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VIDEN TIL VÆKST OG TIL HANDLING

Med fokus på at etablere et solidt grundlag for udviklings-
strategier udarbejder Region Syddanmark en række ana-
lyser, der tegner et samlet billede af Syddanmark og den 
enkelte kommune. Dermed skabes et faktabaseret grundlag 
for at designe og iværksætte nye initiativer, der skaber øget 
bosætning, investeringer og erhvervsudvikling.

Nærværende rapport er udarbejdet som en del af Regional 
Udviklingsplans videninitiativ og i et samarbejde mellem 
Region Syddanmark og Nyborg Kommune. Det sker som led 
i kommunens løbende udviklingsarbejde med fokus på at 
forbedre rammebetingelserne for det gode liv i alle kommu-
nens lokalområder. 
 
Attraktivitet kan analyseres ud fra mange forskellige per-
spektiver. Denne rapport belyser Nyborg Kommunes attrak-
tivitet ud fra borgernes synsvinkel. Rapporten analyserer 
1) hvad befolkningen i forskellige områder af Nyborg Kom-
mune finder attraktivt eller mindre attraktivt, og 2) hvordan 
forskellige grupper vurderer lokalområdets attraktivitet. 

Analyserne er baseret på et repræsentativt udsnit af perso-
ner i Nyborg Kommune, fordelt på Nyborg by, Ullerslev, Ør-
bæk og øvrige Nyborg Kommune. Rapporten undersøger 
eventuelle geografiske forskelle i kommunen, samt forskel-
le på tværs af aldersgrupper og familietyper.

INDHOLD

Hvad synes borgerne om Nyborg Kommune?
- Hovedkonklusioner på tværs af temaer /   side 3

Hvor er de mest tilfredse?
- Hovedkonklusioner på tværs af de fire områder /  side 4

Baggrund   /   side 5

Attraktivitet, tryghed og fællesskab    /   side 7

Kultur, natur, fritid og indkøb   /   side 15

Fysisk og digital infrastruktur   /   side 19

Jobmuligheder   /   side 23

Børne-, unge- og ældrevelfærd   /   side 26

Borgernes syn på udviklingen   /   side 30 

Metode   /   side 31



Attraktiv kombination af både by og 
smuk natur med skov, strand og hav.
“

ATTRAKTIVE NYBORG
Hvad synes borgerne om Nyborg Kommune?
Borgere i Nyborg Kommune vurderer overord-
net, at deres lokalområde er et attraktivt sted at 
bo og et trygt sted at leve. De fremhæver især 
den rige natur, som de er omgivet af og den høje 
følelse af tryghed. Der er imidlertid nuancer, hvis 
man ser på tværs af lokalområder og aldersgrup-
per, når borgerne tager stilling til attraktivitets-
spørgsmålet.

Herunder præsenteres hovedkonklusioner på tværs af fem 
temaer, som rapporten er inddelt i. På næste side 
konkluderes mere specifikt på tværs 
af fire udvalgte lokalområder i 
kommunen: Nyborg by, Uller-
slev, Ørbæk og de områder, som 
ligger uden for de tre byer, som 
samlet betegnes ’Øvrige Nyborg’.

Attraktivitet, tryghed 
og fællesskab
I Nyborg Kommune vurderer 74 pct. 
af borgerne, at deres lokalområde i 
høj grad er attraktivt, og lidt mere end 
halvdelen af kommunes borgere vil i 
høj grad anbefale andre at flytte til deres lokalområde. Ge-
nerelt ser ældre mere positivt på lokalområdets attraktivi-
tet end de unge. 

Borgerne i Nyborg Kommune føler sig trygge, hvor de bor. 
Derimod ligger fællesskabsfølelsen lavere. Nogle borgere 
fremhæver, at de har oplevet konkrete forringelser i lokal-
området, bl.a. lukning af skoler, butikker og busforbindel-
ser samt manglende vedligeholdelse af grønne områder.

Kultur- og fritidstilbud, adgang til naturområder og 
indkøbsmuligheder
Nyborg Kommune er rig på natur, og hele 84 pct. af kom-
munens borgere mener, at der i høj grad er god adgang 
til naturområderne.  Flere peger også på, at naturen er 
noget af det, de er mest stolte af ved deres lokalområde. 

Borgerne er generelt ikke imponeret over udbuddet af 
kulturtilbud i deres lokalområde - mindst af alt i Øvrige 
Nyborg. Kun hver fjerde borger i Nyborg Kommune er 
meget tilfreds med kulturtilbuddene. Fire ud af ti er i høj 
grad tilfreds med udbuddet af fritidsaktiviteter.

Lidt over halvdelen er i høj grad tilfredse med indkøbsmu-
lighederne. Her viser der sig som forventeligt store for-
skelle mellem Nyborg by og Øvrige Nyborg. Butiksluknin-
ger igennem de seneste år har sat sine spor i kommunens 
mindre byer, og det er flere borgere kede af.

Den fysiske og digitale infrastruktur
Borgernes oplevelse af den fysiske infrastruktur er gene-
relt positiv, når det drejer sig om at komme fra A til B i bil. 

Men tilfredsheden er mindre, når det gælder kollektiv 
transport, og nogle af de adspurgte borgere efterspør-
ger bedre busforbindelser. 

Der er et skel mellem land og by, når det gælder den 
digitale infrastruktur som mobildækning og adgang 
til en hurtig internetforbindelse. Kun tre ud af ti i 
Øvrige Nyborg oplever i høj grad, at de har en god 
mobildækning, mens det tilsvarende gælder for syv 
ud af ti i Nyborg by.

De interessante job ligger i pendlingsafstand 
- og Nyborg har en unik geografisk placering

Borgerne virker bevidste om, at Nyborg har en god geo-
grafisk placering ift. arbejdspladser på Fyn og på Sjælland. 
Næsten halvdelen af de beskæftigede i Nyborg Kommune 
pendler ud af kommunen, og 59 pct. i den erhvervsaktive 
alder ser i høj grad spændende jobmuligheder i pendlings-
afstand. Hver tiende af alle borgere ser i høj grad interes-
sante jobmuligheder for dem selv i lokalområdet.

Den borgernære velfærd
To tredjedele af kommunens borgere med hjemmeboende 
børn synes i høj grad, der er godt udbud af dagpasnings-
muligheder, og lidt mere end halvdelen mener, at der i 
høj grad er et godt udbud af skoler. Tilfredsheden med 
ældreservice blandt borgere over 64 år er mere afdæm-
pet. Overordnet set er tilfredsheden med de borgernære 
velfærdsydelser højere i byerne og lavest i Øvrige Nyborg.

74% 

21% 

5%   I høj grad

  I nogen grad

  I mindre grad eller 
slet ikke

Lokalområdet er attraktivt

Figuren viser, i hvor høj 
grad borgere i Nyborg 
Kommune mener, at deres 
lokalområde er attraktivt.

Kilde: Region Syddanmark



Som kommunens største by er Nyborg by kendetegnet 
ved de gode indkøbsmuligheder, god adgang til natur og 
ikke mindst et godt vejnet. Det er sikkert medvirkende 
til, at 86 pct. af borgerne i Nyborg by i høj grad opfatter 
deres lokalområde som attraktivt.

 

Af attraktive kvaliteter frem-
hæver borgerne selv kombina-
tionen af by, skov og strand 
i umiddelbar afstand. 

Borgerne er stolte af den 
velholdte og historiske
bykerne, voldene 
og naturen omkring byen. 
Derudover fremhæver 
borgerne også, at lokal-
området byder på et rigt 
shopping- og fritidsliv.

Øvrige Nyborg

ØrbækNyborg by

Ullerslev
69 pct. af borgerne i Ullerslev oplever i høj grad deres 
lokalområde som attraktivt. Borgerne i byen er på mange 
områder tilfredse med tilværelsen og er stolte af deres 
idræts- og foreningsliv. 

Alligevel nævner nogle borgere en række forringelser 
igennem de seneste fem år. Nogle oplever eksempelvis, 
at butikker lukker, og vedligeholdelse af lokalområdet er 
blevet forringet igennem de seneste år.

I Ullerslev er tilfredsheden høj med udbuddet af fritidstil-
bud og kulturtilbud, og vurderingen af transportmulighe-
derne med kollektiv trafik er relativ høj i sammenligning 
med de øvrige områder. 

I Ørbæk oplever 76 pct., at deres lokalområde er et at-
traktivt sted at bo i. Der er en meget høj tilfredshed med 
udbudet af skoler og ældreservice. Desuden er mange i 
høj grad tilfredse med indkøbsmulighederne.

Borgerne er stolte af byens 
tilbud til ældre, det gode 
sammenhold og de mange 
aktiviteter i byen. 

Hele 68 pct. i Ørbæk vil også 
i høj grad anbefale andre at 
flytte til lokalområdet. 

Men borgere i Ørbæk oplever 
også, at der er lukket butikker, 
og at der er sket forringelser 
i pasning af grønne områder 
over de seneste år.

Af attraktive kvaliteter fremhæver borgerne fra Øvrige 
Nyborg, særligt roen, idyllen, naboskabet, fællesskabet og 
et stærkt foreningsliv. 

Når det er sagt, så er det også i øvrige Nyborg, at bor-
gerne nævner flest forringelser igennem de seneste fem 
år. Borgerne nævner lukning af skoler, busforbindelser og 
butikker. 

Derudover udtrykker borgerne i Øvrige Nyborg lavere 
tilfredshed med udbuddet af kultur, fritidsaktiviteter, 
indkøbsmuligheder, transportmuligheder med kollektiv 
trafik, mobildækningen og udbuddet af skoler og dag-
pasning. Til gengæld udtrykker over halvdelen i Øvrige 
Nyborg, at de i høj grad er tilfredse med fællesskabet.

Hovedkonklusioner på tværs af de fire områder

“ Vi kommer hinanden ved

“ Her er fem minutter 
til det hele på cykel

“ Børnevenligt og trygt område

Side 4    Hovedkonklusioner på tværs af byområder

“ Glad for at være her, 
det er på landet, men 
stadig i en by

 i høj grad

HVOR ER DE MEST TILFREDSE?

86% 

69% 
76% 

61% 

12% 

27% 20% 

31% 

2% 3% 4% 8% 

Nyborg by Ullerslev Ørbæk Øvrige Nyborg

I hvilken grad synes du, at dit lokalområde er et 
attraktivt sted at bo?

 i nogen grad  i mindre grad eller slet ikke

Nyborg by ØrbækUllerslev Øvrige 
Nyborg



OM NYBORG KOMMUNE
Et godt sted at bo...
Nyborg Kommune kendetegnes ved sin 
attraktive beliggenhed ved både skov, 
vand og grønne områder. Det er nogle 
kvaliteter, som borgerne er særligt 
stolte af.

Kommunen er også strategisk velbelig-
gende i nærhed af motorvej og togtrafik. 
Det giver Nyborg en fordelagtig geogra-
fisk placering ift. arbejdspladser i hele 
Byregion Fyn såvel som på Sjælland og i 
Hovedstadsområdet. Inden for 30 minut-
ter kan borgerne i Nyborg Kommune nå 
over 94.000 arbejdspladser. Inden for én 
times kørsel i bil kan man fra Nyborg nå 
233.000 arbejdspladser. 

...og stigende befolkningsudvikling
Der er en svag stigning i befolkiningstallet 
fra 2011-2016. Nyborg ligger i den gode 
ende blandt de fynske kommuner, og  i de 
seneste år  har flytteregnskabet udviklet 
sig positivt. 

Mens der i 2010-2013 var en nedgang i 
befolkningstallet på 376 personer, har der 

i 2014 og 2015 været en stigning på 572 
personer. I løbet af 2015 er befolkningen 
i Nyborg steget med 313 personer. Heraf 
udgør nettotilflytningen 175 personer og 
nettoindvandringen fra andre lande 267 
personer. Til gengæld er der flere døde, 
end der er blevet født.

Tilflyttere fra andre kommuner kommer 
især fra Odense og i nogen grad fra Ker-
teminde og Faaborg-Midtfyn.

Der er mange unge fraflyttere, og de sø-
ger typisk mod større byer som Odense, 
København og Svendborg.

Attraktivitet  = bosætningspotentiale
I undersøgelser fra Region Syddanmark 
rangerer Nyborg Kommune under regi-
onsgennemsnittet på spørgsmål om kom-
munens attraktivitet. Nyborg Kommune 
vil derfor gerne dykke dybere ned i, hvad 
borgerne finder attraktivt eller mindre 
attraktivt ved deres lokalområde. 

Det sker som led i kommunens løbende 
udviklingsarbejde med fokus på at for-

bedre rammebetingelserne for det gode 
liv i kommunen og samtidig tiltrække og 
fastholde flere borgere.

Nyborg har mange kvaliteter, der  
tilsammen udgør grundpillerne i det gode 
liv såsom smukke omgivelser, tryghed og 
relationer. Men hvordan oplever borgerne 
selv adgangen til interessante job fra de-
res lokalområde. Hvordan oplever de den 
digitale og fysiske infrastruktur, i form af 
mobildækning, internetforbindelse, veje 
og motorveje?

Hvordan oplever borgerne fællesskabet i 
deres lokalområde, og hvordan oplever de 
kultur- og fritidstilbuddene i kommunen? 

Sidst men ikke mindst, hvordan opleves 
den borgernære velfærd såsom dagtil-
buddene, skolerne og ældreplejen? Og er 
der oplevede forskelle på tværs af kom-
munen og på tværs af aldersgrupper eller 
familietyper? 

Disse spørgsmål vil blive undersøgt nær-
mere i de næste afsnit.

 Regional Udviklingsplan   Side 5

UDVIKLING I TIL- OG FRAFLYTNINGER 2005-2015

Figuren viser udvikling i antal flytninger i 
Nyborg Kommune fra 2005 til 2015. Både 
flytninger mellem kommuner samt ind- og 
udvandring er medregnet.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks 
Statistik

Nyborg

Udvilking i flytninger 2004-2014.xlsx
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“ Glad for at være her, 
det er på landet, men 
stadig i en by



74%
af alle borgere i 
Nyborg Kommune 
synes i høj grad at 
deres lokalområde er 
attraktivt. 

Side 6    Attraktivitet, tryghed og fællesskab
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ATTRAKTIVITET, TRYG-
HED OG FÆLLESSKAB
”Her er alt  hvad man skal bruge”

‘‘Attraktiv kombina-
tion af både by og 
smuk natur med 
skov, strand og hav

Glad for at være 
her, det er på landet 
men stadig i en by

Et godt sted at bo 
Nyborg Kommune opleves generelt som et at-
traktivt og trygt sted at bo. I gennemsnit synes 
74 pct. af borgerne, at deres lokalområde i høj 
er attraktivt. Nyborg by, Ullerslev og Ørbæk 
opleves mere attraktive end Øvrige Nyborg. Til 
gengæld er det i Øvrige Nyborg, at fællesska-
bet trives bedst.

Tryghed og fællesskab
Næsten alle borgere i Nyborg Kommune 
oplever, at deres lokalområde er et trygt sted 
at leve. Borgerne oplever dog ikke i samme 
omfang, at der er et stærkt fællesskab mellem 
beboerne i deres område. Kun fire ud af ti 
borgere finder, at der i høj grad er et godt fæl-
lesskab i lokalområdet.

Jo ældre, jo flere kvaliteter ser borgerne i 
kommunen og i lokalområdet

Attraktiviteten opleves særligt høj hos borgere 
over 60 år. I den aldersgruppe synes mere end 
otte ud af ti, at deres lokalområde i høj grad er 
attraktivt. Hos unge under 40 år er tilfredshe-
den med lokalområdets attraktivitet mindre. 
Her synes knap seks ud af ti, at lokalområdet i 
høj grad er attraktivt.

Et bedre sted i dag end for fem år siden ?
Hver fjerde borger i kommunen synes, at deres 
lokalområde er blevet et bedre sted inden for 
de seneste fem år. Det er især de unge 18-29 
årige, der oplever, at der har været en positiv 
udvikling. Tilfredsheden med udviklingen daler, 
jo ældre man er. Undersøgelsen i sig selv rum-
mer ingen svar på, hvorfor det hænger sådan 
sammen. En mulig forklaring kan være, at det 
primært er borgere i den erhvervsaktive alder, 
som har mærket mest til finanskrisen igennem 
de senere år.

Lokalområdernes styrkepositioner - 
og udfordringer
I vurderingen af attraktiviteten fremhæver 
borgerne især, at Nyborg Kommune rummer 
både flot natur og bymiljø. Derudover oplever 
borgerne, at de bor centralt i Danmark, og at 
man kan pendle i begge retninger, både mod 

Odense og Trekantområdet, såvel som til Sjæl-
land og København.

Borgere i områderne Ullerslev, Ørbæk og 
Øvrige Nyborg fremhæver foreningslivet og 
fællesskabet. Samtidig oplever de, at Nyborg 
by i større grad er blevet det centrale midt-
punkt i kommunen. De efterspørger derfor, at 
kommunen sætter mere fokus på de mindre 
lokalområder.

58% 
43% 

82% 

34% 

38% 

16% 
9% 

19% 

2% 

Anbefale andre at
flytte til

lokalområdet

Godt fællesskab
mellem beboere

Trygt sted at leve

Tilfredshed med lokalområdet, fællesskab og tryghed

Figuren viser, i hvor høj grad borgerne 
1) vil anbefale andre at flytte til området, 
2) mener, der er et godt fællesskab mellem bebo-
erne i området 
3) mener, at lokalområdet er et trygt sted at leve.

Kilde: Region Syddanmark

  I høj grad   I nogen grad

  I mindre grad eller 
slet ikke
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Byerne opleves mest attraktive

Figuren viser, i hvilken grad borgerne fra de fire områder af Nyborg Kommune mener, at deres lokalområde er et attraktivt sted at bo. 

Kilde: Region Syddanmark

  

Størst tilfredshed med lokalområdets attraktivitet efter 
mere end 10 års bosætning i kommunen

Figuren viser, i hvilken grad borgerne fra Nyborg Kommune vurderer, at deres lokalområde er attraktivt sted at bo. Fordelt efter hvor 
mange år de har boet i lokalområdet.

Kilde: Region Syddanmark

I hvilken grad synes du, at dit lokalområde er et attraktivt sted at bo?

Vurdering af lokalområdets attraktivt, fordelt på antal år bosat i kommunen

86% 

69% 
76% 

61% 

12% 

27% 20% 

31% 

2% 3% 4% 8% 

Nyborg by Ullerslev Ørbæk Øvrige Nyborg

71% 
59% 

78% 

23% 
41% 

17% 

5% 5% 

Under 5 år 6-10 år 11 år eller mere

I høj grad 

  I nogen grad

  I mindre grad 

eller slet ikke

  I høj grad 

  I nogen grad

  I mindre grad 

eller slet ikke

Nyborg by ØrbækUllerslev Øvrige Nyborg
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Et stort flertal af borgerne i Nyborg by og Ørbæk vil i 
høj grad anbefale deres lokalområde til andre

...men fællesskabet trives bedst uden for Nyborg by

Figurerne viser, i hvor høj grad borgerne fra de fire områder af Nyborg Kommune vurderer, 1) at deres lokalområde er et attraktivt 
sted at bo, 2) at de vil anbefale andre at bosætte sig i deres lokalområde, 3) at der er godt fællesskab mellem beboerne i lokalområdet, 
samt 4) at deres lokalområde er et trygt sted at leve.

Kilde: Region Syddanmark

I hvor høj grad synes borgerne, at
Lokalområdet er attraktivt

I hvor høj grad vil borgerne 
Anbefale andre at flytte til lokalområdet

I hvor høj grad synes borgerne, at:
Der er godt fællesskab mellem beboere

I hvor høj grad synes borgerne, at
Lokalområdet er trygt sted at leve
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  I høj grad   I nogen grad   I mindre grad eller slet ikke
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Jo ældre, jo flere attraktive kvaliteter 
ser borgerne i Nyborg Kommune

I hvor høj grad mener borgerne, at
Lokalområdet er attraktivt

Figuren viser i hvor høj grad borgere inden for 
seks aldersgrupper mener, at deres lokalom-
råde er attraktivt.

I hvor høj grad vil borgerne
Anbefale andre at flytte til lokalområdet

Figuren viser i hvor høj grad borgere inden for 
seks aldersgrupper vil anbefale andre at flytte 
til lokalområdet. 

56% 60% 
74% 75% 

87% 81% 

38% 33% 

22% 20% 
9% 16% 

6% 7% 4% 4% 4% 3% 

18 - 29 år 30 - 39 år 40 - 49 år 50 - 59 år 60 - 69 år 70+ år
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48% 

44% 36% 29% 28% 
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19% 

4% 6% 9% 9% 6% 

18 - 29 år 30 - 39 år 40 - 49 år 50 - 59 år 60 - 69 år 70+ år

Kilde: Region Syddanmark

Kilde: Region Syddanmark

I hvor høj grad mener borgerne, at
Der er et godt fællesskab mellem beboere

Figuren viser i hvor høj grad borgere inden for 
seks aldersgrupper mener, at der er et god fæl-
lesskab mellem beboere i lokalområdet. 

37% 
47% 

40% 39% 
45% 48% 

47% 
38% 

38% 36% 

39% 33% 

16% 15% 
22% 25% 

15% 19% 

18 - 29 år 30 - 39 år 40 - 49 år 50 - 59 år 60 - 69 år 70+ år

Kilde: Region Syddanmark

  I høj grad   I nogen grad   I mindre grad eller slet ikke
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Børnefamilierne delt i synet på udviklingen i kommunen

Cirkeldiagrammerne viser, hvordan personer med hjemmeboende børn og personer uden hjemmeboende børn vurderer udviklingen 
i Nyborg Kommune over de seneste fem år. Farverne angiver andelen, der vurderer, om deres lokalområde er blevet et bedre sted, 
uændret eller dårligere sted inden for de seneste fem år.
 
Kilde: Region Syddanmark

28% 

46% 

26% 

Yngre generationer ser mest positivt på udviklingen 
i Nyborg Kommune

Figuren viser, i hvor høj grad borgere inden for seks aldersgrupper vurderer, at deres lokalområde er blevet et bedre sted, uændret 
eller dårligere sted inden for de seneste fem år . 

Kilde: Region Syddanmark

48% 
34% 29% 

19% 21% 
10% 

42% 

50% 
47% 

59% 
63% 

71% 

10% 16% 
24% 22% 16% 19% 

18 - 29 år 30 - 39 år 40 - 49 år 50 - 59 år 60 - 69 år 70+ år

17% 

65% 

18% 

Personer med 
hjemmeboende børn

Personer uden 
hjemmeboende børn

  Bedre sted

  Uændret

  Dårligere

  Bedre sted

  Uændret

  Dårligere

  Bedre sted

  Uændret

  Dårligere
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Øvrige NyborgØrbækNyborg by Ullerslev

Her er alt hvad man skal bruge

Gode indkøbsmuligheder

Attraktiv kombination af både 
by og smuk natur med skov, 
strand og hav

God beliggenhed og pend-
lingsmuligheder – tæt ved 
motorvej

God infrastruktur

Central beliggenhed mellem 
København og Odense

Godt udbud af fritids-
aktiviteter, svømmehal, skoler 
og børneinstitutioner

Lille hyggelig by med gode 
indkøbsmuligheder 

God adgang til offentlige 
transportmuligheder og 
motorvej

Børnevenligt og trygt område

Billige boliger

Gode offentlige servicetilbud 
inden for dagpasning, skoler, 
og ældreomsorg

Tæt ved vand og skov

Gode sports- og fritidsaktivi-
teter

Godt fællesskab i 
lokalsamfund

På landet men stadig i en by

Attraktivt for børnefamilier 
eksempelvis god skole

Let adgang til motorvej

Gode indkøbsmuligheder

Lokalsamfund med godt fæl-
lesskab og nabohjælp

Billige boliger

Fredeligt, trygt og roligt

God ældreservice

Har det hele: 10 km til 
motorvej, 10 km til Nyborg, 
det samme til vandet og skov

Let adgang til motorvej, men 
stadig på landet

Billige boliger

Natur, fred og ro

Godt fællesskab: Vi kommer 
hinanden ved

Godt udbud af foreninger og 
fritidsaktiviteter

Det siger kommunens borgerne om 
lokalområdets attraktivitet...
Hvorfor vil du anbefale andre at bosætte sig i området?

25% 

56% 

18% 

Hver fjerde borger i kommunen synes, at deres lokalområde 
er blevet et bedre sted at bo

  Bedre sted

  Uændret

  Dårligere sted

Figuren viser borgernes vurdering af udviklingen i deres lokalområde over de seneste fem år.  

Kilde: Region Syddanmark
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Det er borgerne mest stolte af, 
ved deres lokalområde...

Øvrige NyborgØrbækNyborg by Ullerslev

Byen, den smukke natur, stran-
den og skoven

Nyborg Slot, voldene og natu-
ren omkring

Godt havnemiljø

Det rige fritidsliv og kulturliv, 
bl.a. et godt musikliv

Smuk, gammel og velholdt by

Godt butiksliv

Aktivt idrætsliv 

Gode idrætsfaciliteter, bl.a. 
motionscenter/ fitnesscenter 
og sportshal

Aktivt foreningsliv

God skole

Kulturhuset

Naturen

Aktivcentret –godt tilbud til de 
ældre borgere

Flot sportshal 

Ørbækmarkedet og gode 
indkøbsmuligheder

Godt plejehjem

Et godt foreningsliv og mange 
aktiviteter for borgerne

Det lokale Ørbæk Bryggeri

Fællesskab og sammenhold

Naturen og stranden

Idræts- og foreningslivet

Forsamlingshus

Fællesskab, sammenhold og 
lokalt engagement - eksempel-
vis i forbindelse med friskole

29% 
21% 

32% 
20% 

61% 

61% 

58% 

49% 

10% 
18% 

10% 

30% 

Nyborg by Ullerslev Ørbæk Øvrige Nyborg

Figuren viser borgernes vurdering af udviklingen i deres lokalområde over de seneste fem år opdelt på de fire områder i kommunen.  

Kilde: Region Syddanmark

  Bedre sted

  Uændret

  Dårligere sted

Borgere i Nyborg by og Ørbæk er mest tilfredse med udviklin-
gen i deres lokalområde
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73%
af borgerne i Nyborg 
by er i høj grad tilfredse 
med indkøbsmulig-
hederne.
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KULTUR, NATUR,
FRITID OG INDKØB
“Her er 5 minutter til det hele på cykel“

“Godt udbud af 
fritidsaktiviteter, 
svømmehal, skoler 
og børneinstitu-
tioner 

Godt udbud af for-
eninger og fritids-
aktiviteter

Godt forsamlings-
hus, der samler de 
unge og ældre

Natur til alle
Naturen er et stort aktiv for Nyborg Kom-
mune. Hele 84 pct. af borgerne svarer, at 
der i høj grad er god adgang til naturområ-
der.  Tilfredsheden er særlig udtalt i Nyborg 
By og blandt borgere over 50 år.

Fritidstilbud og indkøbsmuligheder
54 % af borgerne i kommunen finder i 
høj grad,  af der er gode indkøbsmulighe-
der. Her er der store lokale forskelle med 
Nyborg By i top (73 pct.) og Øvrige Nyborg 
i bund (29 pct.).

Tilfredsheden med udbuddet af fritidsakti-
viteter er lidt lavere.  43 pct. i kommunen 
synes i høj grad, at der er gode fritidsmu-
ligheder i lokalområdet. I Øvrige Nyborg er 

det kun 30 pct., som i høj grad er tilfreds 
med udbuddet af fritidsaktiviteter.

Begrænset tilfredshed med kulturudbud
Den generelle tilfredshed med udbuddet 
af kulturtilbud er relativ lav. Kun godt hver 
fjerde  (24 pct.) er i  høj grad tilfreds med 

udbuddet af kulturtilbud i deres lokalom-
råde. Tilfredsheden med kulturtilbuddene 
er højest hos borgere over 70 år.  

Størst tilfredshed med kulturtilbud i 
Ullerslev
Der er et tydeligt skel på tværs af lokalom-
råderne, når det gælder kulturtilbud. I top 
ligger Ullerslev, hvor 36 pct. af  borgerne i 
høj grad er tilfreds med kulturtilbuddene 

I den modsatte ende ligger Øvrige Nyborg, 
hvor kun 16 pct. i høj grad er tilfreds med 
kulturtilbuddene i lokalområdet.

24% 

43% 

54% 

84% 

38% 

37% 
23% 

12% 

39% 

19% 23% 

4% 

Godt udbud af
kulturtilbud

Godt udbud af
fritidsaktiviteter

Godt udbud af
indkøbsmuligheder

God adgang til
naturområder

I hvor høj grad mener borgerne, at der er

Naturen - et stort aktiv for kommunen

Figuren viser, i hvilken 
grad borgere mener at 
der er 1) et godt udbud 
af kulturtilbud 2) et godt 
udbud af fritidsaktiviteter, 
3) et godt udbud af ind-
købsmuligheder og 4) god 
adgang til naturområder.

Kilde: Region Syddanmark

  I høj grad   I  nogen grad

  I mindre grad eller slet ikke
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Tilfredshed med kultur- og fritidstilbud er lavest i 
Øvrige Nyborg

Indkøbsmuligheder vurderes ringere uden for byerne

Figurerne viser, i hvor høj grad borgerne fra de fire områder af Nyborg Kommune vurderer, 1) at der er et godt udbud af kulturtilbud i 
lokalområdet, 2) at der er et godt udbud af andre fritidsaktiviteter i lokalområdet.

Kilde: Region Syddanmark

I hvor høj grad mener borgerne, at der er
 Et godt udbud af kulturtilbud

I hvor høj grad mener borgerne, at der er
Et godt udbud af fritidsaktiviteter

I hvor høj grad mener borgerne, at der er
Et godt udbud af indkøbsmuligheder 

Figuren  viser, i hvor høj grad borgerne fra de 
fire områder af Nyborg Kommune vurderer, at 
der er gode indkøbsmuligheder i lokalområdet. 

28% 

36% 

27% 

16% 

43% 

38% 

43% 

30% 

29% 

26% 

30% 

54% 

Nyborg by

Ullerslev

Ørbæk

Øvrige Nyborg

51% 

59% 

53% 

30% 

36% 

35% 

37% 

40% 

13% 

7% 

10% 

30% 

Nyborg by

Ullerslev

Ørbæk

Øvrige Nyborg

Nyborg by

Ørbæk

Ullerslev

Øvrige 
Nyborg

  I høj grad   I nogen grad   I mindre grad eller slet ikke

Kilde: Region Syddanmark

73% 

48% 

69% 

29% 

22% 

40% 

25% 

22% 

5% 
12% 6% 

49% 

Nyborg by Ullerslev Ørbæk Øvrige Nyborg

  I høj grad   I nogen grad   I mindre grad eller slet ikke



Regional Udviklingsplan    Side 17

Gode fritidsaktiviteter for borgere i alle aldre 

Høj tilfredshed med adgang til natur - især i Nyborg by

11% 
27% 

20% 22% 25% 
35% 

37% 

40% 

39% 38% 
41% 

32% 

51% 

33% 
42% 40% 35% 33% 

18 - 29 år 30 - 39 år 40 - 49 år 50 - 59 år 60 - 69 år 70 år eller
mere

45% 
38% 40% 44% 42% 

54% 

33% 44% 42% 36% 39% 
27% 

22% 18% 19% 20% 19% 19% 

18 - 29 år 30 - 39 år 40 - 49 år 50 - 59 år 60 - 69 år 70+ år

91% 

62% 
71% 

79% 

7% 

30% 
23% 

14% 

1% 
8% 6% 8% 

Nyborg by Ullerslev Ørbæk Øvrige Nyborg

64% 
76% 

83% 
92% 90% 89% 

29% 
15% 

15% 
6% 6% 7% 

7% 9% 
3% 2% 4% 3% 

18 - 29 år 30 - 39 år 40 - 49 år 50 - 59 år 60 - 69 år 70+ år

I hvor høj grad mener borgerne, at der er
God adgang til naturområder 

Figuren viser i hvor høj grad borgere inden for 
seks aldersgrupper vurderer, at der er gode 
adgangsmuligheder til naturområder.

I hvor høj grad mener borgerne, at der er
God adgang til naturområder 

Figuren  viser, i hvor høj grad borgerne fra de 
fire områder af Nyborg Kommune vurderer, at 
der er gode adgangsmuligheder til naturom-
råder.

Kilde: Region Syddanmark

Kilde: Region Syddanmark

I hvor høj grad mener borgerne, at der er
Et godt udbud af kulturtilbud

Figuren  viser, i hvor høj grad borgere i seks 
aldersgrupper vurderer, at der er et godt udbud 
af kulturtilbud i lokalområdet.

I hvor høj grad mener borgerne, at der er
Et godt udbud af fritidsaktiviteter 

Figuren  viser, i hvor høj grad borgere i seks 
aldersgrupper vurderer, at der er et godt udbud 
af fritidsaktiviteter i lokalområdet.

Kilde: Region Syddanmark

Kilde: Region Syddanmark

  I høj grad   I nogen grad   I mindre grad eller slet ikke

  I høj grad   I nogen grad   I mindre grad eller slet ikke
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31%
af  borgerne i 
Øvrige Nyborg er 
i høj grad tilfreds 
med mobildæknin-
gen i deres loka-
lområde. 
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FYSISK OG DIGITAL 
INFRASTRUKTUR

“Her er 5 minutter til 
det hele på cykel

Let adgang til 
motorvej, men 
stadig på landet

Let adgang til 
offentlige trans-
portmuligheder og 
motorvej

Tydelige forskelle på tværs af lokalområder
Borgernes tilfredshed med infrastrukturen i 
form af veje og adgang til motorvej varierer 
meget fra område til område. Andelen af bor-
gere, som i høj grad er tilfreds med vejnettet 
og adgang til motorvej er markant højere i 
Nyborg by (81 pct.), end i Ullerslev (36 pct.) 
og i Øvrige Nyborg (42 pct.). Tilfredsheden er 
lavest hos de unge.

Ser man på den kollektive transport er til-
fredsheden markant lavere. Tilfredsheden er 
lavest i Øvrige Nyborg, hvor det kun er hver 
sjette, der i høj grad er tilfreds med mulighe-
derne. Her nævner borgere, at den kollektive 
trafik er blevet forringet igennem de seneste 
år, og de fremhæver, at der kræves bil for at 
kunne komme omkring. 

Mobildækningen opleves dårligere 
på landet end i byerne
Lidt mere end halvdelen (55 pct.) af bor-
gerne i Nyborg Kommune oplever, at der i høj 
grad  er tilstrækkelig mobildækning i deres 
område. Tilfredsheden varierer igen efter, 
om man bor i byen eller på landet. Nyborg 
by ligger højest, mens lidt under en tredjedel 
af borgerne i Øvrige Nyborg i høj grad er 
tilfredse med mobildækningen.

Samme geografiske mønster viser sig, når 
man spørger til internetforbindelserne i kom-
munen. Her er tilfredsheden dog markant 
større hos Øvrige Nyborg sammenlignet med 
vurderingen af mobildækningen i området.

62% 

35% 

55% 

62% 

28% 

28% 

26% 

24% 

10% 

37% 

19% 

15% 

God infrastruktur i form af
veje og adgang til motorvej

Gode transportmuligheder
med kollektiv trafk

Tilstrækkelig mobildækning

Mulighed for hurtig
internetforbindelse

I hvor høj grad mener borgerne, at der er 

I Nyborg Kommune er der god adgang til motorvejen

Figurerne viser borgernes vurdering af den fysiske og digitale infrastruktur i lokalområdet, herunder 1) 
vejnettet og adgang til motorvej, 2) transportmuligheder med kollektiv trafik, 3) mobildækningen og 4) 
hastigheden af internetforbindelsen. 
 
Kilde: Region Syddanmark

  I høj grad   I nogen grad

  I mindre grad eller slet ikke
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Højere tilfredshed med infrastrukturen i Nyborg by

Figurerne viser borgernes vurdering af den fysiske infrastruktur i lokalområdet i form af 1) vejnettet og adgang til motorvej, 2) 
transportmuligheder med kollektiv trafik.
 
Kilde: Region Syddanmark

i hvor høj grad mener borgerne, at der er
God infrastruktur i form af veje og adgang 
til motorvej

Størst tilfredshed med den kollektive trafik hos de ældre

I hvor høj grad mener borgerne, at der er 
Gode transportmuligheder med kollektiv 
trafik

81% 

36% 

55% 

42% 

17% 

38% 

39% 

40% 

1% 

26% 

6% 

18% 

Nyborg by

Ullerslev

Ørbæk

Øvrige Nyborg

49% 

45% 

27% 

17% 

29% 

42% 

23% 

24% 

22% 

12% 

50% 

60% 

Nyborg by

Ullerslev

Ørbæk

Øvrige Nyborg

Nyborg by

Ørbæk

Ullerslev

Øvrige 
Nyborg

  I høj grad   I nogen grad

  

I mindre grad eller slet ikke

38% 36% 
24% 

38% 33% 
45% 

31% 
29% 

34% 

23% 31% 
21% 

31% 36% 
43% 39% 36% 35% 

18 - 29 år 30 - 39 år 40 - 49 år 50 - 59 år 60 - 69 år 70+ år

43% 

62% 63% 63% 61% 
74% 

39% 

30% 30% 29% 29% 

17% 

19% 
8% 7% 8% 11% 9% 

18 - 29 år 30 - 39 år 40 - 49 år 50 - 59 år 60 - 69 år 70+ år

I hvor høj grad mener borgerne, at der er
Gode transportmuligheder med 
kollektiv trafik

Figuren  viser, i hvor høj grad borgere i seks al-
dersgrupper vurderer, at der er gode transport-
muligheder med kollektiv trafik i lokalområdet.

I hvor høj grad mener borgerne, at der er
God infrastruktur i form af veje og ad-
gang til motorvej

Figuren  viser, i hvor høj grad borgere i seks 
aldersgrupper vurderer, at der er et god 
infrastruktur i form af veje og adgang til motor-
vej i lokalområdet.

Kilde: Region Syddanmark

Kilde: Region Syddanmark

  I høj grad   I nogen grad

  

I mindre grad eller slet ikke
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Mobildækningen opleves mangelfuld i Øvrige Nyborg

Hver femte mellem 40 og 49 år har for dårligt net

I hvor høj grad mener borgerne, at der er 
Tilstrækkelig mobildækning

I hvor høj grad mener borgerne at der er 
Mulighed for hurtig internetforbindelse

72% 

61% 

67% 

31% 

22% 

31% 

23% 

30% 

7% 

8% 

10% 

39% 

Nyborg by

Ullerslev

Ørbæk

Øvrige Nyborg

71% 

58% 

65% 

50% 

23% 

30% 

27% 

23% 

5% 

12% 

8% 

27% 

Nyborg by

Ullerslev

Ørbæk

Øvrige Nyborg

Nyborg by

Ørbæk

Ullerslev

Øvrige 
Nyborg

  I høj grad   I nogen grad   I mindre grad eller slet ikke

63% 59% 54% 
62% 60% 

74% 

26% 
25% 

24% 
22% 27% 

17% 

10% 16% 21% 16% 13% 9% 

18 - 29 år 30 - 39 år 40 - 49 år 50 - 59 år 60 - 69 år 70+ år

57% 53% 
46% 48% 

60% 
69% 

26% 
24% 

29% 29% 

24% 
21% 

17% 
23% 25% 23% 

16% 11% 

18 - 29 år 30 - 39 år 40 - 49 år 50 - 59 år 60 - 69 år 70+ år

I hvor høj grad mener borgerne, at der er
Mulighed for hurtig internetforbindelse

Figuren  viser, i hvor høj grad borgere i seks 
aldersgrupper vurderer, at det er muligt at få 
en hurtig internetforbindelse i lokalområdet.

I hvor høj grad mener borgerne, at der er
Tilstrækkelig mobildækning

Figuren  viser, i hvor høj grad borgere i seks 
aldersgrupper vurderer, at der er tilstrækkelig 
mobildækning i lokalområdet.

Kilde: Region Syddanmark

Kilde: Region Syddanmark

  I høj grad   I nogen grad

  

I mindre grad eller slet ikke

Figurerne viser borgernes vurdering af den digitale infrastruktur i lokalområdet i form af 1) mobildækningen og 2) hastigheden af 
internetforbindelsen.  
 
Kilde: Region Syddanmark



Side 22    Jobmuligheder

10%
i den erhvervsak-
tive alder ser i høj 
grad interessante 
jobmuligheder for 
dem selv, 
i lokalområdet

Side 22    Jobmuligheder
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JOBMULIGHEDER

“Gode jobmuligheder 
ved pendling

De interessante job ligger i pendlingsafstand
Adgang til job er et centralt parameter, når det 
gælder bosætning, og det er særlig afgørende 
for personer i den erhvervsaktive alder.

I undersøgelsen er kommunens borgere blevet 
spurgt, om der er interessante job for dem selv i 
det område, de bor i, og om der er interessante 
job for dem selv inden for en times transporttid. 

Ser man på personer i den erhvervsaktive 
alder (20-64 år) synes næsten seks ud af ti, at 
der i høj grad er interessante job inden for en 
times kørsel. Omvendt synes kun hver tiende, 
at der i høj grad er interessante jobmuligheder 
i lokalområdet. Det viser, at Nyborg Kommune 
er afhængig af udviklingen i andre dele af Fyn 
og Sjælland.

I forhold til vurderingen af jobmulighederne i 
lokalområdet er der ikke større forskelle i sva-
rene fra de fire områder i kommunen. 

Gode jobmuligheder uanset uddannelse 
Uddannelsesbaggrund har ikke nogen nævne-
værdig betydning for borgernes oplevelse af 
jobmulighederne inden for en times kørsel.

Jobmulighederne vurderes også højt hos de 
beskæftigede, hvor næsten to tredjedele i høj 
grad ser interessante jobmuligheder i pend-
lingsafstand. Også de studerende ser forholds-
vis optimistisk på jobmulighederne inden for en 
times kørsel.

9% 9% 13% 11% 

33% 
23% 

25% 24% 

58% 
67% 63% 64% 

Nyborg by Ullerslev Ørbæk Øvrige Nyborg

Borgerne ser få jobmuligheder i lokalområdet

Figuren viser, i hvor høj grad borgerne 
i den erhvervsaktive alder (20-64 år) 
fordelt på de fire områder af kommunen 
vurderer, at der er adgang til interes-
sante job for dem selv i lokalområdet.

Kilde: Region Syddanmark

  I høj grad   I nogen grad

  I mindre grad eller slet ikke
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Figurerne viser borgernes vurdering af jobmulighederne for dem selv inden for én times pendling.  
Øverste figur er fordelt på højest fuldførte uddannelsesniveau, mens nederste figur er fordelt på beskæftigelsesstatus. 
Det skal bemærkes, at der kun er få personer i kategorien “Ledig”. 
 
Kilde: Region Syddanmark

Ikke kompetencegivende udd.

Erhvervsuddannelse

Kort videregående udd.

Mellemlang og lang 
videregående udd.

64% 

64% 

53% 

59% 

23% 

30% 

36% 

34% 

13% 

5% 

11% 

7% 

Jobmuligheder inden for én times kørsel

Gode jobmuligheder i pendlingsafstand uanset
uddannelse

Ledig

I beskæftigelse

Studerende

19% 

65% 

60% 

54% 

30% 

26% 

27% 

5% 

14% 

Jobmuligheder inden for én times kørsel

I hvor høj grad vurderer borgerne, at der er interessante jobmuligheder inden for en times kørsel

  I høj grad

  I nogen grad

  I mindre grad 

eller slet ikke

  I høj grad

  I nogen grad

  I mindre grad 

eller slet ikke
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Over 11.000 arbejds-
pladser i Nyborg 
Kommune...

Kortet viser koncentrationen af arbejdspladser i Nyborg 
Kommune på sogneniveau opgjort i november 2013.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Kortet viser, hvor langt man kan komme i bil fra Nyborg by i 2015. Det lyseblå om-
råder viser, hvor langt man kan komme i bil på 60 minutter. Det mørkeblå område 
viser, hvor langt man kan komme i bil på 30 minutter.

Kilde: Region Syddanmark
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Figuren viser, i hvilken grad borgerne i den erhvervsaktive 
alder (20-64 år) synes, at der er interessante job for dem 
selv i deres lokalområde.

Kilde: Region Syddanmark

...og så langt kan de komme i bil,
på en time.

...men kun hver tiende 
af borgerne i den er-
hvervsaktive alder 
synes, at der er in-
teressante jobudbud i 
deres lokalområde

Figuren viser, i hvor høj grad dem i den erhvervsak-
tive alder (20-64 år) synes, at der er interessante 
job for dem inden for en times kørsel.

Kilde: Region Syddanmark

59% 

33% 

8% 

59 pct. i den erhvervs-
aktive alder synes i høj 
grad, at der er interes-
sante job inden for en ti-
mes kørsel...

  I høj grad   I nogen grad   I mindre grad 

eller slet ikke

  I høj grad   I nogen grad   I mindre grad 
eller slet ikke
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BØRNE-, UNGE- OG
ÆLDREVELFÆRD

“Gode offentlige 
servicetilbud inden 
for dagpasning, 
skoler, og ældre-
omsorg

Den borgernære velfærd 
Når børn-, unge- og ældrevelfærd skal vurderes, 
er der i undersøgelsen fokuseret på de grupper, 
der har størst sandsynlighed for at gøre brug 
af ydelserne. Hvad angår skole og dagpasning 
ses på svar fra borgere med hjemmeboende 
børn, og i forhold til ældreservice kigges der på 
vurderinger fra personer over 64 år.

63 pct. af kommunens borgere med hjemmebo-
ende børn er i høj grad tilfreds med dagpas-
ningsmulighederne. Tilfredsheden er højest i 
Ullerslev.

Tilfredsheden med udbuddet af skoler er også 
høj i kommunen blandt personer med hjem-
meboende børn. Her er tilfredsheden højest i 
Ørbæk. 

Når det gælder ældreservice er tilfredsheden 
lidt mere afdæmpet. 44 pct. af kommunens bor-
gere over 64 år finder i høj grad, at der i deres 
område er god ældreservice i form af pleje og 
praktisk hjælp. Tilfredsheden er markant højest 
i Ørbæk, hvor syv ud af ti af de adspurgte bor-

gere over 64 år i høj grad vurderer, der er god 
ældreservice. 

Besværligt at komme til og fra 
ungdomsuddannelsesstedet
Kun hver fjerde borger i  Nyborg Kommune
er i høj grad tilfreds med udbuddet af ungdoms-
uddannelser i deres område. 

Ikke overraskende er utilfredsheden højest 
uden for Nyborg by. Her går kritikken fra nogle 
borgere på, at det er besværligt at komme til og 
fra uddannelsesstedet, når de unge skal til en 
ungdomsuddannelse uden for kommunen. 

Ser man alene på personer med hjemmeboende 
børn i alderen 16 til 19 år, er det hver femte, 
som i høj grad mener, at der er et godt udbud af 
ungdomsudddannelser.

Mindre tilfredshed i Øvrige Nyborg
Generelt set er borgerne i Øvrige Nyborg 
mindre tilfredse med de offentlige servicetil-
bud end de andre områder i kommunen. Kun 
halvdelen af de adspurgte i Øvrige Nyborg er i 
høj grad tilfreds med dagpasningsmulighederne 
og udbuddet af skoler i lokalområdet. 
 
Borgere i øvrige Nyborg nævner, at institutio-
ner, tilbud, aktiviteter og ikke mindst trans-
port- og indkøbsmuligheder bliver samlet i 
byområderne. Det gør de daglige gøremål mere 
besværlige for børn, voksne og ældre.
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44%
af personer over 
64 år, er  i høj grad 
tilfreds med kom-
munens ældreser-
vice  i form af pleje  
og praktisk hjælp.

Regional Udviklingsplan       Side 27
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Tilfredsheden med udbuddet af kommunale services er 
generelt lavere i Øvrige Nyborg

75% 80% 
67% 

50% 

20% 
20% 

33% 

35% 

5% 
15% 

Nyborg by Ullerslev Ørbæk Øvrige Nyborg

I hvor høj grad er der et godt udbud af 
Dagpasningsmuligheder i lokalområdet

Figuren viser, hvordan personer med hjemme-
boende børn vurderer dagpasningsmulighederne i 
deres lokalområde. 

Kilde: Region Syddanmark
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Nyborg by Ullerslev Ørbæk Øvrige Nyborg
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Nyborg by Ullerslev Ørbæk Øvrige Nyborg

38% 
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46% 

47% 

42% 
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41% 

14% 
4% 7% 13% 

Nyborg by Ullerslev Ørbæk Øvrige Nyborg

I hvor høj grad er der et godt udbud af 
Ældreservice, i form af pleje 
og praktisk hjælp

Figuren viser, hvordan de ældre over 64 år vur-
derer kommunens ældreservice i form af pleje 
og praktisk hjælp. 

Kilde: Region Syddanmark

I hvor høj grad er der et godt udbud af 
Skoler i lokalområdet

Figuren viser, hvordan personer med hjem-
meboende børn vurderer udbuddet af skoler i 
deres lokalområde. 

Kilde: Region Syddanmark

I hvor høj grad er der et godt udbud af 
Ungdomsuddannelser i lokalområdet

Figuren viser alle respondenters vurdering 
af udbuddet af ungdomsuddannelser i lokal-
området. 

Kilde: Region Syddanmark

  I høj grad   I nogen grad

  

I mindre grad eller slet ikke
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Fire ud af ti forældre til unge er utilfredse med udbuddet 
af ungdomsuddannelser i lokalområdet

I høj grad er der et godt udbud af 
Ungdomsuddannelser

Høj tilfredshed med udbuddet af dagpasning i kommunen

63% 

54% 

25% 

44% 

27% 

30% 

30% 

44% 

9% 

16% 

45% 

12% 

Dagpasningsmuligheder

Skoler

Ungdomsuddannelser

Ældreservice, pleje og
praktisk hjælp

i hvor høj grad vurderes det, at der er et godt udbud af

Figuren viser: 1) I hvor høj grad personer med hjemmeboende børn mener, at der er gode dagpasningsmuligheder i deres område 2) I 
hvor høj grad personer med hjemmeboende børn mener, at der er et godt udbud af skoler i deres område. 3) I hvor høj grad borgere 
i kommunen mener, at der er et godt udbud af ungdomsuddannelser i deres område. 4) I hvor høj grad personer over 64 år mener, at 
der er et godt udbud af ældreservice i form af pleje og praktisk hjælp i deres område.

Kilde: Region Syddanmark

Figuren viser, hvordan personer med hjemmeboende børn i alderen 16-19 år vurderer udbuddet af ungdomsuddannelser i deres loka-
lområde. 

Kilde: Region Syddanmark

  I høj grad   I nogen grad

  I mindre grad eller slet ikke

  I høj grad   I nogen grad

  I mindre grad eller slet ikke
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•	 Nybyggeri – bedre udbud
 af lejligheder
•	 Renovering og forskønelse 
 af by og flere grønne 
 områder
•	 Bebyggelse og flere boliger
 ved havnen
•	 Forbedring af indkøbs-
 muligheder/special-
 forretninger
•	 Flere kulturelle tilbud

•	 Bedre indkøbsmuligheder,
 (bl.a. ny KIWI)
•	 Kulturhus etableret
•	 Modernisering af skolen
•	 Bedre fritidsaktiviteter
 – bl.a. modernisering af   
 motionscenter
•	 Bedre betingelser for 
 børnefamilier - blandt   
 andet børnehave

•	 Bedre skolefaciliteter
•	 Bedre tilbud til børn
•	 Bedre idrætsfaciliteter - 
 har fået en ny stor multihal
•	 Godt motionscenter
•	 Der er bygget mange nye
 boliger
•	 Bedre indkøbsmuligheder
•	 God ældreservice

•	 Flere unge tilflyttere
•	 Større udbud af sports-
 aktiviteter
•	 Nye cykelstier
•	 Forskønnelse –flere grimme
 bygninger er fjernet
•	 Fællesskabet er blevet 
 bedre

Hvilke forbedringer har borgerne oplevet inden for de seneste fem år?

•	 Dårligere kollektiv trafik,
 bl.a. nedlæggelse af bus  
 forbindelser
•	 Lukning af skole
•	 Dårligere hjemmepleje

•	 Centralisering og kom-
 munesammenlægning 
 gør Ullerslev til et yder-
 område
•	 Butikker lukker
•	 Manglende vedligeholdelse

•	 Centralisering og kom-
 munesammenlægning   
 betyder at offentlig service  
 samles i Nyborg
•	 Forretninger lukker
•	 Manglende vedligeholdelse

•	 Dårligere kollektiv trafik,
 bl.a. nedlæggelse af bus  
 forbindelser
•	 Skolelukninger og butiks-
 lukninger
•	 Manglende vedligeholdelse
•	 Centralisering og kom-
 munesammenlægning

Hvilke forringelser har borgerne oplevet igennem de seneste fem år?

Nyborg by Ullerslev Ørbæk Øvrige Nyborg

Nyborg by Ullerslev Ørbæk Øvrige Nyborg

Hvad kan Nyborg Kommune gøre for at vende udviklingen?

•	 Skabe flere arbejdsplad-
 ser. 
•	 Genåbne skoler
•	 Flere ressourcer til 
 ældre
•	 Mere fokus på områder 
 uden for Nyborg by

•	 Kommunen bør have mere
 fokus på områder uden for  
 Nyborg by 
•	 Bedre vedligeholdelse af
 veje og grønne arealer
•	 Forsøge at skabe mere
 handelsliv og forretninger

•	 Bedre offentlig transport 
 og busforbindelser
•	 Bedre vedligeholdelse 
•	 Bedre idrætsfaciliteter
•	 Kommunen bør have mere 
 fokus på områder uden for  
 Nyborg by

•	 Bedre offentlig transport 
 og busforbindelser
•	 Bevare lokale skoler
•	 Bedre vedligeholdelse af 
 veje og grønne arealer 
•	 Bedre børnepasning
•	 Kommunen bør have mere 
 fokus på områder uden for  
 Nyborg by

Nyborg by Ullerslev Ørbæk Øvrige Nyborg

BORGERNES SYN 
PÅ UDVIKLINGEN
Borgerne har haft mulighed for med egne ord at pege på hvilke forbedringer og forringelser, de har oplevet 
de seneste fem år samt hvad Nyborg Kommune kan gøre for at ændre udviklingen.
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Formål
Formålet med rapporten har været, at få 
en dybere forståelse af, hvordan borgerne 
i Nyborg Kommune oplever det område af 
kommunen, hvor de bor.

Med udgangspunkt i spørgsmålet ”Er 
lokalområdet attraktivt” undersøges 
forskellige dimensioner, som kan påvirke 
kommunens attraktivitet. Undersøgelsen 
fokuserer på de dimensioner af attraktivi-
tet, som andre undersøgelser har vist er 
væsentlige. 

Analyserne ser på borgernes holdninger 
til, hvor attraktivt deres lokalområde er 
på centrale parametre såsom tryghed og 
fællesskab, udbud af kultur- og fritidstil-
bud, indkøbsmuligheder, jobmuligheder, 
fysisk og digital infrastruktur samt den 
borgernære velfærd. Disse dimensioner 
danner tilsammen en solid analytisk 
ramme for at kortlægge kommunens at-
traktivitet.

Det samlede billede af, hvordan borgerne 
oplever kommunens attraktivitet, skal 
danne grundlag for Nyborg Kommunes 
videre arbejde med gøre Nyborg til en 
mere attraktiv kommune, hvor flere kan 
leve det gode liv.

Datagrundlag 
Undersøgelsen er baseret på 1.010 
interviewpersoner i Nyborg Kommune 
med undtagelse af figurerne om lokalom-
rådets attraktivitet, der er baseret på 732 
besvarelser i en ekstra spørgerunde.

Sammenlagt er lidt over en tredjedel af 
respondenterne fra Nyborg by, en femte- 
del fra hhv. Ullerslev og Ørbæk, samt en 
fjerdedel fra øvrige Nyborg Kommune.
Sidstnævnte går i rapporten under 
betegnelsen ’Øvrige Nyborg’.

Der findes ikke en præcis afgrænsning af 
byområderne. I udvælgelsen er der derfor 
valgt at tage udgangspunkt i bebyggelsen 

og anvende satellit-/luftfotos til afgræns-
ning af områderne. Husstande udenfor 
lokalområderne Nyborg by, Ullerslev og 
Ørbæk udgør altså Øvrige Nyborg.

Data er vejet således, at totalresultaterne 
er repræsentative for hele Nyborg Kom-
mune.

Udvikling af undersøgelsen
Der er en lang række af aspekter og 
spørgsmål, der kan indgå i en attraktivi-
tetsundersøgelse, og en prioritering af 
spørgsmål inden for fem udvalgte temaer 
er derfor nødvendig. 

Nyborg Kommune har være involveret i 
processen og er kommet med værdifuld 
input til spørgerammen. Dermed er det 
tilstræbt, at undersøgelsen kommer så 
tæt på borgernes dagligdag som muligt.

Der er samtidig lagt vægt på at spørge til 
forhold, som kommunen i et vist omfang 
kan påvirke. Det kan være indkøbsmulig-
heder, servicetilbud, adgang til rekreative 
områder, det sociale miljø i lokalområdet, 
infrastruktur, og den borgernære velfærd.

Spørgsmålene
Borgerne i de fire områder af Nyborg 
Kommune er blevet stillet en række luk-
kede og åbne spørgsmål ift. hvordan de 
oplever attraktiviteten af den del af kom-
munen, som de bor i.

Herunder er der medtaget en række 
spørgsmål, der kan bruges som bag-
grundsvariable, herunder:
•	 Køn og alder
•	 Civilstand
•	 Familietype
•	 Uddannelsesniveau 
•	 Beskæftigelse
•	 Indkomst

Baggrundsvariablene gør det muligt at 
identificere, hvilken livsfase og samlet 
livssituation borgeren befinder sig i. 

Erfaringen fra andre undersøgelser er, 
at disse forhold kan have betydning for 
borgerens behov og forventninger til et 
områdes servicetilbud og rekreationsmu-
ligheder.

Derudover er alle respondenter blevet 
spurgt om deres forhold til Nyborg 
Kommune og deres tilhørsforhold til det 
område, de bor i.

Spørgsmålene, ligesom opsætningen 
af rapporten, blev delt op i fem temaer, 
herunder:
 
1) attraktivitet, tryghed og fællesskab,  
2) kultur, natur, fritid og indkøb, 
3) fysisk og digital infrastruktur
4) jobmuligheder, samt 
5) børn-, unge-, og ældrevelfærd.

I rapporten er svarmulighederne ‘I mindre 
grad’ og ‘Slet ikke’ blevet slået sammen.
På spørgsmålet om lokalområdets at-
traktivitet, har borgerne kunne svare på 
en skala fra 0-10. Andelene er beregnet 
således, at svar fra 0 til 3 har fået tildelt 
værdien ‘I mindre grad eller slet ikke’, svar 
fra 4 til 6 har fået tildelt værdien ‘I nogen 
grad’, og svar fra 7 til 10 har fået tildelt 
værdien ‘I høj grad’.

Kategorien ‘Ved ikke’ er ikke medtaget 
i analysen og fremgår derfor ikke af 
figurerne.  

METODE
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Viden til vækst og til handling
Nyborg Kommune kendetegnes ved sin attraktive beliggenhed 
ved både skov, vand og grønne områder. Det er nogle af de 
kvaliteter, som borgerne er mest stolte af.

Kommunen er også strategisk velbeliggende i nærhed af motor-
vej og togtrafik. Det giver Nyborg en unik geografisk placering 
ift. arbejdspladser i hele Byregion Fyn, såvel som på Sjælland og 
i Hovedstadsområdet.

Med fokus på at etablere et solidt grundlag for udviklings-
strategier udarbejder Region Syddanmark en række analyser, 
der tegner et samlet billede af Syddanmark og den enkelte 
kommune. Dermed skabes et faktabaseret grundlag for, at 
designe og iværksætte nye initiativer, der skaber øget 
bosætning, investeringer og erhvervsudvikling.

Nærværende rapport er udarbejdet som en del af Regional Ud-
viklingsplans vidensinitiativ, i et samarbejde mellem Region 
Syddanmark og Nyborg Kommune. Rapporten indgår i 
kommunens løbende arbejde med udviklingsinitiativer.

I rapporten undersøges 1) hvad befolkningen i forskellige om-
råder af Nyborg Kommune finder attraktivt eller mindre at-
traktivt, samt 2) hvem der finder områderne attraktive eller 
mindre attraktive. Rapporten belyser dermed attraktiviteten af 
Nyborg Kommune ud fra borgernes egen synspunkt. 

Analyserne er baseret på interviewundersøgelser af 1.010 per-
soner i Nyborg Kommune, fordelt på Nyborg by, Ullerslev, Ør-
bæk og øvrige Nyborg Kommune. Dermed undersøger rappor-
ten eventuelle geografiske forskelle i kommunen, samt 
oplevede forskelle på tværs af aldersgrupper og familietyper. 

Se mere på:
detgodeliv.regionsyddanmark.dk


