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National kortlægning
Ny viden om offshorebranchen
Offshorebranchen optræder ikke i traditionelle
brancheopgørelser på lige fod med metalindustri
eller detailhandel. Derfor kan man ikke lige slå
op hvor mange ansatte, der er i branchen eller
hvordan omsætning og eksport udvikler sig.
Den manglende viden om offshorebranchens
størrelse og udvikling vil denne undersøgelse og
analyse forsøge at råde bod på.

Dataindsamling og -bearbejdning er udført af
Danmarks Statistik. Analyser og nærværende
rapport er udarbejdet af Region Syddanmark.
Forsigtig tolkning
Den anvendte metode baseres på en kvalitativ
dataindsamling, der giver et solidt øjebliksbillede af forretningsområdet. Til gengæld rummer
metoden ikke mulighed for at beskrive udvikling
eller direkte sammenligning af analysens resultater med andre opgørelser.

Offshorebranchen
Definition af forretningsområdet
Erhverv, der arbejder med teknologier,
viden og komponenter til anvendelse i hele
værdikæden for offshore energiproduktion,
såvel vedvarende som fossil energi.

På side 4 og 5 beskrives hvilken metode og hvilke
kilder, der er anvendt til at kortlægge offshorebranchen.

Indhold
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Offshore skaber
fortsat mange job

Offshorebranchen
i de danske regioner, 2014

Offshorebranchen består af virksomheder, der arbejder inden for områderne offshore vind
og olie/gas, inkl. underleverandører og støtteerhverv til disse virksomheder. Offshore vind
er vokset støt gennem flere år, mens olie/gas sektoren har været gennem et par svære år.
Fremadrettet ser hele offshorebranchen gode muligheder for vækst.

Kortlægning af forretningsområdet har identificeret 899 virksomheder, der arbejder inden for
kompetenceområderne offshore vind
og/eller olie/gas. 38 procent af
virksomhederne arbejder inden for
begge kompetenceområder.

• 116 mia.kr. i omsætning
• Eksport på 52 mia. kr

Esbjerg er hjemsted for mange
offshorevirksomheder og centrum
for en stor del af offshorebranchens
aktiviteter.

Offshorevirksomhederne findes ofte i brancherne industri og videnservice.

Syddanmark har flest beskæftigede
i offshorebranchen, og er den eneste region med en
beskæftigelsesmæssig specialisering inden for området. I 2014 var der, i Syddanmark, Hovedstaden og
Sjælland stadig flere beskæftigede i olie/gas sektoren
end i offshore vind. Det er endu ikke muligt at branche- og regionalfordele nøgletallene for 2015.

Offshorevirksomhederne ser generelt positivt
på den fremtidige udvikling i omsætning og
beskæftigelse.

Omvendt forholdt det sig i Midt- og Nordjylland, hvor
hhv. 65 og 61 procent af de fuldtidsbeskæftigede
arbejdede inden for offshore vind.

I 2015 blev omsætningen inden for offshore vind
for første gang højere end olie/gas omsætningen.

Nordjylland

LQ: 0,93
2.500 beskæftigede
Omsætning: 8,7 mia.kr.
Eksport: 2,6 mia.kr.

Midtjylland

LQ: 0,90
6.100 beskæftigede
Omsætning: 28,1 mia.kr.
Eksport: 11,7 mia.kr.

Syddanmark

LQ: 1,66
10.200 beskæftigede
Omsætning: 34,6 mia.kr.
Eksport: 13,3 mia.kr.

Hovedstaden

LQ: 0,87
9.600 beskæftigede
Omsætning: 61,6 mia.kr.
Eksport: 26,8 mia.kr.

Sjælland

LQ: 0,39
1.100 beskæftigede
Omsætning: 15,6 mia.kr.
Eksport: 9,0 mia.kr.

Når lokaliseringskvotienten (LQ) er større end 1, er regionens erhvervsliv
specialiseret inden for offshore.

OBS: Branche- og regionalfordelte tal er for 2014.
Kilde: Region Syddanmark — Kortlægning af offshorebranchen
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• 28.000 fuldtidsjob

Forskning, udvikling og innovation er udbredt
blandt offshorebranchens virksomheder. 13 procent
af offshorevirksomhederne har søgt et patent i løbet
af 2014, sammenlignet med 4 procent for det øvrige
erhvervsliv.

--- ERHVERV I UDVIKLING

Offshorebranchen omsatte for 116 mia. kr.
i 2015. Denne omsætning gav beskæftigelse
svarende til 28.000 fuldtidsbeskæftigede og
medførte en eksport på 52 mia. kr. Omsætning
og eksport faldt med hhv. 22 og 18 procent fra
2014 til 2015, mens den samlede beskæftigelse i
offshorebranchen faldt med 4 procent.

3

Baggrund og metode
Identifikation og kortlægning af virksomheder og erhvervsstruktur
Vindmølleindustrien, Olie Gas
Danmark og Offshoreenergy.dk
har bidraget til udarbejdelsen af
analysen.

Erhvervspolitisk fokus
Offshore er et af Region Syddanmarks og
Syddansk Vækstforums erhvervsstrategiske
satsningsområder.
En forudsætning for at kunne følge udviklingen og følge op på de politiske målsætninger
inden for offshore energi er at have opdaterede og solide data om branchen. I 2013 udgav
Region Syddanmark den første samlede
opgørelse af offshorebranchens beskæftigelse, omsætning og eksport.

www.offshoreenergy.dk

www.windpower.org

National branchestatistik
Med kortlægningen, der præsenteres i rapporten, er der nu opdaterede tal samlet for
hele branchen. Det er intentionen, at tallene
kan danne basis for udvikling af en egentlig
national branchestatistik, der opdateres
løbende og kan medvirke til at sikre, at alle
brancheaktører har samme referenceramme.
Offshore energi
Offshore energierhvervene defineres som
erhverv, der arbejder med teknologier, viden
og/eller komponenter til anvendelse i hele
værdikæden for offshore energiproduktion,
såvel vedvarende som fossil energi.
Branchen består af virksomheder, der overordnet arbejder i to værdikæder.

www.oilgasdenmark.dk
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Olie/gas
Den ene værdikæde er den, hvor der i
kædens sidste led, eller måske rettere i
værdisystemets kerne ligger nogle få virksomheder der henter olie/gas op af undergrunden (upstream). Omkring disse kernevirksomheder ligger en række leverandører og
underleverandører.
Offshore vind
I den anden værdikæde står en fuldt installeret havvindmølle i kædens sidste led og
en række industri og servicevirksomheder i
kædens øvrige led. Aktiviter inden for bølgeenergi findes også i denne værdikæde, men
udgør en meget beskeden andel. I rapporten
betegnes aktiviteterne i denne værdikæde
derfor blot som offshore Vind
Denne kortlægning afdækker begge
værdikæder relateret til offshore energiproduktion.
Metode
Offshore energibranchen er kortlagt ved at
tage udgangspunkt i de virksomheder, der
arbejder i branchen.
Virksomhederne er identificeret gennem
medlemslister fra organisationerne:

•
•
•

Offshoreenergy.dk
Vindmølleindustrien
Olie Gas Danmark

Den resulterende liste med virksomheder er
renset for virksomheder, der ikke opfattes
som en del af forretningsområdet offshore
energiproduktion. Det kunne eksempelvis
være hoteller og restauranter, der servicerer
personer fra offshorebranchen.
Screening af virksomheder
De tilbageværende virksomheder er i en
interviewundersøgelse blevet spurgt til
deres beskæftigelse, omsætning og eksport,
og om hvor stor en del af deres aktiviteter,
der er knyttet til offshore energiproduktion.
Undersøgelsen er gennemført af Danmarks
statistik.
Virksomhederne er desuden blevet bedt om
at vurdere, om de beskæftiger sig med olie/
gas, vind- og bølgeenergi eller begge typer af
offshore energiproduktion.
899 virksomheder blev kontaktet og heraf
deltog 582 virksomheder og svarede på
spørgsmålene i interviewundersøgelsen.
Svarene fra virksomhederne er blevet brugt
til at beregne, hvor stor en andel af forskel-

Virksomhedsdata
Danmarks Statistik har efterfølgende fundet
alle relevante arbejdsstedslokaliteter, der hører
til virksomhederne på listen. Til disse arbejdssteder er koblet registeroplysninger om virksomhedernes samlede beskæftigelse, omsætning
og eksport.
Den samlede offshore beskæftigelse er fundet
ved at kombinere de beregnede andele med
registerdata for beskæftigelse, omsætning og
eksport.
Virksomhedernes innovation, forskning
og udvikling
Undersøgelsen af offshorevirksomhedernes
forskning, udvikling og innovation baseres

Undersøgelserne er gennemført efter EU og
OECD’s retningslinjer for forsknings- og innovationsstatistik, beskrevet i Oslo- og Frascatimanualerne. Danske data er dermed sammenlignelige med de øvrige EU- og OECD-landes.
Statistikken er en årlig, spørgeskemabaseret
undersøgelse, der er baseret på oplysninger,
der indsamles fra ca. 5000 virksomheder, der er
udtrukket som en stikprøve blandt en population af ca 18.000 virksomheder.
467 af de 899 identificerede offshorevirksomheder deltog i undersøgelsen af erhvervslivets
forskning, udvikling og innovation i 2014. Disse
virksomheders svar udgør dermed datagrundlaget for rapportens figurer og tabeller om
offshorevirksomhedernes forskning, udvikling
og innovation.

Tilgængelige data
De fundne tal om offshore energierhvervene er
præsenteret i grafer og figurer i nærværende
rapport. Tal for 2015 er baseret på foreløbige
kilder, der ofte ikke opgøres på detaljeret
niveau. Det betyder, at det på nuværende
tidspunkt ikke er muligt at lave regional- eller
branchefordelte tal for 2015.
I det omfang der er brug for specifikke tal til
egne tabeller, grafer eller figurer, så er de bagvedliggende tal for beskæftigelse og omsætning
gjort tilgængelige i regionens talbank, der kan
findes på adressen:
www.data2go.dk

Var der tal I ikke
lige fandt i rapporten?
Vil I gerne lave jeres egne
tabeller, grafer og figurer?
Tallene i rapporten
og endnu flere
regionale tal kan findes
på Region
på hjemmesiden:
Syddanmarks
data2go hjemmeside:
www.data2go.dk
www.data2go.dk

BÆREDYGTIG
BÆREDYGTIG ENERGI
ENERGI

Enkelte af de største virksomheder har rapporteret offshoreandele, der adskiller sig markant
fra resten af branchen. Disse virksomheder er
udeladt af andelsberegningen, men indgår i de
samlede tal med deres egenrapporterede andel.

på Danmarks Statistiks undersøgelse, der
beskriver omfanget af dansk erhvervslivs
forsknings- og udviklingsarbejde samt
innovationsaktiviteter.
Data indsamles så det er muligt at lave sammenligninger over tid.

--- ERHVERV I UDVIKLING

lige branchers aktivitet der kan henføres til
offshore energiproduktion. Disse andele bruges
til at estimere økonomiske nøgletal for de virksomheder, der ikke har svaret.
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Offshorebranchen i tal
28.000 personer arbejder på fuld tid inden for offshorebranchens kompetenceområder offshore vind og offshore olie/gas.
De identificerede virksomheders aktiviteter inden for offshore gav
anledning til en omsætning på 116 mia kr. i 2015. Det er et fald på 32 mia.
kr. på ét år. Faldet skyldes et meget stort fald i olie/gas virksomhedernes
offshore omsætning, bl.a. som følge af en markant lavere oliepris i 2015.
Omsætning fra offshore vind voksede derimod med knap 4 mia. kr. fra
2014 til 2015, og for første gang var omsætningen fra offshore vind lidt

Omsætning 2015

større end omsætningen fra offshore olie/gas. De 28.000 fuldtidsbeskæftigede fordeler sig med stort set lige mange beskæftigede inden for
hvert af de to kompetenceområder.
Syddanmark har, som den eneste region, en beskæftigelsesmæssig
specialisering inden for offshorebranchen.
Knap halvdelen af den samlede omsætning kommer fra eksport. Størstedelen af eksporten genereres af offshore olie/gas, mens ca. 20 mia. kr.
stammer fra eksporten af offshore vind.

14.429

13.920

13.054

2014

2015
Olie/gas

Olie/gas

Kilde: Region Syddanmark - Kortlægning af offshorebranchen
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OMSÆTNING

116 mia. kr.

Olie/gas
55
mia.kr.

Figuren viser offshorebranchens omsætning fordelt på
kompetenceområder.

28.000

Beskæftigelse,
årsværk
Fald i beskæftigelsen
i olie/gas
16.568

Offshore
vind
62 mia. kr

FULDTIDSANSATTE

Offshore vind

Offshore vind

Figuren viser antal fuldtidsansatte i fordelt på kompetenceområder og år.
Kilde: Region Syddanmark - Kortlægning af offshorebranchen

EKSPORT

52 mia. kr.

Virksomhedernes
kompetenceområder

De 899 identificerede offshorevirksomheder
har tilsammen 1.796 arbejdssteder, da mange
af virksomhederne har aktiviteter på flere
adresser.
Flest arbejdssteder findes i Syddanmark,
Hovedstaden og Midtjylland.

Offshore
vind
32%

Region

Figuren viser andel af virksomhederne, der arbejder inden for hhv. offshore
vind, olie/gas eller begge områder.

Syddansk
specialisering

Antal arbejdssteder

Nordjylland

201

Midtjylland

402

Syddanmark

620

Hovedstaden

447

Sjælland

126

Landstotal

1.796

Sjælland

Hovedstaden

BÆREDYGTIG ENERGI

Olie/gas
29%

Syddanmark

Kilde: Region Syddanmark - Kortlægning af offshorebranchen

Midtjylland

10.234

Flest beskæftigede i
Syddanmark og
Hovedstaden

9.580

Nordjylland

0,0

ikke specialiseret

6.133

offshorebranchen fordelt på regioner i 2014.

2.529
1.146

Kilde: Region Syddanmark - Kortlægning af offshorebranchen.
Nordjylland

1,0

1,5

2,0

specialiseret

Figuren viser regionernes beskæftigelsesspecialisering
angivet ved lokaliseringskvotienten (LQ). Er LQ højere
end 1 er regionen beskæftigelsesmæssigt specialiseret
inden for offshorebranchen.

Figuren viser antal fuldtidsbeskæftigede i

OBS: Branche- og regionalfordelte tal er for 2014.

0,5

Midtjylland

Syddanmark

Hovedstaden

Kilde: Region Syddanmark - Kortlægning af offshorebranchen
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Både olie/gas
og offshore
vind
38%

38 procent af virksomhederne arbejder
inden for både offshore vind og olie/gas.
Sammenlignet med kortlægningen fra 2013
er andelen af offshorevirksomheder, der
arbejder med offshore vind fordoblet.

Sjælland

-- Det gode liv som vækstskaber -- regional vækst- og udviklingsstrategi -- /
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Regionale
styrkepositioner
Offshorebranchen
Beskæftigelsen i offshorebranchen er spredt over hele landet dog med en
koncentration af arbejdssteder i de store bykommuner. Esbjerg spiller en
særlig rolle som centrum for offshore aktiviteterne og er også den kommune,
der har klart flest arbejdssteder, 70 procent flere end i København, der har
næstflest.
Offshore energi fylder meget i Syddanmarks erhvervsliv. Syddanmark havde
flest beskæftigede inden for offshorebranchen i 2014, både i absolutte tal og
relativt i forhold til størrelsen på de øvrige erhverv.
Samlet set eksporterede offshorebranchen for 52 mia. kr. i 2015. Til sammenligning var eksporten af medicinske og farmaceutiske produkter på 86 mia.
kr., eksporten af tekstil og beklædning var på 33 mia. kr. og øl-eksporten var 2
mia. kr.
Det er endnu ikke muligt at belyse offshorebranchens udvikling fra 2014 til
2015 i regionerne. Det skyldes, at de økonomiske nøgletal for 2015 er baseret
på firmastatistik, der ikke er ligeså velegnet som regnskabsstatistikken til at
lave en regional fordeling af omsætning og beskæftigelse.

Langt de fleste offshorevirksomheder er vestdanske

186

Esbjerg

København

110

Aarhus

109
96

Aalborg

65

Ringkøbing-Skjern

63

Kolding

54

Fredericia

48

Odense

Svendborg

Frederikshavn

40
34

I Midtjylland og Nordjylland udgjorde offshore vind hhv. 65 og 61 procent af
offshore beskæftigelsen i 2014. På landsplan fyldte offshore vind lidt under
halvdelen af den nationale beskæftigelse i offshorebranchen.
Brancherne industri og videnservice udgør to tredjedele af beskæftigelsen i
offshorebranchen. Maskindindustri, herunder fremstilling af vindmøller, er
ikke overraskende den klart største branche inden for offshore vind, mens videnservice, eksempelvis rådgivende ingeniører fylder mest inden for olie /gas.

Figuren viser antal arbejdssteder i de ti kommuner, hvor der er flest arbejdssteder i 2014.

Kilde: Region Syddanmark - Kortlægning af offshorebranchen
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Råstofindvinding

Midtjylland

Nordjylland

1.924

Maskinindustri
35%

44%

39%

56%
61%

65%

Metal-, plast-, glas- og
betonindustri

2.853
733
2.360
2.469

Anden industri

Syddanmark

Handel

Hovedstaden

Sjælland

1.556
1.171
767
3.286

Transport, bygge og
anlæg
32%

40%

2.676

34%

4.710

Videnservice
60%

2.555

66%

68%

Øvrige brancher

435
275

Offshore vind
Offshore vind

Olie/gas

Olie/gas

Figuren viser andelen af fuldtidsbeskæftigede, der arbejder inden for hhv. offshore vind

Figuren viser antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på brancher og kompetenceområder

og olie/gas i 2014.

i 2014.

OBS: Branche- og regionalfordelte tal er for 2014.

OBS: Branche- og regionalfordelte tal er for 2014.

Kilde: Region Syddanmark - Kortlægning af offshorebranchen

Kilde: Region Syddanmark - Kortlægning af offshorebranchen
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Hele landet

1.841
12

BÆREDYGTIG ENERGI

Offshore vind fylder mest i Midt- og
Nordjylland i forhold til olie/gas

Størst beskæftigelse inden for
industri og videnservice
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Offshorebranchens
forventninger til fremtiden
Virksomhederne i offshorebranchen tror på større økonomisk
fremgang de kommende tre år end i perioden 2014-2017.

58 procent af virksomhederne inden for offshore vind og 52 procent af olie/
gas virksomhederne tror på stigende omsætning i perioden 2017-2020.

Stemningsskiftet har været størst for olie/gas virksomhederne, hvor det
tidligere var hver fjerde virksomheder der forventede faldende omsætning,
så er det nu kun 4 procent af virsomhederne, der forventer et fald i offshore
omsætningen.

De små virksomheder har lidt lavere forventninger til den fremtidige
omsæting indenfor offshore, men generelt tror halvdelen eller flere på
stigende omsætning og virksomhedsstørrelsen har ikke stor betydning for
forventningerne til fremtiden.

52%
af virksomhederne forventer at
have flere beskæftigede inden
for olie/gas i 2020 end i 2017.

Små virksomheder lidt
mindre optimistiske
mht. beskæftigelsen

Fremtidens energi

49%
0-9 ansatte

Det Internationale Energi Agentur (IEA) beskriver årligt forventninger til fremtidens energiefterspørgsel og -produktion i deres
World Energy Outlook (WEO).

WEO rapporten forventer, at 60 procent af elektricitetsproduktionen vil komme fra vedvarende energi, heraf halvdelen fra sol
og vind.

WEO 2016 forventer en stigning på 30 procent i den globale
efterspørgsel efter energi frem mod 2040.

Olie/gas
De seneste års lave oliepris har resulteret i den ringeste aktivitet
i efterforskningen af nye olie/gas forekomster siden 1950.
Kombineret med en globalt stigende efterspørgsel efter olie/gas
i transportsektoren, er det derfor sandsynligt, at olieprisen vil
stige markant allerede inden 2020.

Den stigende energiefterspørgsel vil føre til et stigende forbrug
af alle energivarer, dog med størst vækst i de vedvarende energikilder.
Offshore vind
Kina, EU, USA og Indien er de største vækstmarkeder for vedvarende energi. Inden 2040 vil de fire markeder stå for hele 2/3 af
verdens energiproduktion fra primært vind og sol (PV).

Forbruget af naturgas vil stige med 50 procent og vil være det
fossile brændsel, hvor forbruget stiger mest.

44%

61%
10-49 ansatte

55%

50%
50-249 ansatte

58%

53%

250 eller flere
ansatte

55%
Bølge og vind ‐ beskæftigelse

Offshore vind

Olie og gas ‐ beskæftigesle

Olie/gas
Figuren viser andel virksomheder, der forventer stigende
beskæftigelse fra 2017-2020 fordelt på virksomhedens
størrelse.
Kilde: Region Syddanmark — Kortlægning af offshorebranchen.

10

REGION SYDDANMARK -- offshorebranchen -- /

Positive forventninger i offshore vind
Forventninger til offshoreomsætningen på kort og lang sigt

2014-2017

Vind: Forventninger til omsætning 2014-2017

2017-2020

Vind: Forventninger til omsætning 2017-2020

3%

9%

faldende
39%

50%

41%

58%

uændret
stigende

Undersøgelse af
virksomhedernes
forventninger
Offshorevirksomhederne er i marts 2016 blevet
spurgt til deres forventninger til beskæftigelse
og omsætning i Danmark inden for offshore.

stigende

faldende

uændret

stigende

Kilde: Region Syddanmark — Kortlægning af offshorebranchen, baseret på svar fra 155 virksomheder.

Olie/gas virksomhederne ser også positivt på fremtiden

På basis af svarene beregnes, hvor stor en andel
af virksomhederne der forventer hhv. faldende,
uændret og stigende beskæftigelse og omsætning inden for offshore.

Forventninger til offshoreomsætningen på kort og lang sigt

2014-2017
Olie/gas: Forventninger til omsætning 2014-2017

Mere end 400 virksomheder har svaret på deres
forventninger til beskæftigelsen i 2017 og
2020, mens 300 virksomheder har svaret på forventninger til omsætningen inden for offshore.

2017-2020
Olie/gas: Forventninger til omsætning 2017-2020
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Kilde: Region Syddanmark — Kortlægning af offshorebranchen, baseret på svar fra 144 virksomheder.
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Forskning, udvikling og innovation
Offshorebranchen laver mere forskning, udvikling og innovation end andre brancher.

Virksomheder med forskning og udviklingsaktiviteter har højere vækst end andre virksomheder. Omsætningen steg med 17 pct. fra
2009 til 2012 i de virksomheder, der udførte
kontinuerlig FoU, mens den kun steg med 3
pct. i virksomheder, der ikke havde
kontinuerlige FoU-aktiviteter (Innovation og
forskning 2014, Danmarks Statistik).
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Det gælder for alle tre virksomhedsgrupper olie/gas, offshore
vind og gruppen af virksomheder, der arbejder inden for begge
kompetenceområder.

13 procent af virksomhederne i offshorebranchen har søgt et
patent i 2014. I det øvrige erhvervsliv gjaldt det 4 procent af
virksomhederne. Det er i særdeleshed virksomheder, der arbejder inden for begge kompetenceområder, der har søgt patenter i
2014, men også virksomheder, der arbejder udelukkende inden
for enten olie/gas eller offshore vind ligger langt over gennemsnittet for andre brancher.

Mere forskning og udvikling i offshorebranchen end i øvrige brancher
60%

50%

Andel af virksomheder

Forskning og
udvikling giver
vækst

Andelen af virksomheder i offshorebranchen der selv har lavet
forskning og udvikling (FoU), har købt FoU, har søgt patent eller
haft samarbejde med eksterne aktører om innovation er væsentligt højere end andelen blandt andre brancher i 2014.

40%

30%

20%

10%

0%
Har udført egen
FoU

Har købt FoUtjenester fra andre

Olie/gas

Har søgt patent

Olie/gas

Offshore vind
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procesinnovative

og i alt
BådeBåde Olie/gas
Brancher
offshore
vind
offshore
vind
og olie/gas

Innovative i alt

Alle brancher

Figuren viser andelen af virksomheder, inden for hvertkompetenceområde, med forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter.
Kategorien ’Innovative i alt’ dækker over nye eller væsentligt forbedrede produkter, produktionsprocesser, organisatoriske tiltag
eller markedsføringstiltag.
Kilde: Region Syddanmark - Kortlægning af offshorebranchen

12

REGION SYDDANMARK -- offshorebranchen -- /

Store virksomheder er generelt mere aktive inden for forskning, udvikling og innovation. Det gælder også i offshorebranchen,
hvor virksomheder med mere end 100 ansatte er markant mere aktive på
samtlige forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter end de mindre
virksomheder. Næsten halvdelen af de store virksomheder har udført egen
forskning og udvikling i 2014 i modsætning til færre end hver femte af de
mindre virksomheder.

Store virksomheder i offshorebranchen har
mere forskning, udvikling og innovation
70

Mange virksomheder der
arbejder inden for både
offshore vind og olie/gas, har
søgt patent i 2014
Alle brancher

4%

Andel af virksomheder
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50
40
30
20
10

Har udført eget
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Har købt FoUarbejde

Har søgt patenter

under 100

Både
offshore vind
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Olie/gas

Offshore vind

18%

10%

9%
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Har samarbejde
med eksterne
aktører om
innovation

Produkt- og/eller
procesinnovative

Innovative i alt

100(+)

Flere end 100 ansatte

Figuren viser andelen af virksomheder i offshorebranchen med forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter fordelt på virksomhedsstørrelse.

Kilde: Region Syddanmark - Kortlægning af offshorebranchen

Figuren viser andelen af virksomheder inden for hvert
kompetenceområde, der har søgt patent i 2014.
Kilde: Region Syddanmark - Kortlægning af offshorebranchen
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Innovationssamarbejde
Mere end hver femte virksomhed i offshorebranchen har haft
samarbejde med eksterne aktører om innovation i 2012-2014.
Størstedelen af samarbejdspartnerne skal findes blandt universiteter, kunder
og leverandører.
Mange offshorevirksomheder havde innovationssamarbejde med Danmarks
Tekniske Universitet i 2012-2014. Olie/gas virksomhederne havde dog lige så
hyppigt innovationssamarbejde med Aarhus Universitet og Syddansk Universitet, mens offshore vind virksomhederne ofte samarbejdede med Aalborg
Universitet.

DTU hyppigste samarbejdspartner
10%

9%

7%
6%
4%
3%
3%

3%

2%

Syddansk
Universitet

Aarhus
Universitet
Offshore vind

Offshore vind

Olie og gas

Aalborg
Universitet

Både offshore vind og olie/gas

Olie/gas

Både offshore vind og
olie/gas

Figuren viser andel af virksomheder med innovationssamarbejde med de fire universiteter, der havde samarbejder med flest offshore virksomheder i 2012-2014.
Kilde: Region Syddanmark - Kortlægning af offshorebranchen
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Offshore
vind

Olie/gas

Offshore vind
og olie/gas

Øvrige
brancher

- pct. Andre virksomheder i koncernen

7

14

13

5

Leverandører af udstyr, software mv.

13

19

16

9

Kunder eller klienter, private sektor

11

16

13

7

Kunder eller klienter, off. sektor

4

9

8

4

Konkurrenter/andre virksomheder i
samme branche

6

8

4

3

GTS (Godkendte Teknologiske
Serviceinstitutter)

6

9

8

3

13

15

11

6

7

9

7

3

14

16

13

5

Offentlige forskningsinstitutioner

6

6

5

2

Offentlige serviceudbydere

2

5

4

2

Andre offentlige
samarbejdspartnere

2

5

3

2

Private FoU-virksomheder, fx
konsulenter, private laboratorier og
forskningsinstitutioner

Universiteter/andre højere
læreanstalter

6%

DTU

Samarbejdspartner

Virksomheder i andre brancher ekskl.
kunder og leverandører

9%
7%

Offshorebranchen samarbejder mere med
universiteter, leverandører og kunder om
innovation end andre brancher

Tabellen viser andel af virksomheder med innovationssamarbejde fordelt på kompetenceområde og
samarbejdspartners type i 2012-2014.
Kilde: Region Syddanmark - Kortlægning af offshorebranchen
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Ny viden

Var der tal I ikke
lige fandt i rapporten?

Nøgletal for offshorebranchen
Offshorebranchen optræder ikke i traditionelle
brancheopgørelser på lige fod med metalindustri
eller detailhandel. Derfor kan man ikke lige slå op
hvor mange ansatte, der er i branchen eller hvordan
omsætning og eksport udvikler sig.

Den manglende viden om offshorebranchens størrelse og udvikling vil denne undersøgelse og analyse
forsøge at råde bod på.

Vil I gerne lave jeres egne
tabeller, grafer og figurer?
Tallene i rapporten
og endnu flere
regionale tal kan findes
på Region
på hjemmesiden:
Syddanmarks
data2go hjemmeside:
www.data2go.dk
www.data2go.dk

Som en del af opfølgningen på Det gode liv som
vækstskaber, Regional vækst- og udviklingsstrategi arbejder
Region Syddanmark med at styrke det fælles syddanske
vidensgrundlag.
Rapporten “Den danske offshorebranche” er en del af dette
arbejde.

www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv
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