallet fortsat skal vokse i de næste 10 år.

I Hovedstadsregionen er der også et stort antal virksomheder, og dermed privatansatte F&U-be-
skæftigede, der kan få gavn af ESS og MAX IV i Lund: fx Novo Nordisk (farmakologi), Haldor Top-
søe (energiteknologi) og Chr. Hansen (bioteknologi). 

Næsten 30 procent af danske F&U-virksomheder i de ’relevante’ danske brancher ligger i nærom-
rådet, det vil sige inden for en times kørsel, omkring ESS og MAX IV, og kun lidt flere ligger i nær-
området til København, jf. Figur 5. Der er altså en væsentlig koncentration af F&U-beskæftigede 
i ESS-klyngen, der arbejder i nærheden af København og Lund. Det viste vi i analysen fra 2007, 
der definerede en ’ESS-klynge’, det vil sige en række brancher, som kan have gavn af ESS/MAX IV 
fordelt på de virksomheder, der ligger i ’nærområdet’ til henholdsvis København og Lund. Her er 
nærområdet defineret som området med maksimalt en times transporttid. I sektion 3.1 diskute-
rer vi, hvad ’nærområde’ egentlig betyder i økonomisk forstand.

 
 

02 ESS har særligt potentiale 
for Danmark
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Figur 5   Danske virksomheder i ESS-klyngen i nærområderne 

         Indenfor 1 time                      Udenfor 1 time   
 
Note:  ESS-klyngen definerer vi på basis af aftagerbrancher skitseret i Science and Technology Facility Council  
 (2006) Neutrons for future science and technology. De relaterede NACE koder har vi identificeret som: 15,  
 2441, 2442, 26, 354, 2413, 2710, 3140, 3511, 3520, 3530, 2330, 2411, 2451, 3002, 1110, 2753, 2956, 3130, 3320,  
 3330, 3210 og 3340.  

Kilde: Copenhagen Economics (2007) 
 
 
Konstruktion af ESS sammen med MAX IV går også godt i tråd med EU kommissionens ’Horizon 
2020’ investeringsprogram for fremme af teknologisk udvikling.  Horizon-2020-programmet er 
igangsat med det mål at generere nøgleteknologier (’enabling technologies’), der, ved hjælp af 
forskning på højt internationalt niveau og nært samarbejde med interessenter i industrien, skal 
sikre Europas fremtidige globale konkurrencedygtighed i sektorer præget af højteknologiske 
forskning, udvikling og intellektuelle ejendomsrettigheder.
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3.1  ’Tacit’ og ’explicit knowledge’
Dansk neutron- og røntgenstråleforskning via ESS og MAX IV vil generere både lokale og globale 
effekter. Gevinsten for Hovedstadsregionen vil afhænge af størrelsen af området, hvori neu-
tron- og røntgenstråleforskning ved ESS og MAX IV kan deles med danske virksomheder, og hvor 
erfaring og læring kan opstå som følge af danske virksomheders leverancer af højteknologisk 
apparatur. Spørgsmålet er, hvor stor en andel af den viden og læring, der genereres via ESS og 
MAX IV, der kan deles globalt eller alene inden for nærområdet. 

Grundforskning publiceres i internationale journaler og kan relativt nemt kommunikeres på en 
kompakt og utvetydig facon via skrift og elektronisk kommunikation (’explicit knowledge’). Sam-
tidig ser vi, at mange lande bidrager med instrumenter in-kind, hvilket betyder, at nogle typer 
leverancer kan produceres internationalt. 

Jo mere anvendelsesorienteret forskningen er, og jo mere komplicerede instrumenter er, jo mere 
vil læring og vidensdelingen tendere til at foregå på regionalt niveau. Det skyldes blandt andet, at 
meget komplicerede forskningsprojekter og højteknologisk og specialfremstillede instrumenter 
kræver intens og præcis kommunikation, som ikke er mulig eller hensigtsmæssig at kommunike-
re på skrift eller elektronisk (’tacit knowledge’). 

Forskning om regional innovation og vidensdeling viser, at de regionale gevinster bliver større, jo 
højere modtage- og leverance-kapaciteten er hos regionens industrier, i unge industrier og virk-
somheder, som fx spinoff-virksomheder, der befinder sig i den tunge innovationsfase af deres 
livscyklus, samt når der er betydeligt teknologisk kompleksitet i produkterne, der udvikles enten 
ved vidensdeling eller læring i forbindelse med udfordrende leverancer.5

3.2  Hvor nært er ”nært”: geografisk afgrænsning af tacit viden
Nærområder kan være defineret på mange måder, fx som en maksimal radius i km eller trans-
porttid. De fleste studier fokuserer en maksimal radius, primært fordi det kan være udfordrende 
at udlede maksimal transporttid for et stort antal beliggenheder. Konkret har fire nyere studier 
afgrænset ’nært’ som en radius på 80-200 kilometer jf. Tabel 1. Andre studier har konkluderet, at 
der kun er begrænset spillover – under 2 procent – ud over den region som direkte gennemfører 
forskellige former for tiltag.

 

5   Se en gennemgang af litteraturen i Guillan og Huriot (2001) 

03 Hovedstadsregionen 
kan høste en stor del af 
gevinsten
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Tabel 1   Geografisk afgrænsning af spillover-effekter

Geografisk afgrænsning af Spillover-effekt* 80-200 km

Størrelsen af spillover-effekt uden for regionen** 0-2 %

Betydning af social kapital*** kulturelle og institutionelle ligheder nødvendigt 
for spillover-effekt mellem regioner

Note:  *     Anselin et al. (1997), Varga (2000), Bottazzi & Peri (2003), Moreno et al. (2005).  
 **   Bode (2004) 
 *** Tappeiner et al. (2008)

Kilde: Cooke et al. (2011)

 
Sat på spidsen kan det derfor siges, at de fleste empiriske studier finder, at regionale spillover 
primært kan findes inden for et område, der svarer til 1 til 1½ times transporttid, hvorefter evt. 
målbare effekter falder drastisk..

Langt de fleste af ESS-klynge-virksomheder i Hovedstadsregionen ligger inden for maksimalt 
en times kørsel fra Lund, jf. Figur 6. I figuren viser den grønne markering området, der afgrænser 
én times kørsel med udgangspunkt i Lund. I Danmark svarer det til en maksimal køredistance på 
omtrent 120 km.

Figur 6   En times transporttid fra Lund

 

Note:  Området beregnes af en algoritme, der approksimerer køreafstand ift. vejnettet. Derfor kan der kan  være  
 afvigelser i køretid til specifikke destinationer, fx ift. en almindelig GPS, på op til 10 minutter. Afstande i  
 Sverige: Laholm (90 km), Vanneberga (93 km), Ørkeljunga N (105 km). Afstande i  Danmark: Tureby (112 km),  
 Espergærde (115 km), Ågerup (117 km).  
Kilde: Copenhagen Economics pba. openrouteservice.org

Vi forventer altså, at virksomheder der vil kunne drage mest nytte af konstruktion og driften af 
ESS og MAX IV, vil være de virksomheder, der har en høj leverancekapacitet og som ligger inden 
for en times transporttid. Et studie af CERN viser, at 15 procent af leverandørerne besøgte CERN 
flere gange om ugen, 20 procent en gang om ugen og 35 procent flere gange om måneden. Altså, 
godt 70 procent af leverandørers repræsentanter har besøgt CERN mindst 2 gange om måneden. 
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I en empirisk model finder de, at nogle af de mest bestemmende faktorer for, at leverandører har 
gavn af kontrakter med CERN, netop er frekvensen, hvormed leverandørens repræsentanter er i 
kontakt med CERN og dermed opbygger både teknologisk viden og social kapital, som kan drive 
fremtidige kommercielle aktiviteter.6 

Men for brugervirksomheder vil kun et fåtal udføre eksperimenter direkte ved ESS og MAX IV. I 
stedet vil de fleste virksomheder sandsynligvis udføre eksperimenter i samarbejde med forskere 
ansat på ESS og MAX IV eller på universiteter som fx Københavns Universitet og DTU. Erfarings-
mæssigt viser brugen af andre anlæg, at en lille del af brugstiden udgøres af virksomheders 
eksperimenter.7

Den ’indirekte’ brug af forskningsanlæggene betyder, at nærområdet for danske brugervirk-
somheder, til forskel for de virksomheder der vises i Figur 4, i stedet bør defineres som en times 
transporttid fra både ESS/MAX IV og danske universiteter i Hovedstadsregionen. I praksis bety-
der det, at langt de fleste sjællandske virksomheder ligger inden for en times kørsel.8

3.3  Spillover-effekter i nærområderne
Regionale spillover-effekter måles typisk som vidensdannelse, innovation og investeringer, ved 
brug af en række indikatorer der indeholder relevant information. 

Vidensdannelse og innovation
Arbejdskraft specialiseret i forskning og udvikling, besidder viden og knowhow, der ikke kan kø-
bes, og som har stor værdi, særligt for højteknologiske virksomheder. For at realisere arbejdskraf-
tens potentiale er det samtidig nødvendigt, at stille ressourcer til rådighed, således at humanka-
pitalen resulterer i kommercialisering af nye produkter og teknologier. 

Mere generelt, kan man sige at vidensdannelse skabes i kombinationen af humankapital og inve-
steringer i forskning og udvikling: altså, de to ressourcer er komplementære. Komplementære 
ressourcer er karakteriseret ved, at man får den største gevinst ved at øge forbruget af begge 
ressourcer i samme takt.9 Implikationen af dette er, at beskæftigede inden for forskning og 
udvikling også ’måler’ de medfølgende komplementære investeringer i form af overhead til fx 
instrumenter, softwarelicenser og laboratoriekapacitet.

Kommercialiseringen af ny viden og teknologi vil i høj grad give sig udtryk i antallet af patenter, 
som er et godt mål for vidensdannelse i form af intellektuel ejendom. Oplysninger om udstedte 
patenter er imidlertid svære at få adgang til, og derfor bruger langt størstedelen af økonomisk 
forskning i stedet patentsansøgninger, som der findes meget information om.10

Det regionale aspekt af spillover på vidensdannelse og innovation, fremgår tydeligt i litteraturen. Når 
F&U-investering og F&U-arbejdskraft placeres ’samme sted’, har de to indsatser nogenlunde samme 
effekt. Det kan måles ved en såkaldt elasticitet: hvis ”input” f.eks. antal F&U ansatte stiger med 1 

6 Autio et al (2003)
7 En væsentlig undtagelsen er det japanske JPARK, der bevidst afsætter omtrent 25 procent af stråletiden, 

til private virksomheder.
8 Dog ligger fx Kalundborg uden for denne ’rækkevidde’.
9 Gør man ikke det, vil produktionen være særdeles påvirket af det ’svageste led’ i produktionskæde, på 

samme måde som en venstresko ikke er til meget nytte uden en højresko.
10 Fritsch & Slavtchev (2006) har vist, at man får resultater af både samme kvalitet og størrelsesorden ved 

brug af patentsansøgninger eller innovationer, det vil sige et kommercialiseret, udstedt patent, der er 
mundet ud i et produkt.
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procent, hvor meget vokser så ”output” f.eks. antal patenter også målt i stigning i procent. Altså, ela-
sticiteten på en F&U-investering er på 0,5 og elasticiteten for en beskæftiget som befinder sig tæt 
på virksomheden, er 0,4, jf. Tabel 2. Det betyder fx at en stigning i F&U-investering i en privat virk-
somhed på 1 procent, anslås at lede til en stigning i patentansøgninger fra industrien på 0,5 procent. 
  

Tabel 2   Sammenhængen mellem patenter og F&U-indsats

Indikator Spillover på antallet af udstedte patenter Effekt (elasticitet)

F&U-ansatte - regionale ansatte, 0-50 km afstand fra virksomhed 0,3 til 0,4

- regionale ansatte 50-75 km afstand fra virksomhed 0,2 til 0,3

- regionale ansatte over 75 afstand km 0,1 til 0,2

F&U-investeringer - regional investering, industri ca. 0,5

- regional investering, universiteter ca. 0,4

Kilde: Copenhagen Economics

 
 
At effektmålene for F&U-investering og -arbejdskraft ligner hinanden, er ikke noget tilfælde: 
det skyldes netop komplementariteten mellem de to ressourcer, der gør, at indikatorerne følger 
hinanden.

Investeringer
Private investeringer er motiveret af rammevilkår, markedspotentiale og arbejdspulje. Nye virk-
somheder i højteknologiske industrier opstår typisk via opbygning af humankapital, der resulte-
rer i nye eller forbedrede teknologier, hvis nærområdet har gode vilkår for entreprenører. 

Den empiriske forskning viser derfor, at en større pulje af højtuddannet arbejdskraft øger hyppig-
heden af nye højtteknologiske virksomheder, jf. Tabel 3. Samtidig øger offentlige F&U-investerin-
ger antallet af spinoff-virksomheder idet sådanne investeringer bidrager med ressourcer til både 
akademiske og private entreprenører. 
 

Tabel 3 Sammenhængen mellem spinoff og F&U-indsats

Indikator Spillover på antallet spinoff-virksomheder Effekt (elasticitet)

F&U-ansatte antal højtuddannede øger antal spinoff ca. 0,4

F&U-investeringer størrelse af offentlig F&U-investeringer øger antal spinoff ca. 0,6

Kilde:  Copenhagen Economics

 
 
Derfor er det også naturligt, at effekten fra antallet af højtuddannede og offentlige F&U-investe-
ringer i nærområdet, er i omtrent samme størrelsesorden, som effekten af de samme indikatorer 
på antallet af ansøgte patenter. Patentansøgninger er netop et mål for vidensdannelse, der har 
overskredet en tærskel således, at det kan føre til kommercialiserbar teknologi, og det vil i nogen 
grad komme til udtryk i opstarten af nye virksomheder.
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3.4  Casestudier
Vi gennemgår nu nogle eksempler på forskningsanlæg, der i forskellige aspekter ligner ESS/
MAX IV, selvom der også er forskelle. I sektion 3.5, bruger vi disse casestudier og flere andre til 
at anslå, hvordan ESS/MAX IV kan forventes at bidrage til Hovedstadsregionen via tilførslen af 
højtkvalificeret arbejdskraft i dansk industri, størrelsen af videnskabeligt output (fx patenter) og 
investering i nystartede virksomheder. 

CERN
CERN ligner ESS/MAX IV i, at anlægget er placeret i grænselandet mellem Frankrig og Schweiz. 
CERN er udelukkende fokuseret på grundforskning, hvor i mod ESS/MAX IV, er en brugerfacilitet 
med fokus på anvendt forskning, og har et større industrielt brugerpotentiale.

CERN er også meget større: i 2011 var ca. 2.500 ansat ved CERN og der kom ca. 10.000 besøgende 
per år.

På trods af at CERN er orienteret mod grundforskning, har især leverandører gavn af kontrakter 
på højtteknologiske leverancer. Et studie fra 2003 viste, via en spørgeskemaundersøgelse af 178 
virksomheder, at kontrakter med CERN i perioden 1997-2001 ledte til innovation af nye produkter 
for 38 procent af virksomhederne, og at der samlet set blev udviklet 528 nye produkter.11 Via de 
nye produkter tiltrak 60 procent af virksomhederne nye kunder. 

Når en leverance tvinger leverandører til at udføre en større F&U-indsats for at løfte opgaven, 
generer de via learning-by-doing viden og kompetencer, der resulterer i nye produkter.

Ansatte og studerende hos CERN opnår på samme måde viden og kompetencer, der er attraktiv 
for industrien. Under et eksperimentelt forløb fra 1983 til 2004 (’OPAL’), registreredes samtlige 
PhD-studerende efter deres efterfølgende beskæftigelse efter dimission, målt på nogle brede 
kategorier. Et godt stykke over halvdelen af de studerende blev efterfølgende ansat i industri, 
for de flestes vedkommende i ICT- eller finanssektoren, mens forskningscentre og universiteter 
udgør 34 procent, jf. Figur 7.

Figur 7   Beskæftigelse af unge studerende efter CERN

 

Note:  Unge studerende består af PhD-studerende. Andelene er beregnet pba. ansættelsesmønstre under CERNs OPAL-eksperiment  
 fra 1983 til 2004. Kilden rapporterer ikke det samlede antal af unge studerende i perioden.  

Kilde:  Haid (2010) 

11 Autio et al (2003).
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Paul Scherrer Institute og ETH Zürich
Paul Scherrer-instituttet (PSI) ligger i Schweiz, mellem Zürich og Basel. PSI huser blandt andet en 
neutronkilde, den såkaldte SINQ, som konstrueredes fra 1989 til 1996.

På PSI var der i 2012 ansat 1.500 fuldtidsbeskæftigede, hvoraf 525 var forskere, og centeret besø-
ges hvert år af over 2.000 forskere, PhD-studerende mv. 

Figur 8   PSI-ansattes bosætning omkring PSI og ETH

 

Note:  Dybrøde farver indikerer en højere koncentration af PSI-ansatte efterfulgt af orange, mørkegul og lysegul.  
Kilde:  Copenhagen Economics pba. Strassle (2012).

 
Ligesom det forventes for ESS/MAXIV, bor langt størstedelen inden for nærområdet for PSI – 
faktisk bor 70 procent af samtlige ansatte inden for en radius på 15 km, hvilket også illustreres i 
Figur 8.

I modsætning til CERN er PSI meget orienteret imod industrien, hvilket har givet anledning til 
samarbejde med ETH Zürich om eksperimenter, patentering og spinoff.

Ganske lig CERN tegner fratrædelsesmønstrene ved PSI, på et stor rekrutteringspotentiale for 
regionale F&U-virksomheder, jf. Figur 9. 
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Figur 9   Beskæftigelse af unge studerende efter PSI

Kilde:  Copenhagen Economics pba. Strassle (2012)

 
Samtidig viser oplysninger fra PSI, at fratrådte der ikke har allerede taget de første par skridt på 
vejen til at blive forskere, har større rekrutteringspotentiale. Det drejer sig primært om ingeniø-
rer og andet teknisk personale. 

Figur 10 Beskæftigelse af ingeniører efter PSI

Kilde:  Copenhagen Economics pba. Strassle (2012)

Af fratrådte ingeniører fra PSI, beskæftiges en langt større andel efterfølgende i industri sam-
menlignet med unge forskere.
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4.1  Baseline
Da ESS og MAX IV ligger i Lund, vil den økonomiske gevinst for Hovedstadsregionen primært 
afspejle, graden hvormed anlæggenes aktiviteter giver anledning til viden og kompetencer, der 
kan overføres. 

Som beskrevet ovenfor er vidensdannelse og -deling af ny teknologi i høj grad præget af nærhed 
mellem mennesker – altså kræver overførsel af denne tæt og omfattende kommunikation eller 
samarbejde.

Derfor er Hovedstadsregionens primære økonomiske værdi af ESS og MAX IV, den humankapital 
der opbygges via faciliteten, og graden hvormed denne kan overføres over sundet. Som diskute-
ret ovenfor, betyder komplementariteten mellem humankapital og fx industrielle investeringer, 
at ændringer i disse følges ad – i økonomisk litteratur er det derfor ganske ofte at private eller 
universitets-investeringer, måles på antallet eller en andel af F&U-beskæftigede.

En analyse af den økonomiske værdi kræver derfor viden om ansættelses- og migrationsmønstre 
af de vidensarbejdere, der bliver tilknyttet anlæggene. Disse er selvsagt uvisse: vores løsning på 
dette er, at benytte information fra casestudier af sammenlignelige anlæg, enten fra publikatio-
ner eller selvstændigt indsamlet, der kan give et billede om den formentlige fordeling af beskæf-
tigede blandt grupper, der indeholder ingeniører, forskere og servicepersonale. 
 

Tabel 4   ESS, MAX IV og information fra casestudier

ESS MAX IV Total

Antal ansatte 500 250 750

Beskæftigelseskategorier

andel, servicemedarbejdere 19% 19%  

andel, forskere 27% 27%  

     - heraf post.doc. 22% 10%  

     - heraf PhD 60% 27%  

andel, ingeniører 54% 54%  

Samlet F&U-relevante ansatte 408 204 611

Note:  Fordelinger er baseret på skøn for ESS/MAX IV og casestudier af CERN, PSI og ESRF. 
Kilde:  Copenhagen Economics

04 Hvad er så værdien for 
Hovedstadsregion/
Danmark?
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Det vurderes, at ESS/MAX IV i fuld drift huser godt 600 F&U-ansatte. De basale projektioner for 
antallet af ansatte i fuld drift betyder et udgangspunkt på omtrent 750 ansatte på ESS og MAX 
IV, jf. Tabel 4. Her skønnes kernepersonalet at udgøres af 1/3 forskere og 2/3 ingeniører og andet 
teknisk personale.12 Dertil skal indregnes, at en vis del af personalet vil udgøres af medarbejdere 
i service eller administration, som i mindre grad vil have potentiale for Hovedstadsregionen. Vi 
bruger for begge anlæg et skøn fra ESS fra juni 2014, hvor ca. 20 procent af alle ansatte beskæfti-
gedes med administration og projekt support. Sidst samles skøn fra publikationer om MAX IV og 
PSI, der antyder at en relativt stor andel af forskere består af post.doc. og PhD-studerende.

Det vurderes, at det svarer til en årlig fragang på ca. 125 personer, som primært består af ingeni-
ører og i mindre grad unge forskere. Vi kan anslå det årlige output af F&U-beskæftigede ved fuld 
drift fra 2026, fordelt på herkomst og kategori, jf. Tabel 5, og på tilsvarende facon i indfasnings-
perioden. Vi bruger et skøn fra ESRF der viser, at ca. 45 procent af medarbejderne kommer fra 
’nærområdet’ samt et skøn for den normale tid til dimission for studerende og den normale tid til 
fratrædelse for ingeniører og andet teknisk personale. 13

Tabel 5   Årlige output af F&U-beskæftigede i Øresund

                    År til dimission/fratrædelse

post.doc. PhD Ingeniør Total

Fordeling på herkomst 2 år 4 år 5 år  

Skandinavisk 45% 8 11 37 56

Udlænding 55% 10 14 45 69

Total 100% 18 25 81 125 

Note:   Fordelinger er baseret på skøn for ESS/MAX IV og casestudier af CERN, PSI og ESRF. Vurdering af ansættelsestider er 
baseret på de almindelig tidsrammer for uddannelsesforløbene samt Finansministeriets Finansredegørelse 2001, der 
finder at den gennemsnitlige ansættelsestid i Danmark er ca. 5 år.

Kilde:  Copenhagen Economics

 
Af de 125 personer regner vi med, at 39 går til hovedstaden. På baggrund af detaljerede oplysnin-
ger fra PSI, anslår vi fordelingen på beskæftigelsesområde efter fratrædelse fra ESS/MAX IV, 
jf. Tabel 6. Groft sagt viser tallene, at 30-50 procent af fratrådte, der efterfølgende ansættes på 
universiteter, ansættes i lokalområdet, hvorimod 70-80 procent af fratrådte der efterfølgende 
ansættes i industri, ansættes i lokalområdet, jf. Figur 7 og appendikstabel 13. Sidst beregner vi på 
baggrund af vores studie fra 2007, at ca. 75 procent af ansatte i Øresundsregionens ’ESS-klynge’ 
er beskæftiget i hovedstadsregion, og vi antager at denne fordeling vil gælde for fratrådte fra 
forskningsanlæggene. 

12 TITA (2011)
13 I dette tilfælde Frankrig, da ESRF ikke ligger i et grænseområde. Øresundsregionen tolkes altså som et 

’land’ i denne forstand, hvilket ikke urimeligt grundet den tætte integration mellem Region Hovedstaden 
og Region Skåne. 
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Tabel 6   Årlige input af F&U-beskæftigede til hovedstade

Total Skandinavere Udlændinge

Industri 27 14 14

Forskning 11 6 6

Total 39 19 19

Note:   Fordelinger er baseret på skøn for ESS/MAX IV og casestudier af CERN, PSI og ESRF. Bemærk at 
antallene ikke nødvendigvis summer til totalen pga. afrundinger.

Kilde:  Copenhagen Economics

Den årlige tilgang af F&U-arbejdskraft til Hovedstadsregionen kumulerer over tid, omend der 
ligeledes forekommer en årlig fragang, efterhånden som de beskæftigede flytter til andre re-
gioner eller lande. Vi forudsætter, at udlændinge forbliver ansat i Hovedstadsregionen i 4 år og 
danskere 3 gange længere.14 

Tabel 7   Stigning i F&U beskæftigelse i industri i hovedstaden

Total Indfødte Udlændinge

År Antal Procent Antal Procent Antal Procent

2016 99 0% 45 0% 55 0%

2020 199 0% 90 0% 110 0%

2030 473 1% 213 0% 260 0%

2045 884 1% 398 1% 486 1%

Note:   Levetider, ESS (2026-2065) og MAX IV (2016-2052)

Kilde:  Copenhagen Economics

 
Den samlede tilgang akkumuleres over den lange tidshorisont, således at yderligere 27 beskæf-
tigede per år til københavnsk industri, og lidt færre før 2020, bliver til en nettotilgang på 884 
beskæftigede i 2045, jf. Tabel 7. Den relative stigning er ikke desto mindre begrænset til omkring 
en procent i forhold til basen.

Tabel 8   Stigning i F&U beskæftigelse i industri i hovedstaden

Total Indfødte Udlændinge

År Antal Procent Antal Procent Antal Procent

2016 39 0% 17 0% 21 0%

2020 79 1% 36 0% 44 1%

2030 191 2% 86 1% 105 1%

2045 358 5% 161 2% 197 3%

Note:   Levetider, ESS (2026-2065) og MAX IV (2016-2052)

Kilde:  Copenhagen Economics

14    Jf. KU Expat Study (2010)
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Den relative nettotilgang der akkumulerer i hovedstadens forskningsmiljø, er til gengæld ganske 
høj. Det samlede antal er styret af den årlige tilgang på kun 11 i forhold til 27 til industri, dvs. netto-
tilgangen kun akkumulerer til 358 forskere i 2045, jf. Tabel 8. Til gengæld er basen meget mindre 
for forskere end for F&U-beskæftigede generelt (i 2009, ca. 7.700 på sidstnævnte og ca. 67.000 i 
F&U-industri).

Regnestykke 1:
På baggrund af disse fremskrivninger kan vi bruge den økonomiske litteratur til at fremskrive 
effekten af transmissionen af viden og kompetencer via ESS og MAX IV. I dette første regne-
stykke, beregner vi effekten på de to vigtigste målbare indikatorer for kommercialiseringen af 
innovation: patentansøgninger og spinoff-virksomheder, jf. Tabel 9.15 

Effekten på innovation i Hovedstadsregionen kommer altså via ’stødet’ fra ESS/MAX IV, det vil 
sige den humankapital, der yderligere tilføres og effekten på innovation.

Tabel 9   Effekt på innovation

Stød Elasticiteter Effekter

Base Antal % 2045 Patent Spinoff Patent Spinoff

F&U-ansatte, i alt 74700 1240 2% - 0.2 - 0.25%

     - industri 67000 880 1% 0.3 - 0.4% -

     - universitet 7700 360 5% 0.1 - 0.5% -

Note:   bemærk at elasticiteten for sammenhængen mellem F&U-ansatte er justeret nedad, da elasticiteten i Tabel 3, er estimeret ift. 
dimittender. Der vises afrundede tal af præsentionshensyn.

Kilde:  Copenhagen Economics

 
I Tabel 8 og 9 beregnede vi tilgangen til F&U-beskæftigelse, både i antal og procent. For eksem-
pel er 363 personer ud af 7.700 ca. 4,7 procent, jf. Tabel 9. Dernæst ganges elasticiteten på, så vi 
konverterer én procentvis stigning til en anden. De 4,7 procent ganget med 0,1, giver fx en stigning 
i patentansøgninger fra akademiske F&U-beskæftigede på 0,47 procent. Bemærk også, at selv-
om denne procentvise stigning i F&U-beskæftigede er højere end i industrien, bliver den endelige 
effekt på patentansøgninger mere eller mindre ens.

For både patentansøgninger og spinoff-hyppighed kumulerer effekten over tid, efterhånden som 
der ’lagres’ humankapital i Hovedstadsregionen.

Regnestykke 2:
I regnestykke 2 beregner vi værdien af øget innovation, målt på nøgleindikatorerne ovenfor. Til 
det formål bruger vi samme metode som i regnestykke 1, ved hjælp af endnu en sammenfatning 
af økonomisk litteratur. 

15 Økonomisk litteratur bruger som regel patentansøgninger frem for udstedte patenter, fordi denne 
indikator er lettere at måle. Derfor bruger litteraturen værdien af størrelsen af vidensdannelse ud fra 
patentansøgninger. Det samme gælder for innovation af nye produkter. Fritsch og Slatchev (2006) viser, 
på baggrund af et unikt datasæt, at innovation af nye produkter med fordel kan approksimeres ved pat-
entsansøgninger.
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Først beregner vi den særskilte værdi af patenter. TFP (total faktorproduktivitet) måler, groft 
sagt, den værdi der skabes uden ændring i traditionelle input, fx arbejdskraft og kapital.16 

Derefter beregnes effekten fra en stigning i F&U-andel i regional beskæftigelse.17 Her benytter 
vi mål af effekten af en større andel F&U-medarbejdere på regional produktivitet, ud over den 
effekt der generes via patenter og spinoff. Her drejer det sig altså mere om produktivitet end 
vidensdannelse, og det er derfor ikke overraskende at forskere, måles til at have en relativt lille 
økonomisk produktivitet. 
 

Tabel 10   Fra innovationsindikatorer til produktivitet

Andel F&U-ansatte af sml. beskæftigelse Patenter Spinoff

industri universitet regionalt regionalt

BRP per capita 0,2 0,03  0,2

TFP   0,2  

Kilde:  Copenhagen Economics

 
Det væsentligste usikkerhedselement i baseline-beregningen, er størrelsen af værdiskabelsen 
fra skandinaviske F&U-medarbejdere. I baselineskønnet er der antaget, at værdiskabelsen stam-
mer udelukkende fra tilgangen af udenlandske F&U-beskæftigede (’kun udlændinge’). Det er et 
rimelig udgangspunkt, idet tilgangen af skandinaviske F&U-medarbejdere, i høj grad afspejler 
beskæftigede, der uanset ESS/MAX IV, ville have opnået en specialiseret videnskabelig eller 
teknisk ekspertise af anden vej. I dette tilfælde er der altså ikke noget nettobidrag fra skandi-
naviske F&U-beskæftigede. En alternativ fortolkning, som giver samme resultat er, fordelingen 
af svenskere i Øresundsregionen i mindre grad reflekterer fordelingen af de relevante virksom-
heder (altså en lavere andel end de ca. 75 procent) – men i det tilfælde vil svenskere til gengæld i 
højere grad udgøre et nettobidrag til det danske arbejdsmarked (altså en højere andel som udgør 
en nettotilgang end de 10 procent eller 20 procent). 

Ved sammenfatning af disse effekter, får vi et baselineskøn på ca. 2 mia.kr. per år. Værdiskabel-
sen måles i årligt bruttoregionalprodukt(BRP)-bidrag i 2045 i nutidens priser, jf. Tabel 11. I tabellen 
er der altså ikke tale om en kumuleret eller tilbagediskonteret størrelse i kroner og ører, men i 
stedet en år-til-år stigning i BRP som følge af den kumulerede forøgelse af F&U-arbejdskraft i 
Hovedstadsregionen.18

16 Det er en fordel, fordi effektmålene kan adskilles fra effekten direkte fra en absolut stigning F&U-arbe,-
jdskraft. I modsætning til Tabel 7, beregner vi værdien af patenter på baggrund af stigning i patentansøg-
ninger når det ikke størrelsen af Hovedstadsregionens beskæftigelse der ændrer sig, men sammensætr-
ning (’skill mix’). Når vi herefter beregner effekten af F&U-beskæftigede på RBP, kan vi derfor addere 
TFP-væksten til BRP-væksten, fordi der principielt ikke burde være nogle krydseffekter indeholdt i 
effektmålet.

17 For F&U-ansatte I industri, som andel af samlet regional ansættelse i industri, for F&U-ansatte på univer-
siteter, son andel af samlet regional beskæftigelse.

18 Bemærk at Tabel 11 implicit bruger en definition af BRP, hvori F&U-investeringer måles i markedspriser. 
F&U-investeringer er, efter Nationalregnskabsrevisionen i 2014, inkluderet på omkostningsbasis. 
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Tabel 11   Værdien af innovation – BRP-bidrag p.a. i 2045

Nettotilgang af F&U-beskæftigede

Kun udlændinge +10% af skandinavere +20% af skandinavere

2,0 mia.kr. 2,3 mia.kr. 2,7 mia.kr.

Kilde:  Copenhagen Economics

 
Der er imidlertid en vis sandsynlighed for, at tilgangen af skandinaviske F&U-beskæftigede 
sker som følge af ESS/MAX IV, hvilket betyder at nettotilgangen ikke udelukkende kommer fra 
udenlandske F&U-beskæftigede. Det kunne fx dreje sig om danskere, der bliver motiveret til 
en anden karrierevej som følge af eksistensen af ESS/MAX IV eller svenskere, der netop bliver 
specialiseret i videnskabelig og teknisk kunnen, der er særlig relevant for ESS-klyngen i Hoved-
stadsregionen. 

Under antagelsen at en andel af skandinaviske F&U-beskæftigede i nogen grad udgør en egentlig 
nettotilgang, vurderer vi, at Hovedstadsregionens bruttogevinst, kan blive 2,3 mia.kr. hvis 10 pro-
cent af skandinavere udgør en nettotilgang til F&U-beskæftigelsen i Hovedstadsregionen – eller 
noget mere optimistisk, at gevinsten kan blive op til 2,7 mia.kr., hvis 20 procent af skandinavere 
udgør en nettotilgang.

Der kan også forekomme yderligere gevinster. Den forventede øgede nettobeskæftigelse af 
højtlønnede, ikke mindst udenlandske forskere, vil bidrage til et gunstigt bidrag til skattebasen. 
Samtidig vil den højere produktivitet i Hovedstadsregionen, som følger af den øgede innovation i 
sig selv også øge skattebasen og velstand i Hovedstadsregionen. Pointen er så imidlertid at udgif-
ter til investeringer i ESS og personalet, primært betales af det internationale samfund. 

Der påpeges således også i et studie af Copenhagen Economics fra 2007, at der er stor sandsyn-
lighed for, at et stort internationalt finansieret og støttet projekt, som ESS, der passer godt ind i 
den lokale vidensbase, kan være en rigtig god forretning for Hovedstadsregionen! 

4.2  Hvad skal der til for at maksimere gevinsten?
Gevinsten af ESS og MAX IV kommer ikke af sig selv. Danmark har ganske vidst, sammen med en 
række partnerlande, investeret et væsentlig beløb i ESS, men som vist ovenfor, vil det økonomi-
ske afkast af investeringen i høj grad afhænge af graden hvormed, højtkvalificeret arbejdskraft 
kan tiltrækkes og fastholdes i Hovedstadsregionen, samt graden hvormed disse beskæftigede 
tilgår private virksomheder.

Det danske Vækstmotorprojekt19 har til formål at identificere barrierer for produktivitetsgevin-
ster mm. i forbindelse med konstruktionen af ESS og MAX IV og foreslå løsninger til at overkom-
me disse barrierer.

Styrket ramme for samarbejde og udvikling af materialeteknologi
De såkaldte industriportaler, og fremme af industriens adgang af anden vej, er en væsentlig del 
af Vækstmotorprojektets strategi for at maksimere Hovedstadsregionens økonomisk gevinst af 
ESS/MAX IV, jf. Boks 2. 

19    Kort for ’ESS og MAX IV som vækstmotorer i hovedstadsregionen’.
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Som dokumenteret ovenfor er dansk erhvervsliv i en gunstig position til at drage nytte af an-
læggene. Ikke desto mindre er bedring af virksomheders tilgang én af Vækstmotorprojektets 
identificerede barrierer, netop fordi ganske få virksomheder er i stand til at bruge anlæggene 
direkte, og udfører i stedet eksperimenter i samarbejde med forskere på universiteter eller på 
selve anlægget.

Boks 2   Vækstmotorprojektet anbefaler…
 

… at Big Science Sekretariatets indsats styrkes i tidsrummet 2015-20 med henblik på at sikre ordrer til den 

danske big science industri (underleverandørindustri) i forbindelse med opbygningen af ESS og MAX IV.

   … at der udvikles og udbygges 2-3 industriportaler på dansk jord, der skal sikre at dansk industri over en 

bred kam kan udnytte de muligheder som ESS og MAX IV giver. 

… at der iværksættes en stor, strategisk forskningssatsning inden for hårde, bløde og biologiske materialer 

med det formål, at gøre Danmark kendt som et af de steder, hvor nye produkter baseret på hårde, bløde og 

biologiske materialeløsninger hurtigst bringes frem til markedet.

Kilde:  ’Danmark i centrum for materiale- og bioteknologiske løsninger: Perspektiver og nødvendige tiltag i forbindelse med ESS og MAX IV’

I en spørgeskemaundersøgelse af 51 store forskningsanlæg, viser ERIDWatch (’ European Re-
search Infrastructure Development Watch’), at ’store’ industriportaler, målt på antallet af ansatte 
hvad enten de befinder sig på selve anlægget eller nærtliggende universiteter, genererer omtrent 
halvanden gang så meget i licensindkomst. Altså, størrelsen hvormed industrien ’køber’ kommer-
cialiserbar vidensdannelse på selve anlægget, der kommer til udtryk i intellektuel ejendom.

Vækstmotorprojektet sigter at etablere tre industriportaler ved DTU og Københavns og Aarhus 
Universitet, og der er ingen tvivl om, at de tre industriportaler tilsammen vil udgøre én ’stor’ por-
tal. I strategien for industriportalerne er indlagt en målsætning om at have tilsammen 28 per-
soner tilknyttet til de tre industriportaler, til sammenligning med de 13 ansatte ved den største 
industriportal i spørgeskemaundersøgelsen.

Vi anslår effekten af højere industrianvendelse af intellektuel ejendom, via etableringen af en 
’stor’ industriportal, ved drage en parallel mellem patentering i industri og licensering til industri.

Formidler industriportalen kommercialiserbar intellektuel viden til eksisterende virksomheder, 
anslår vi den tilførte værdi af industriportalen til at være 0,3- 0,4 mia.kr. p.a. i 2045 målt i nutidens 
priser. Vi indregner det øgede potentiale af industriportaler ved, at effekten af patentsansøgnin-
ger i industri justeres op med samme faktor som ERIDWatch anslår, at en stor industriportaler 
generer i forhold til gennemsnittet, samt at ca. 75 procent a f brugen, som før, foregår i Hoved-
stadsregionen. Formidler industriportalen ydermere kommercialiserbar intellektuel viden til 
nystartede virksomheder, anslår vi den tilførte værdi af industriportalen til at være yderligere 
0,2- 0,3 mia.kr. per år i 2045 målt i nutidens priser. 

Fastholdelse og udbygning af den akademiske rekrutteringspulje
Som påvist ovenfor og i tidligere rapporter fra Copenhagen Economics, har Danmark et stærk 
forskningsmiljø inden for neutron- og røntgenstråleforskning. Vækstmotorprojektet anbefaler 
imidlertid interessenterne i danske neutron- og røntgenstråleforskning i samråd lægger en stra-
tegi for at videreudvikle det stærke forskningsmiljø i takt med det store potentiale for nye forsk-
ningsprojekter ved ESS og MAX IV, jf. Boks 3. 
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Ifølge DANSCATT har både Københavns Universitet og DTU en ambition om at inddrage nye bru-
germiljøer, fx inden for sundhed, fødevarer, miljø og byggeri (’Strålestrategien’).

Boks 3   Vækstmotorprojektet anbefaler…
 

… at Uddannelses- og forskningsministeriet sammen med universiteterne og DANSCATT diskuterer, 

hvordan det sikres at ESS og MAX IV leder til synlige danske spydspidskompetencer inden for materialer og 

bioteknologi i tæt kobling til industriportalerne.

… at udnytte tilstedeværelsen af verdens førende anlæg til at skabe internationalt attraktive 

uddannelsesforløb og til at nytænke rekrutteringsindsatsen i forhold til internationale studerende. Det 

bør overvejes om universiteter, investeringsfremmeaktører og Region Hovedstaden med fordel kunne gå 

sammen om en fælles markedsføringsindsats over for denne målgruppe. 

… at opbygge rammer og incitamentsstrukturer der sikrer kapacitetsopbygning i bredden – på tværs af 

forskningsgrupper og fagmiljøer.

Kilde:  ’Danmark i centrum for materiale- og bioteknologiske løsninger: Perspektiver og nødvendige tiltag i forbindelse med ESS og MAX IV’

Hvis strategiens mål realiseres, vurderes det, at hovedstadsregion fra 2014 til 2023 vil tiltrække 
yderligere 96 danske og 34 udenlandske PhD-studerende og 33 danske og 30 udenlandske post.
docs, samt fem udenlandske professorer, hvorefter antallet af forskere vil holdes stabilt på det 
niveau, oveni de eksisterende antal forskere på dette område.20

Da disse forskere arbejder fra de danske universiteter, indgår de ikke i fremskrivningen for tilgan-
gen af F&U-arbejdskraft, der tilgår Hovedstadsregionen via ESS/MAX IV – de tilgår ikke fra ESS/
MAX IV, men fra andre konkurrerende forskningsmiljøer.

Vi vurderer, at tilgangen af forskere tiltrukket via Strålestrategien, vil bidrage med en værdi for 
hovedstadsregion på mellem 0,2 mia.kr. og 0,4 mia.kr. I kroner og ører er bidraget altså relativt 
lille i forhold til det yderligere antal forskere, hvilket skyldes langt størstedelen af forskerne vur-
deres at blive skandinavere og har derfor et væsentlig lavere nettobidrag. Den yderligere tilgang 
af F&U-arbejdskraft i forskning i Hovedstadsregionen, beregner vi ved at indregne de yderligere 
forskere ved, at tillægge en lineær fremskrivning af det stigende antal forskere mellem 2014 og 
2023. På samme måde som i baselineskønnet, afhænger værdien af dette tiltag i høj grad af stør-
relsen af nettotilvæksten fra skandinaviske forskere – ville disse, på trods af ESS/MAX IV, arbej-
de med neutron- og røntgenstråleforskning, fx via besøg og fjernadgang til XFEL i Hamborg?

 
Globalt markedsføring af Danmark 

Tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft
I de sidste ti år har man foretaget en række tiltag med fokus på tiltrækning og fastholdelse af 
højtuddannet udenlandsk arbejdskraft, fx positivlisten, green-card-ordningen, beløbsordningen 
og koncernordningen.

20 Ifølge DANSCATT var der ultimo 2011, 90 professorer og lektorer, 96 danske og 34 udenlandske PhD 
studerende og 33 danske og 30 udenlandske post.docs.
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En af Vækstmotorprojektets fokusområder er imidlertid, at det gøres nemmere for højtkvalifi-
cerede udenlandske beskæftigede at bosætte sig og arbejde i Danmark, jf. Boks 4. På trods af de 
seneste års tiltag, eksisterer der stadig en barriere for tiltrækningen af udenlandsk arbejdskraft 
til Hovedstadsregionen. Den danske immigrationsregulering er stadig forholdsvis restriktiv og 
ufleksibel, på trods af de nye ordninger, i forhold til sammenlignelige lande. I en rapport fra 2012 
beskrev Copenhagen Economics netop, at København opnår relativt dårlig koncentrationen og 
produktivitetsgevinst fra udenlandske vidensarbejdere, og udlændinge i det hele taget, fx sam-
menlignet med Stockholm. Det skyldes blandt andet udfordringer med administrativ praksis, 
modtagerkultur og mangel på ’dual language’, det vil sige mulighed for at kommunikere på engelsk 
med offentlige myndigheder, fx i tale, skrift, formularer, selvangivelser mv.

Boks 4   Vækstmotorprojektet anbefaler…
 

… at det gøres muligt for ikke-EU borgere at bosætte sig med deres familier i Danmark uanset, om deres 

beskæftigelse er ved ESS i Lund eller ved ESS DMSC i København. Barrierer for pendling i Øresundsregionen 

bør fjernes helt, og der bør ydes en indsats for at nytilkomne og deres familier bosætter sig og finder sig godt 

tilrette på den danske side af Øresund.

Kilde:  ’Danmark i centrum for materiale- og bioteknologiske løsninger: Perspektiver og nødvendige tiltag i forbindelse med ESS og MAX IV’

I baseline-estimatet laver vi en optimistisk antagelse om, at antallet af F&U-arbejdere, der 
tiltrækkes til Hovedstadsregionen fordeles efter koncentrering af ESS/MAXIV-relevante virk-
somheder, med konklusionen at 75 procent af disse virksomheder i Øresundsregionen ligger i og 
omkring Hovedstadsregionen. 

I forlængelse af diskussion oven for Tabel 11, er det dog muligt at denne optimistiske antagelse, 
på trods af tiltagene i de sidste ti år, bør korrigeres for de lovmæssige og administrative barrie-
rer, der kan være forbundet med at tiltrække og fastholde F&U-beskæftigede i Danmark.

Vi beregner konsekvensen af en lavere tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft, ved at nedjustere 
andelen af udenlandsk F&U-arbejdskraft, der kommer til Hovedstadsregionen via ESS/MAX IV 
fra ca. 75 procent til 50 procent.

Vi vurderer, at konsekvensen af en barriere i den størrelsesorden kan være et tab i forhold til 
baseline på 0,9-1,2 mia.kr. per år i 2045. Det skyldes netop, at den primære drivkraft i vores ana-
lyse er nettotilgangen af udenlandske F&U-beskæftigede, fremfor skandinavere som i høj grad 
ikke repræsenterer en egentlig tilgang. Vi vurderer dog stadig at ESS/MAXIV, vil bidrage årligt til 
Hovedstadsregionens BRP med mellem 1,0 mia.kr. og 1,5 mia.kr. i 2045 i nutidens priser.

Tiltrækning af udenlandske investeringer (FDI)
Udenlandske investeringer opstås ikke via humankapital, men på grund af humankapital. Det er 
attraktivt at investere i en region, hvis der er en stor pulje af højtkvalificeret arbejdskraft, og hvis 
der eksisterer et stort og tæt netværk af virksomheder i samme branche og mellem virksomhe-
der og forskningsinstitutioner.21 

En vigtig begrænsning af vores regnestykker er, at vi ikke kan beregne værdien ’tiltrækning af 

21   Netværk og industriportaler analyserer i Sektion 4.



ess og max iv som vækstmotorer i hovedstadsregionen26

FDI’, på samme måde som i baseline scenariet. Den økonomiske litteratur beskæftiger sig pri-
mært med enten sandsynligheden for en investeringshændelse (ikke værdi) forekommer eller 
med de afledte innovationseffekter af FDI.

Tiltrækningen af udenlandske investeringer er imidlertid et væsentligt succeskriterie for, at 
Hovedstadsregionen opnår den størst mulige økonomiske gevinst af ESS og MAX IV. Vækstmo-
torprojektet anbefaler derfor, at tiltrækningen fremmes ved udnytte det bredde danske netværk 
af virksomheder med særlige interesser og kompetencer for udnyttelse af neutron- og røntgen-
stråleforskning i kommercielt øjemed, jf. Boks 5.

Boks 5   Vækstmotorprojektet anbefaler…
 

… at Danmarks specifikke styrkeområder inden for materiale- og bioteknologiske løsninger defineres 

og indarbejdes i den eksisterende markedsføring over for internationale virksomheder. Der skal skabes 

international opmærksomhed om Danmark som kraftcenter for avancerede materiale- og bioteknologiske 

løsninger og udvikles information og services målrettet virksomheder inden for området både i forbindelse 

med etableringsfasen og i forbindelse med ”after care”. 

… at der afprøves og udvikles samarbejdsmodeller mellem investeringsfremmeaktører og forskningsmiljøer 

for at øge kapaciteten til at tiltrække FoU aktiviteter fra udenlandske virksomheder.

Kilde:  ’Danmark i centrum for materiale- og bioteknologiske løsninger: Perspektiver og nødvendige tiltag i forbindelse med ESS og MAX IV’

FDI kan på sin vis sammenlignes med tiltrækningen af udenlandske vidensarbejdere, om end 
værdien af effekten muligvis vil være væsentlig større per investeringshændelse. 

Vi kan anskueliggøre en effekt af FDI ved at benytte et casestudie af en potentiel lignende 
udenlandsk investering, ved at beregne en effekt af etableringen BP-ICAM. BP-ICAM er et 
forskningscenter, finansieret af BP med $100 mio., som primært er motiveret af eksistensen af 
to forskningsanlæg, der i høj grad minder om ESS/MAX IV (ISIS og Diamond). BP anslår at forsk-
ningscenteret over en 10-årig periode, vil tiltrække 25 professorer, 100 PhD’er og 80 post.docs.22 
Dertil kommer sandsynligvis højtkvalificeret personale, som ikke er beskæftiget i akademisk 
forskning – her kigger vi imidlertid alene på tilgangen af akademiske F&U-beskæftigede.

Forskningscenteret vil altså tilsammen beskæftige 195 akademiske vidensarbejdere. Som et 
simpelt overslag, antager vi at disse er ligeligt fordelt mellem udenlandske og britiske beskæfti-
gede, det vil sige 98 F&U-beskæftigede i hver kategori. Sidst antages, som i baseline-scenariet 
at 75 procent af disse efterfølgende beskæftiges i nærområdet.

I dette simple casestudie anslår vi værdien af tilgangen af F&U-beskæftigede på 0,3 til 0,4 mia.
kr. som en tilsvarende værdi i 2045 for den omkringliggende region. Beregningen gennemføres 
på samme vis som scenariet for øget tiltrækning af danske og udenlandske akademiske F&U-be-
skæftige som følge af Strålestrategien.

22    Se fx http://www.manchester.ac.uk/discover/news/article/?id=8589
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Appendix

  

Tabel 12   Sektorbeskæftigelse og arbejdssted efter ESS/MAX IV

ESS MAX IV

Post.doc.   

Offentlig 14% 14%

Studier 0% 0%

Forskning 59% 59%

       heraf lokalt 30% 30%

       heraf ikke lokalt 70% 70%

Industri 27% 27%

       heraf lokalt 79% 79%

       heraf ikke lokalt 21% 21%

PhD
  

Offentlig 8% 8%

Studier 1% 1%

Forskning 53% 53%

       heraf lokalt 51% 51%

       heraf ikke lokalt 50% 50%

Industri 38% 38%

       heraf lokalt 67% 67%

       heraf ikke lokalt 32% 32%

Ingeniører
  

Offentlig 8% 8%

Studier 10% 10%

Forskning 32% 32%

       heraf lokalt 30% 30%

       heraf ikke lokalt 70% 70%

Industri 50% 50%

       heraf lokalt 79% 79%

       heraf ikke lokalt 21% 21%

Note:   Beregnet pba. af forudsætningerne i Tabel 4
Kilde:  Copenhagen Economics
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Rapporten er udarbejdet af Copenhagen Economics som en del af strukturfondsprojektet 

ESS og MAX IV som vækstmotorer i Hovedstadsregionen, som er delvist finansieret af 

Vækstforum Hovedstaden og EU’s regionalfond. Projektet involverer 9 partnere og har til 

formål at geare Hovedstadsregionen til at udnytte det betydelige vækstpotentiale, der 

findes i forbindelse med etableringen af ESS og MAX IV i Lund. Projektet har til formål at 

udnytte faciliteterne som vækstmotorer til at styrke forskningen og innovationskraften 

på universiteter og i virksomheder og skal øge regionens evne til at tiltrække international 

arbejdskraft og udviklingsafdelinger. 

Læs mere på www.vaekstmotor.dk


