
78

Beboelsesmodul til DUC’s Harald-felt klar til levering fra Esbjerg Oilfield Services A/S, der er en af regionens største offshorerelaterede
virksomheder (Foto: Medvind).
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Offshoresektoren ved årtusindskiftet

Af Morten Hahn-Pedersen

Siden Esbjerg i midten af 1960'erne blev basehavn for olie-
og gasaktiviteterne på den danske del af Nordsøen, er der i
det sydvestjyske område opbygget en enorm industri på
basis af ‘offshoren’. Denne artikel, der er et delarbejde af
et større projekt, har til formål at belyse den afledte effekt,
som offshoreaktiviteterne på Nordsøen ved årtusindeskiftet
havde i Esbjerg Kommune og Ribe Amt med henseende til
involverede virksomheder, arbejdspladser og omsætning.

Indledning
Mens man i udlandet på flere punkter tidligt er begyndt at
føre detaljerede statistikker i relation til offshoreindustrien
og dens afledte effekter, har man i Danmark statistisk alene
interesseret sig for faktorer som investeringer, produktion,
skatter, afgifter og royalties i forbindelse med olie- og gas-
produktionen på Nordsøen. Disse statistikker offentliggøres
årligt af Energistyrelsen i publikationen Danmarks olie- og
gasproduktion, som tillige indeholder reserveopgørelser,
produktionsprognoser og talrige andre nyttige informatio-
ner - men absolut intet om kulbrinteproduktionens afledte
effekt med henseende til f.eks. antallet af involverede virk-
somheder og arbejdspladser, disses lokalisering eller
størrelsen af deres offshorerelaterede omsætning. Hvis man
vil have svar på sådanne spørgsmål, bliver man nødt til at
foretage en registrering af de offshorerelaterede virksom-
heder, som findes i et givet område, og derefter opsøge hver
enkelt virksomhed for at få svar på konkrete spørgsmål.

I samarbejde med geograf Marit Jensen har nærværende
artikels forfatter i løbet af 2000 og 2001 på basis af blandt

andet leverandørlister fra olieselskabernes operatører gen-
nemført en sådan undersøgelse med henblik på at få overblik
over den afledte effekt i Esbjerg Kommune og Ribe Amt af
offshoreaktiviteterne på Nordsøen. Undersøgelsen, der blev
afrapporteret i januar 20021, var led i Fiskeri- og Søfartsmu-
seets løbende arbejde med at dokumentere den danske off-
shorebranches historie og udvikling som basis for en senere
permanent offshoreudstilling ved museet, men indgik også
som delelement i et flerårigt forskningsprojekt med titlen
Strukturer under forandring - Det maritime Vestjylland efter
19602. Den nævnte undersøgelse rummede såvel en historisk
del som en status over den øjeblikkelige situation. Resulta-
terne af undersøgelsens historiske del blev publiceret i en
artikel i Sjæk’len 20013, og i nærværende artikel følger resul-
taterne af undersøgelsens status over offshoresektoren i
Esbjerg Kommune og Ribe Amt ved årtusindskiftet.

Investeringer og operatører  
på den danske Nordsø 1999/2000
Investeringer i efterforskning, feltudbygning og drift af
olie- og gasfelter på den danske Nordsø kanaliseres via ope-
ratørerne for de forskellige konsortier og selskaber, som er
aktive på området. I 1999 og 2000 blev der i forbindelse
med olie- og gasaktiviteterne på Nordsøen i alt investeret
henholdsvis 6,327 og 6,250 mia. kroner. I de nævnte år lå
hovedparten af investeringerne på feltudbygning, der i 1999
beløb sig til 3,431 mia. kroner og i 2000 til 2,947 mia. kro-
ner eller henholdsvis 54,2% og 47,2% af totalinvesteringer-
ne. Den næststørste investering lå på feltdrift med 2,192



mia. kroner (34,7%) i 1999 og 2,577 mia. kroner (41,2%) i
2000, mens efterforskning i 1999 og 2000 udgjorde den
mindste investeringspost med henholdsvis 704 mio. kroner
(11,1%) og 726 mio. kroner (11,6%)4.

I alt 13 operatører (jvf. tabel 1) havde i 1999/2000 tilla-
delser til at operere på dansk Nordsøsokkel. Kun tre af disse
- nemlig Mærsk Olie og Gas, Amerada Hess og Statoil - var
i fuld operation, mens de øvrige (i det omfang de var reelt
aktive) koncentrerede indsatsen alene om efterforskning. På
basis af komplette leverandørlister fra de tre fuldt opereren-
de operatører vil man altså i teorien kunne få et indtryk af,
hvorledes minimum knap 90% af investeringerne i olie- og
gasaktiviteterne på den danske del af Nordsøen fordeles på
leverandører i ind- og udland.

Operatørernes  leverandører  
i  Danmark  og  udlandet 1999/2000
De i 1999/2000 fuldt operative operatører, Mærsk Olie og
Gas, Amerada Hess og Statoil, stillede velvilligt deres leve-
randørlister til rådighed for projektgruppen. Med beskedne
forskydninger med hensyn til start- og slutmåned omfatter
alle de tre operatørers lister samtlige leverandører, med
hvem man inden for en 12 måneders periode i løbet af
1999/2000 har haft en omsætning på minimum 50.000 
kroner. To af operatørerne - Mærsk Olie og Gas og Statoil -
har alene ønsket at opgive navne og adresser på deres leve-
randører, men ikke konkrete omsætningstal ud over den in-
dikation, der ligger i bagatelgrænsen. Fra Amerada Hess
foreligger derimod såvel navne og adresser som årligt om-
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Tabel 1. Operatører på dansk Nordsøsokkel 1999/2000

Operatørnavn  Tilladelse
Mærsk Olie og Gas AS Eneretsbevillingen af 8. juli 1962, 10/89, 3/90, 7/95, 8/95,

9/95, 4/97, 14/98, 15/98, 17/98, 5/99
DONG Efterforskning og Produktion A/S 7/86 (Amalie-delen), 7/86 (Lulita-delen), 8/89, 1/90, 2/95,

4/95, 11/98, 16/98
Amerada Hess Aps 7/89, 7/89 (Syd Arne-delen), 1/95, 12/98 
Statoil Efterforskning og Produktion A/S 6/95
Norsk Agip AS 1/97, 9/98, 10/98, 1/99
CLAM Petroleum Danske B.V. 1/98, 2/98
Maraton Petroleum Denmark Ltd. 3/98
Phillips Petroleum Int. Corp. Denmark 4/98, 5/98, 6/98
Enterprise Oil Denmark 7/98
Kerr-McGee International Aps 8/98
EDC (Europe) Ltd. 13/98
Gustavson Associates Inc. 2/99
The Anschutz Overseas Corporation 3/99

Kilde: Danmarks olie- og gasproduktion 2000, Energistyrelsen 2001 - bilag A



sætningstal i relation til hver enkelt leverandør. Listerne fra
Amerada Hess og Mærsk Olie og Gas omfatter navne og
adresser på deres i alt 938 leverandører i såvel Danmark som
udlandet, mens Statoil alene har opgivet tilsvarende data for
sine 78 danske leverandører. Selv om materialet således
rummer sine begrænsninger i forhold til et fuldt dækkende
billede, giver det dog et vægtigt grundlag for en afdækning
af  hovedtendenserne for den geografiske fordeling af off-
shoreinvesteringerne på den danske del af Nordsøen.

Som det klart fremgår af tabel 2, henter operatørerne
langt størsteparten af alle udefrakommende varer og
tjenesteydelser hos danske virksomheder, som udgør knap
58% af samtlige leverandører. Ikke overraskende er hoved-
parten af de udenlandske leverandører lokaliseret i landene
omkring Nordsøen (35,8%), hvor britiske virksomheder
dominerer billedet med 21,9% af leverandørerne, mens nor-
ske og hollandske firmaer udgør henholdsvis 6,7% og 5,5%
heraf. Blandt de øvrige udenlandske nationer står USA med
2,8% for det største kontingent af leverandører. Kendeteg-
nende for de udenlandske virksomheder med leverancer til
olie- og gasaktiviteterne på den danske Nordsø er således,
at de især er lokaliseret i lande med en tilsvarende industri
på egne sokkelområder, og hovedparten af de udenlandske
leverandører er da også virksomheder med ekspertise på
offshoreområdet. Selv om de danske leverancer også omfat-
ter knowhow og offshorespecialprodukter, spænder mæng-
den af danske leverandører over et betydeligt bredere felt af
varer og tjenesteydelser end de udenlandske. 

Fordelingen af operatørernes danske leverandører frem-
går af tabel 3 (p. 82). To danske regioner skiller sig markant
ud som leverandører til offshoresektoren; hovedstadsom-
rådet, hvor Københavns og Frederiksberg Kommuner samt
Københavns Amt tegner sig for 40% af alle leverandører og
Ribe Amt, der står for 31% af samtlige leverandører. 

Naturligvis rummer det bredspektrede og omfattende
erhvervsliv i hovedstadsområdet mange virksomheder med
kompetencer, som efterspørges af operatørerne. Set samlet
indicerer navnene på leverandørerne i hovedstadsområdet
dog, at der her i vidt omfang også er tale om leverancer af
varer og ydelser af andet end egentlig offshoremæssig ka-

rakter. Mens Statoil har hovedkvarter på Statoil-raffina-
deriet i Kalundborg, har både Amerada Hess og Mærsk Olie
og Gas hovedkontorer og heraf afledte driftsomkostninger i
hovedstadsområdet. Desuden har alle tre operatører møde-
virksomhed og hermed forbundne repræsentationsomkost-
ninger i København, hvor alle de centrale myndigheder -
herunder Energistyrelsen - er placeret.

Mærsk Olie og Gas har i Esbjerg en fast base, som i
1999/2000 talte godt 200 mand. Til driften af denne base er
naturligvis knyttet leverancer af tilsvarende varer og ydelser
som til hovedkontoret i København, men herudover er sel-
skabets tilstedeværelse i Esbjerg primært forbundet med
løsningen af de praktiske opgaver på Nordsøfelterne. Hver-
ken Amerada Hess eller Statoil har folk fast stationeret i
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Tabel 2. Geografisk fordeling af operatørernes
leverandører på lande 1999/2000

Antal  Relativ 
Land leverandører procentandel

Danmark 543 57,9

Storbritannien 205 21,9

Norge 63 6,7

Holland 52 5,5

Tyskland 16 1,7

Øvrige Europa 26 2,8

USA 26 2,8

Oversøiske lande 
i øvrigt 7 0,7

I alt 938 100

Kilde: Leverandørlister fra Mærsk Olie og Gas samt
Amerada Hess 1999/2000



Esbjerg eller Ribe Amt, men begge operatørers felter ope-
reres via driftskontrakter med Esbjerg-virksomheder. Alle
tre operatører benytter således Esbjerg i relation til offshore-
aktiviteterne, og navnene på leverandørvirksomhederne i
Ribe Amt indicerer da også, at der her er tale om leverancer
af offshoreprodukter og -ydelser i langt højere grad end i
hovedstadsområdet.

Offshoresektoren er en særdeles kapitalintensiv bran-
che, hvor der stilles høje krav om kvalitet og rettidig leve-
ring. Til gengæld er prisniveauet på de efterspurgte special-
kompetencer og -produkter højt. Derfor vil operatørernes
kapitalforbrug være størst i de regioner, hvor sådanne kom-
petencer er til stede, og specialydelser og -produkter kan
leveres. Den relative fordeling af operatørernes faktuelle
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Tabel 3. Geografisk fordeling af operatørernes danske leverandører 1999/2000

Lokalisering Antal leverandører Relativ procentfordeling

Københavns Kommune 79 14 

Frederiksberg Kommune 5 1

Københavns Amt 138 25

Frederiksborg Amt 44 8

Roskilde Amt 10 2

Vestsjællands Amt 8 1

Storstrøms Amt 5 1

Fyns Amt 26 5

Sønderjyllands Amt 6 1

Ribe Amt 173 31

Vejle Amt 23 4

Ringkøbing Amt 5 1

Århus Amt 25 4

Viborg Amt 2 0

Nordjyllands Amt 15 3

I alt 564* 101

Kilde: Leverandørlister fra Mærsk Olie og Gas, Amerada Hess og Statoil 1999/2000.

* markerer, at antallet er justeret i forhold til de leverandører, som er aktive i forhold til flere operatører. Til de i tabel
2 nævnte leverandører skal lægges yderligere 78 fra Statoil, men flere af disse leverer også til Mærsk Olie og Gas
og/eller til Amerada Hess. Tilsvarende gør sig gældende for leverandører til de to førstnævnte operatører. De angivne
procentsatser er baseret på afrundede tal.



omsætning med deres respektive leverandører vil på denne
baggrund give et mere retvisende billede af såvel kapital-
strøm som tilstedeværelsen af eventuelle koncentrerede
grupper af specialvirksomheder, end man får via oversigter
over leverandørernes geografiske fordeling og virksom-
hedsnavnenes  indikationer om eventuel offshorespeciali-
sering.

Desværre har kun Amerada Hess opgivet konkrete
omsætningstal, men de tegner til gengæld et ganske tydeligt
og tankevækkende billede, hvilket vil fremgå af tabel 4.

Amerada Hess’ geografiske fordeling mellem danske og
udenlandske leverandører er 50/50, og blandt operatørens
danske leverandører er forholdet nogenlunde tilsvarende
mellem leverandører i Ribe Amt og leverandører fra den
øvrige del af landet. Set samlet kommer knap 60% af 
Amerada Hess’ investeringer specialiserede udenlandske
offshorevirksomheder til gode, mens tilsvarende virksom-
heder i Ribe Amt med en omsætningsandel på godt 34%
sidder på broderparten af de midler, som Amerada Hess
forbruger i Danmark. Ser man alene på fordelingen af
Amerada Hess’ omsætning med danske leverandører, lig-
ger 86% af omsætningen i Ribe Amt og kun 14% i den
øvrige del af Danmark.

Eftersom Amerada Hess har en relativt større procentdel
af sine leverandører i Ribe Amt end både Statoil og Mærsk
Olie og Gas5, kan man ikke umiddelbart slutte, at den 
samlede omsætningsfordeling for alle tre operatører vil
ende med en tilsvarende høj omsætningsandel i Ribe Amt.
Der er dog næppe tvivl om, at Ribe Amt med dels base-
havnen i Esbjerg, dels en række specialiserede offshore-
virksomheder også i det samlede billede sidder på en større
andel af operatørernes omsætning med danske leveran-
dører, end tabel 3’s geografiske leverandørfordeling i Dan-
mark lader ane.

Ud fra ovenstående synes det under alle omstændigheder
sikkert, at Ribe Amt råder over en såkaldt kompetenceklynge
af offshorerelaterede virksomheder. Inden det belyses, hvor
megen omsætning offshoreaktiviteterne genererer i Esbjerg
Kommune og Ribe Amt, vil det derfor på sin plads med en
kort karakteristik af disse virksomheder.

Kort karakteristik af offshorevirksomhederne 
i Ribe Amt 1999/2000
Operatørernes leverandørlister afslørede 173 virksomheder i
Ribe Amt, som leverede forskellige varer og ydelser i rela-
tion til offshoreaktiviteterne på den danske del af Nordsøen.
Via årbogen Esbjerg Offshore Contacts, der er udkommet
siden 1983, samt diverse telefonbøger og vejvisere har man
i forbindelse med undersøgelsesprojektet opsporet yderlige-
re 42 aktive offshorerelaterede virksomheder i amtet. At dis-
se 42 virksomheder ikke optræder i operatørernes leveran-
dørlister for 1999/2000 kan skyldes, at virksomhederne i
den pågældende periode enten er faldet ud på grund af afg-
rænsningen på minimum 50.000 kroner i årsomsætning pr.
operatør eller har leveret til underleverandører eller andre
operatører på den danske Nordsø eller i udlandet.

Oprindeligt opererede man i undersøgelsen med 81 po-
tentielle offshoreleverandører ud over leverandørlisternes
173 virksomheder, og til disse i alt 254 firmaer udsendtes et
spørgeskema. Ved den efterfølgende kontakt til samtlige
254 virksomheder kunne 39 sorteres fra den videre under-
søgelse. Enkelte virksomheder viste sig ikke at være off-
shoreleverandører, idet de trods ihærdig reklameindsats
endnu ikke var kommet ind på markedet. I andre tilfælde
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Tabel 4. Faktuel omsætningsfordeling 
for Amerada Hess 

Relativ procentfordeling
Nation/region total

Udland 59,9

Danmark excl. Ribe Amt 5,8

Ribe Amt 34,3

Total 100      

Kilde: Leverandørliste fra Amerada Hess - Faktiske
omsætningstal med enkeltleverandører.



dækkede forskellige firmanavne over samme virksomhed,
og endelig viste enkelte navne sig kun at dække over rene
proformaadresser.

Totalt set endte man på denne vis med 215 offshorerela-
terede virksomheder i Ribe Amt, og den følgende karakte-
ristik baserer sig på de besvarelser, som virksomhederne
har givet på det udsendte spørgeskema - enten via retur-
nering af skemaet (193 virksomheder) eller via projektdel-
tagernes efterfølgende direkte kontakt til de virksomheder,
der ikke havde besvaret skemaet eller udfyldt det mangel-
fuldt. Den statistiske bearbejdning af - og uddybende kom-
mentarer til - besvarelserne er gengivet i undersøgelsesrap-
porten, hvorfor her kun skal foretages en opresumering af
undersøgelsens hovedresultater6.

Undersøgelsens virksomhedsbegreb bygger på det, der i
den ny lov om “Det Centrale Virksomhedsregister” kaldes
produktionsenheder, som tager udgangspunkt i virksom-
hedens faktiske lokalisering og ikke dens juridiske tilhørs-
forhold. På denne baggrund fordelte Ribe Amts 215 off-
shorevirksomheder i 1999/2000 sig geografisk, som vist i
tabel 5a.

Som det fremgår af tabellen, var 201 eller 93% af offshore-
virksomhederne i Ribe Amt lokaliseret i Esbjerg - mere
præcist fandtes 51% af amtets offshorerelaterede virksom-
heder i postdistrikt 6700.

Vurderet ud fra et sammendrag af de 215 firmaers
beskrivelser af sig selv, så den typiske offshorevirksomhed
i Ribe Amt i 1999/2000 således ud:

• Den var beliggende i Esbjerg - postdistrikt 6700 (51%)
• Den fremstillede/leverede produkter til 

offshoreteknik (51%)
• Den havde under 6 ansatte i virksomhedens 

offshoredel (72%)
• Den havde 11 til 100 ansatte i alt (50%)
• Den begyndte at levere offshoreprodukter 

før 1985 (52%)
• Den var grundlagt før 1985 (65%)

Den typiske offshorevirksomhed er naturligvis en bereg-
ningsmæssig konstruktion - altså en fiktiv virksomhed, som
ikke nødvendigvis findes i virkeligheden - men konstruktio-
nen angiver hovedtendenserne i en karakteristik af amtets
offshorevirksomheder.

På tilsvarende vis kan følgende fastslås på basis af gen-
nemsnitberegninger omfattende alle virksomhedskategorier:

Hovedparten af virksomhederne (96%) var grundlagt i
Esbjerg-området, hvilket i undersøgelsen svarer til Ribe
Amt. Ved vurderingen heraf skal man imidlertid erindre un-
dersøgelsens virksomhedsbegreb, som bygger på produk-
tionsenheder og ikke juridiske virksomheder.

29% af virksomhederne var grundlagt med specielt hen-
blik på offshorebranchens muligheder, mens 63% var kom-
met inden for branchen på et senere tidspunkt. Det største
antal grundlæggelser med henblik på offshorebranchen
fandt man blandt virksomheder, som fremstillede og/eller
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Tabel 5a. Geografisk fordeling af offshore-
relaterede virksomheder i Ribe Amt, 1999/2000

Relativ 
Kommune Antal virksomheder    procentfordeling

Esbjerg 201 93

Fanø 2 1

Bramming 1 1

Ribe 1 1

Varde 4 2

Vejen 3 1

Billund 3 1

Total 215 100

Kilde: Fiskeri- og Søfartsmuseet offshoreundersøgelse
2000/2001 - databanken.



leverede produkter til offshoreteknikken, som havde mange
offshoreansatte og som var relativt nyetablerede.

81 eller 38% af virksomhederne var filial i en koncern.
Det var især virksomheder, der fremstillede/leverede pro-
dukter til offshoreteknik, som havde over 100 ansatte både
i offshoredelen og i alt, og som var grundlagt eller begyndt
at producere offshoreprodukter i perioden 1980-84, der var
filial i en koncern. Af de 81 filialvirksomheder havde godt
10% koncernhovedkontor i Esbjerg, mens godt 40% havde
deres hovedkontor liggende i København og knap 15% i
den øvrige del af Danmark. Godt 30% af filialvirksom-
hederne havde hovedkontor i udlandet - heraf 10% i USA,
godt 7% i Storbritannien og 5% i Norge.

Kun få af virksomhederne (11%) satsede alene på off-
shoresektoren. Her var der især tale om virksomheder, som
fremstillede/leverede produkter til offshoreteknik, som hav-
de 11-100 ansatte i offshoredelen eller mellem 1-5 ansatte i
alt, og som var etableret eller kommet inden for offshore-
branchen relativt sent. 89% af virksomhederne tilbød der-
imod også andet end offshorerelaterede varer og ydelser -
det var f.eks. tilfældet med samtlige godstransportvirksom-
heder og alle de ældste virksomheder.

Knap halvdelen af virksomhederne (43%) leverede også
offshorerelaterede varer og ydelser til udlandet. De virk-
somheder, der i denne henseende lå over gennemsnittet, var
dem, som fremstillede/leverede produkter til offshoreteknik,
som havde forholdsvis mange ansatte i både i offshoredel
og totalt, og som havde været offshoreleverandører for-
holdsvis længe. Norge og Qatar var - i det omfang firmaer-
ne nævnte enkeltlande - de oftest nævnte bestemmelses-
steder for virksomhedernes udlandsordrer.

Ingen af virksomhederne havde planer om at flytte væk
fra Esbjerg-området. Kun 3% af virksomhederne var i tvivl
om, hvorvidt dette kunne blive tilfældet i fremtiden. De få
tvivlere fandtes i gruppen af virksomheder, som fremstil-
lede/leverede produkter til offshoreteknik, og blandt de
mindste virksomheder.

Der synes da også at være tale om en branche i vækst.
Kun i 15% af virksomhederne var antallet af offshore-
beskæftigede faldet i årene siden 1994. 45% af virksomhe-

derne rapporterede om uændret offshorebeskæftigelse, og
hos 40% af virksomhederne var antallet af beskæftigede
medarbejdere i relation til offshoreaktiviteterne øget gen-
nem de seneste år. Væksten var størst blandt mellemstore
virksomheder, der fremstillede/leverede produkter til off-
shoreteknik, var forholdsvis nystartede og alene havde an-
satte beskæftiget med offshorerelateret virksomhed.

De 215 virksomheder, der er omfattet af denne del af
undersøgelsen, beskæftigede i 1999/20-00 i alt 8.120 med-
arbejdere, hvoraf samlet 2.838 medarbejdere var fuldtids-
beskæftiget i relation til virksomhedernes offshorelaterede
aktiviteter. Kun 825 medarbejdere var ansat i virksomheder,
der alene relaterede til offshoresektoren, mens de resteren-
de 2.013 fuldtidsstillinger fandtes i virksomheder, som og-
så beskæftigede sig med andre områder. Specielt i sidst-
nævnte virksomheder var offshorefuldtidsstillingerne typisk
sammensat af brøkdele af flere stillinger, idet eksempelvis
det lille vaskeri måske kun havde 0,5 stilling og transport-
firmaet 2,5 stillinger besat med offshorerelateret arbejde.

Set ud fra en samlet gennemsnitsbetragtning lå offshore-
beskæftigelsen i Esbjerg-området ved årtusindskiftet i virk-
somheder:

• Der fremstillede/leverede produkter til 
offshoreteknik (79%)

• Der havde over 100 ansatte i virksomhedens 
offshoredel (61%)

• Der havde over 100 ansatte i alt (64%)
• Der begyndte offshoreleverancer i perioden 

1980-84 (46%)
• Der blev grundlagt i perioden 1980-84 (42%)
• Der leverede til andre områder end 

offshoresektoren (71%)

Mens samtlige virksomheder på spørgeskemaer og via inter-
views havde givet oplysninger om antallet af beskæftigede
dels totalt, dels i virksomhedens offshoredel, frigav kun
knap halvdelen tillige informationer om omsætning såvel
totalt som i relation til virksomhedens offshorerelaterede
aktiviteter. Antallet af informationer om omsætning er dog
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stort nok til, at man på denne baggrund kan forsøge en skøns-
mæssig beregning af offshoreaktiviteternes afledte omsæt-
ningsmæssige værdi for Esbjerg Kommune og Ribe Amt.

Vurdering af offshoreaktiviteternes 
afledte betydning i Ribe Amt 1999/2000
For at kunne nå et rimeligt sikkert estimat på offshoreakti-
viteternes afledte betydning i Ribe Amt, må man på omsæt-
ningssiden opdele virksomhederne i produkttyper, oplyst
omsætning og antal offshoremedarbejdere, og herved nå en
gennemsnitlig omsætning pr. offshoremedarbejder inden
for de forskellige virksomhedsgrupper. Det dermed opnå-
ede resultat vil dog ikke være fuldstændigt, idet man efter-
følgende må vurdere og tillægge den afledte omsætnings-
mæssige effekt, som aktiviteterne har i forhold til under-
leverandører i området. På beskæftigelsessiden skal man ud
over de i det foregående afsnit nævnte virksomheder tage
højde for operatørernes ansatte i amtet - samt den afledte
effekt i relation til i amtet værende underleverandører, der
naturligvis påvirker ikke blot omsætning, men også antallet
af reelt offshore-beskæftigede i regionen.

Den letteste del af denne øvelse er beregningen af den
estimerede omsætning hos Ribe Amts 215 direkte offshore-
relaterede virksomheder. Inden for de i undersøgelsen an-
vendte virksomhedskategorier giver regnestykket det i tabel
5b viste resultat .

Som allerede nævnt kan denne beregning dog ikke være
fuldstændig, idet man må tage højde for en vis afledt effekt
af den konstaterede omsætning, fordi alle de implicerede
virksomheder naturligvis også har hver deres underleve-
randører. Der vil dog være stor forskel på, hvor meget hver
enkelt virksomhedskategori sender videre i systemet. 

Der er aldrig foretaget forsøg på beregning af offshore-
industriens afledte omsætningsmæssige effekt7. Groft kan
man dog sige, at ingeniørfirmaer, der i undersøgelsen er ru-
briceret under gruppen “Andet”, anvender den  største del af
omsætningen på lønninger af egne medarbejdere og derfor
har en afledt omsætningsmæssig effekt i nærheden af faktor
1, mens virksomheder som videreformidler offshorepro-
dukter - i undersøgelsen rubriceret under gruppen “Frem-
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Tabel 5b. Omsætning for offshorevirksomheder
i Ribe Amt.

Fremstilling/levering af produkter til offshoreteknik:
• Antal offshoreansatte i alt: 2241
• Ansatte med oplyst 

omsætning: 1298,6 = 2.327.460.000 kr
• Omsætning pr. ansat: 1.792.300 kr.
• Total omsætning i gruppen: 4.016.508.000 kr.

Produkter til offshoremedarbejdere:
• Antal offshoreansatte i alt: 224
• Ansatte med oplyst 

omsætning: 152,5 = 72.360.000 kr.
• Omsætning pr. ansat: 474.500 kr.
• Total omsætning i gruppen: 106.288.000 kr.

Transport af gods:
• Antal offshoreansatte i alt: 211
• Ansatte med oplyst 

omsætning: 187,7 = 141.375.000 kr.
• Omsætning pr. ansat: 753.200 kr.
• Total omsætning i gruppen: 158.925.000 kr.

Transport af medarbejdere:
• Antal offshoreansatte i alt: 92
• Ansatte med oplyst 

omsætning: 12,5 = 10.000.000 kr.
• Omsætning pr. ansat: 800.000 kr.
• Total omsætning i gruppen: 73.600.000 kr.

Andet:
• Antal offshoreansatte i alt: 70
• Ansatte med oplyst 

omsætning: 36,8 = 50.830.000 kr.
• Omsætning pr. ansat: 1.381.300 kr.
• Total omsætning i gruppen: 96.691.000 kr.

I alt resulterer dette regnestykke i følgende omsætning:
Fremstilling/levering af produkter 
til offshoreteknik: 4.016.508.000 kr.
Produkter til offshoremedarbejdere: 106.288.000 kr.
Transport af gods: 158.925.000 kr.
Transport af medarbejdere: 73.600.000 kr.
Andet: 96.691.000 kr.
Total: 4.452.012.000 kr.



stilling/levering af produkter til offshoreteknik” - stort set
kun beholder et fortjenstelement til sig selv og i konsekvens
heraf har en afledt effekt, hvis faktor nærmer sig 2.

Man kunne på denne baggrund vælge en gennemsnits-
betragtning og anslå den afledte effekt til 1 1/2. Dette vil
dog heller ikke være dækkende, idet det jo også er af betyd-
ning, hvor virksomheden sender sine videre ordrer hen - til
lokalområdet, til det øvrige Danmark eller til udlandet. 
I undersøgelsen er det for eksemplets skyld derfor valgt at
efterprøve teorien ved at gennemgå omsætningen med
samtlige underleverandører til en virksomhed, der ud fra
sine aktiviteter må betegnes som en midterkategori mellem
de to ovennævnte yderpunkter.

Som eksempel blev valgt MT Services - et datterselskab
af Monberg & Thorsen - der i 1984 blev etableret i Esbjerg
i forbindelse med moderselskabets engagement i tidens sto-
re olie- og gasprojekter. MT Services var i 1999/2000
involveret i såvel præfabrikation af rør- og stålkonstruktio-
ner som serviceydelser og udlejning af mandskab - sidst-
nævnte bl.a. i relation til en driftskontrakt på Syd Arne-fel-
tet. Virksomheden omsatte i 1999/2000 i alt for ca. 60 mio.
kr., hvoraf ca. 40 mio. kr. af omsætningen relaterede sig til

offshoreaktiviteter. Af virksomhedens i alt 75 ansatte var de
60 beskæftiget i firmaets offshoredel8.

MT Services havde i 1999/2000 i alt 177 offshorerelate-
rede underleverandører og sendte af sine offshoreordrer
knap 19 mio. kr. videre i systemet - hvilket gav en umid-
delbar afledt effekt på 1,475, altså tæt på den anslåede mid-
delværdi på 1,5. For at få den reelle værdi af MT Services’
virksomhed for Ribe Amt, må man dog se på, hvordan MT
Services’ viderefordeling af oliekronerne til underleve-
randørerne fordelte sig geografisk. En sådan beregning er
opgjort i tabel 6. 

Vurderet isoleret på baggrund af dette eksempel vil den
afledte effekt på næste led af underleverandører således
skulle ansættes til 1,39 i Ribe Amt/Esbjerg Kommune og
1,38 i Esbjerg Kommune alene9.

Den herved udregnede faktor kan dog ikke umiddelbart
anvendes i forhold til en udregning af den afledte effekt i
Ribe Amt af de 215 virksomheders samlede omsætning på
knap 4,5 mia. kr., idet nogle af MT Services’ underleve-
randører måske allerede optræder mellem disse virksom-
heder. For at undgå eventuelle dobbelttællinger af enkelte
virksomheders omsætning, må MT Services’ leverandør-

87

Tabel 6. MT Services’ offshorerelaterede omsætning med underleverandører 1999/2000

Lokalitet Antal underleverandører Omsætning i kr. Relativ procentfordeling

Esbjerg 101 15.356.000 81,36

Ribe Amt 9 198.000 1,05

Jylland 35 2.162.000. 11,46

Fyn 9 261.000 1,39

Sjælland 20 849.500 4,5

Udland 3 50.000 0,27

I alt 177 18.876.500 100,03

Kilde: Fiskeri- og Søfartsmuseets offshoreundersøgelse 2000/01 - databanken.



liste derfor sammenholdes med listen over de 215 offshore-
relaterede virksomheder i Ribe Amt. En sådan kontrol viser,
at 48 Esbjerg-virksomheder og 3 virksomheder i Ribe Amt
med en samlet omsætning på 14.141.500 kr. i forhold til
MT Services også var at finde blandt de 215 virksomheder
på den oprindelige liste. I relation til denne liste har MT
Services’ liste over underleverandører altså i virkeligheden
“kun” tilføjet 59 virksomheder i amtet, hvis omsætning på
1.412.500 kr. i forhold til MT Services ikke var omfattet af
udgangsberegningen på knap 4,5 mia. kr. På basis af MT
Services’ offshorerelaterede omsætning på 40 mio. kr. giver
dette i Ribe Amt en faktor på 1,035 i omsætningsrelationen
mellem de 215 virksomheder på listen og næste led af un-
derleverandører i amtet, hvis omsætning ikke allerede er
indregnet i udgangsberegningen. 

I det omfang MT Services’ eksempel er typisk for virk-

somhederne på udgangslisten, har 12 måneders offshore-
aktiviteter i perioden 1999/2000 i Ribe Amt altså medført
en omsætning på godt 4,6 mia. kr. på vejen fra operatører
over primærleverandører og til underleverandører. Hertil
kommer en yderligere afledt effekt på andre sektorer i regi-
onen, som opstår via de offshorebeskæftigedes privatfor-
brug, skattebetaling med videre, men denne effekt er ikke
søgt beregnet i undersøgelsen. 

Det beregnede omsætningstal er naturligvis et skøn, men
dog næppe helt skævt. I 1999 blev der på dansk Nordsø-
sokkel investeret godt 6,3 mia. kr. Hvis de øvrige opera-
tører har haft en nogenlunde tilsvarende omsætningsfor-
deling som Amerada Hess, havnede omkring 2,2 mia. kr.
heraf hos operatørernes primærleverandører i Ribe Amt.
Hvis videre MT Services’ eksempel holder som gennem-
snitsfaktor i primærleverandørleddet, ville omsætningsvær-
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MT Services · Esbjerg har adresse på Sahara på Esbjerg Havn. Efter fusionen i 2001 mellem Monberg & Thorsen og Højgaard & Schultz
har virksomheden heddet MT Højgaard Services Esbjerg.



dien i amtet med faktor 1,39 fra primær- til underleve-
randører være forøget til 3,1 mia. kr. Herudover ved vi, at
43% af amtets offshorerelaterede virksomheder leverede til
udenlandsk offshore. Hvis disse leverancer har udgjort blot
halvdelen af den omsætning, som primærleverandørerne
hentede på den danske Nordsø, ville den heraf afledte
omsætning til og med underleverandørleddet (ligeledes
med faktor 1,39) have givet andre 1,5 mia. kr. og amtets
samlede omsætningsværdi af danske og udenlandske off-
shoreordrer i alt udgøre 4,6 mia. kr. Ud fra såvel offshore-
virksomhedernes geografiske placering i amtet (tabel 5a)
som eksemplet fra MT Services (tabel 6) kan det med sik-
kerhed fastslås, at langt hovedparten af denne omsætning lå
i Esbjerg Kommune. 

Afslutningsvis skal vi se på den offshoreafledte beskæf-
tigelse i Ribe Amt. Til det antal fuldtidsstillinger som via
spørgeskemaerne kendes fra de 215 “offshorevirksomhe-
der” i amtet, skal i første omgang lægges operatørernes
ansatte i Esbjerg Kommune/Ribe Amt. Hverken Amerada
Hess eller Statoil havde i 1999/2000 folk fast stationeret i
amtet, så operatørbeskæftigelsen omfatter alene 209 ansat-
te på Mærsk Olie og Gas’ base i Esbjerg. Hertil kommer cir-
ka 300 beskæftigede hos Danbor Gruppen, som ikke har
ønsket at bidrage til undersøgelsen med konkrete tal, og
yderligere 49 DONG-ansatte på dels anlægget i Nybro, dels
i Esbjerg. Endelig skal der tages højde for den afledte
beskæftigelse hos “offshorevirksomhedernes” underleve-
randører. Her synes det fornuftigt at anvende den faktor,
som blev uddraget ved frasorteringen af de af MT Services’
underleverandører, der allerede indgik i udgangslisten på de
215 “offshorevirksomheder” i Ribe Amt. Ganske vist føje-
de MT Services’ leverandørliste 59 hidtil upåagtede “off-
shoreleverandører” til i amtet, men MT Services’ omsæt-
ning med disse virksomheder udgjorde i alt blot 1,4 mio kr.
- altså faktor 1,035 i forhold til MT Services’ offshore-
omsætning på 40 mio kr. i 1999/2000. Ligesom hovedpar-
ten af Ribe Amts offshoreomsætning skal findes blandt de
215 “offshorevirksomheder”, må det også være her, at man
finder langt de fleste offshoreafledte fuldtidsstillinger. På
denne basis kan den offshoreafledte fuldtidsbeskæftigelse i

Ribe Amt, som vist i tabel 7, opgøres til godt 3.500 fuld-
tidsstillinger10.

Det bør pointeres, at opgørelsen er et minimumstal, idet
der i undersøgelsen ikke er taget højde for de offshore-
beskæftigedes privatforbrug og lignende yderligere afledte
effekter på andre sektorer af offshorebranchens tilstede-
værelse i regionen. 

Det skal endvidere understreges, at de godt 3.500 fuld-
tidsstillinger berører et betydeligt større antal personer, idet
en “fuldtids offshoremedarbejder” i mange virksomheder
typisk er stykket sammen af brøkdele af flere medarbejde-
res indsats. 

Endelig skal det også bemærkes, at der er tale om fuld-
tidsstillinger ved virksomheder i Esbjerg Kommune/Ribe
Amt, men at dette ikke nødvendigvis medfører, at alle stil-
lingerne udfyldes af mennesker, som bor i regionen. Alene
i Esbjerg Kommune har man en nettoindpendling på om-
kring 5.000 personer, som arbejder her og bor andetsteds11.
Grundet de mange “sammensatte” offshorefuldtidsstillinger
er det vanskeligt at undersøge, hvor mange pendlere der
reelt findes blandt de personer, som tilsammen udfylder
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Tabel 7. Offshoreafledt fuldtidsbeskæftigelse 
i Ribe Amt 1999/2000 

Ansatte på Mærsk Olie 
og Gas’ Esbjerg-base 209 

Ansatte hos Danbor Gruppen 300

Ansatte hos DONG 49

Fuldtidsbeskæftigede hos 
215 “offshorevirksomheder” 2.838

Subtotal 3.396

Multiplicering til underleverandørled 
(faktor 1,035) 3.515

Kilde: Fiskeri- og Søfartsmuseets offshoreundersøgelse
2000/01 - databanken.



godt 3.500 årsværk i relation til offshoresektoren, men der
kan være mange. Dette er specielt tilfældet i de af virksom-
hederne, der som f.eks. EOS, MT Services og Semco i
deres organisation har særlige offshore- eller rejseafdelin-
ger, hvis medarbejdere typisk arbejder i skift offshore på
Nordsøen eller i udlandet et par uger ad gangen. For disse
medarbejdere betyder nærhed til arbejdspladsen intet, og de
kan i princippet derfor lige så godt bo i København eller
Ålborg som i Esbjerg Kommune eller Ribe Amt. Til eksem-
pel kan nævnes, at kun omkring 38% af de ansatte hos EOS
i 1999 havde bopæl i Esbjerg-området12.

Omvendt findes der også eksempler på offshorefolk,
som bor i Esbjerg-området, men som er ansat hos offshore-
virksomheder lokaliseret andetsteds. Her tænkes blandt
andet på folk forhyret på Maersk Supply’s forsyningsskibe
eller nogle af de faste feltarbejdere på Nordsøfelterne.
Blandt de 200 kontraktansatte feltarbejdere hos Mærsk
Olie og Gas boede i 1998 således de 56 i Ribe Amt - heraf
31 i Esbjerg Kommune13.

Med ovenstående forbehold in mente kan det altså sam-
let konkluderes, at offshore-sektoren i 1999/2000 i Ribe
Amt på vejen fra operatør over primærleverandør til under-
leverandørleddet medførte beskæftigelse til godt 3.500
fuldtidsstillinger og en samlet omsætning på omkring 4,6
mia. kroner. Set i lyset af at den samlede turismeomsæt-
ning i Ribe Amt i 1999 udgjorde 2,3 mia. kroner14, er off-
shoresektorens afledte omsætning i amtet både imponeren-
de og tankevækkende, og der kan derfor være endog sær-
deles god grund til at se lidt nærmere på denne sektors
fremtidsperspektiver.

Prognoser for dansk kulbrinteproduktion
Operatørernes investeringer i relation til kulbrinteproduktio-
nen fra den danske del af Nordsøen udgør hovedgrundlaget
for omsætningen blandt det netværk af leverandører og un-
derleverandører, der sammen med de få danske operatør-
selskaber udgør den danske offshoresektor. I en vurdering af
den danske offshoresektors fremtid er opgørelser af Dan-
marks kulbrintereserver og prognoser for landets fremtidige
olie- og gasproduktion derfor en uomgængelig faktor.

Energistyrelsen foretager hvert år en opgørelse over de
danske olie- og gasreserver. Vurderet ud fra Energistyrel-
sens opgørelse pr. 1. januar 2001 synes der ikke grund til at
frygte for den danske offshoresektors umiddelbare fremtid.
Tværtimod. Mens gasreserverne var uændrede, opskrev
Energistyrelsen i 2001 oliereserverne med 26% i forhold til
styrelsens 2000-opgørelse. Det var den hidtil største enkelt-
opskrivning af oliereserverne, som Energistyrelsen har
foretaget, og Danmarks oliereserver lå med 299 mio. kubik-
meter (eller godt 251 mio tons) samtidig på det højste ni-
veau, som nogensinde er opgjort af Energistyrelsen.

Op gennem 1990'erne har oliereserverne været opgjort til
et rimeligt konstant niveau omkring 200 mio. kubikmeter,
men ikke mindst DUC’s nye Halfdan-felt, der gik i produk-
tion i 2000, danner - sammen med en revurdering af reser-
verne i flere andre felter - baggrund for Energistyrelsens
markante opskrivning i januar 2001. 

I beregningen af reserverne indgår fire kategorier:
• Igangværende indvinding - omfatter reserver, der kan 

indvindes via eksisterende produktionsanlæg og brønde
• Besluttet indvinding - omfatter reserver for hvilke 

foreligger en godkendt indvindingsplan eller dele af en 
sådan, men hvor produktion endnu ikke er igangsat

• Planlagt indvinding - omfatter projekter beskrevet i 
indvindingsplaner, der er under behandling hos myndig-
hederne. Også reserver i fund med positiv kommerciali-
tetserklæring omfattes af denne kategori

• Mulig indvinding - omfatter reserver, der kan indvindes 
med kendt teknologi som f.eks. intensiveret vandinjek-
tion eller øget anvendelse af vandrette brønde

Reserveberegninger er naturligvis forbundet med en vis
usikkerhed. For hvert felt opereres derfor med et sæt reser-
veværdier - lav, forventet og høj - som udtrykker intervallet
for det pågældende felts reserver. For f.eks. Halfdan-feltet
spænder oliereserverne således mellem 25 og 60 mio. kubik-
meter. Den samlede reserveopgørelse er baseret på addition
af midterværdien eller den forventede reserve for hvert felt
eller fundstruktur med positiv kommercialitetserklæring.
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Oliereserverne kan sættes i et tidsmæssigt perspektiv ved
at beregne forholdet mellem reserven og det forrige års
produktion. Herved fremkommer det såkaldte R(eserve)/
P(roduktion)-forhold, som er et mål for, hvor mange år pro-
duktionen kan opretholdes på et givet niveau. På baggrund af
Energistyrelsens seneste reserveopgørelse er R/P-forholdet
14, hvilket betyder, at en olieproduktion på år 2000 niveau
beregningsmæssigt ville kunne opretholdes 14 år frem.

I praksis vil udbygning af eksisterende eller opbygning
af nye felter imidlertid bevirke store variationer i den frem-
tidige produktion, hvorfor beregninger af R/P-forholdet ik-
ke kan erstatte egentlige produktionsprognoser.

På basis af reserveopgørelserne udarbejder Energistyrel-
sen årligt såvel en 5-års som en 20-års prognose. 5-års prog-
nosen er baseret på samme systematik som reserveopgørel-
sen, men medregner kun projekter til og med kategorien
Planlagt indvinding. I 2001 påregnede Energistyrelsen til
og med 2005 en rimelig konstant gasproduktion på knap 8
mia kubikmeter pr. år samt en olieproduktion på 20,1 mio.
kubikmeter i 2001, 18,9 i 2002, 17,8 i 2003, 16,0 i 2004 og
endelig 14,8 mio. kubikmeter i 2005. 20 års prognosen, der

i princippet alene omfatter olieproduktionen, er som 5-års
prognosen udarbejdet på grundlag af reserveopgørelsen,
men medtager i modsætning til 5-års prognosen også 
produktion under kategorien Mulig indvinding. Som vist i 
Figur 1 og 2 giver dette to forløb for olieproduktionen -
nemlig dels et planlagt forløb, der i princippet blot er en
fremskrivning af 5-års prognosen, dels et forløb for den
mulige indvinding. Mens det planlagte forløb ifølge prog-
nosen kulminerer i 2001 med de allerede nævnte 20,6 mio.
kubikmeter produceret olie, forventes det mulige forløb at
resultere i en fortsat stigning frem til en årsproduktion på
ca. 23 mio. kubikmeter olie i årene 2003-2005, hvorefter
produktionen forventes at falde til et niveau, der i 2020 vil
svare nogenlunde til produktionsniveauet i midten af
1980'erne15.

Såfremt prognosen holder stik, vil henholdsvis 50% og
75% af de danske oliereserver være produceret om ca. 5 og
ca. 10 år. Dette forudsætter imidlertid, at der eksempelvis
ikke gøres nye fund. Som det fremgår af ovenstående, har
fundet af  Halfdan-feltet i 1999 forrykket billedet betydeligt
i forhold til prognoserne for blot et par år siden. Også i 2000
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Figur 1
Olieproduktionen siden 1981 og produktionsprognose frem til
2020 (Kilde: Energistyrelsen - Danmarks olie- og gasproduktion
2000, København 2001, p. 36).

Figur 2
Olieproduktionen siden 1980 og prognose frem til 2020 efter res-
sourcemodellen (Kilde: Energistyrelsen - Danmarks olie- og gas-
produktion 2000, København 2001, p. 42).



og 2001 er der gjort nye fund på den danske del af Nord-
søen. Således gjorde DONG Efterforskning og Produktion
A/S i 2000 oliefundene Nini og Cecilie henholdsvis øst og
vest for Siri-feltet, mens Phillipsgruppen i 2001 ved boring
på Hejre-1 i den nordlige ende af Central Graven anborede
en olieforekomst i godt 5 kilometers dybde. Vigtigt er i den-
ne sammenhæng, at der i alle de nævnte tilfælde er tale om
forekomster i lag og strukturer, hvor man for blot få år siden
ikke ville have forventet at finde olie16.

Prognosernes forventede relativt kraftige fald i oliepro-
duktionen kan med andre ord bremses via eventuelle nye
fund i forbindelse med f.eks. efterforskningsaktiviteterne i
5. udbudsrunde, men også yderligere udvikling af såvel ind-
vindings- som efterforskningsteknologien kan bidrage her-
til. 3D-seismikken, vandrette boringer og vandinjektion er
eksempler på nye og forbedrede efterforsknings- og indvin-
dingsteknologier, som gennem de senere år har været af-
gørende for udviklingen af den danske olieproduktion - og
fremtidens olieproduktion vil naturligvis også kunne påvir-
kes af dels videreudvikling og billiggørelse af eksisterende
teknikker, dels udvikling af ny teknik via teknologispring,
som i sagens natur er vanskelige at forudsige. Indvindings-
mulighederne i ikke-anborede strukturer udgør sammen
med forbedret og/eller helt ny teknologi en yderligere res-
source, som i bedste fald vil kunne lægges oven i 20 års
prognosens produktionstal. Inklusive dette ekstra potentiale
anslår Energistyrelsen en maksimumårsproduktion på cirka
25 mio. kubikmeter olie, som - afhængigt af antallet og
størrelsen af de gjorte fund - vil kunne holdes nogenlunde
konstant frem til omkring 2010. Herefter forventes produk-
tionen at falde, så den i 2020 vil være på niveau med den
danske olieproduktion omkring 199017.

Det siger sig selv, at der i såvel 20 års prognoser som
ikke mindst i sidstnævnte beregningstype indgår betydelige
usikkerheder. Ud over allerede nævnte usikkerhedsfaktorer
som eventuelle nye fund og eventuel yderligere teknologi-
udvikling kan nævnes mulige forandringer i politiske, juri-
diske eller operationelle grundvilkår18, som ikke indgår i
beregningerne, der forudsætter et produktionsforløb fastsat
alene ud fra tekniske forudsætninger19.

Alle usikkerheder til trods ser det dog ud til, at den dan-
ske offshoresektor fortsat har toppen af kulbrinteproduktio-
nen fra dansk Nordsøsokkel til gode. I efteråret 2001 havde
DUC således ikke mindre end seks borerigge i arbejde på én
gang, og frem til udgangen af 2003 havde alene dette kon-
sortium planlagt investeringer på op mod 12 mia. kroner -
heraf godt 8 mia. kroner på det særdeles lovende Halfdan-
felt. I forening forventes alene DUC’s nye boringer at kunne
bidrage med en ekstra produktion på noget nær tre gange den
nuværende danske årsproduktion af olie samt yderligere ca.
10 mia. kubikmeter gas20.  

Uanset om produktionstoppen så vil kunne skubbes frem
til 20-års prognosens estimat på 2005, ressourceprognosens
estimat på 2010 eller - afhængigt af eventuelle fremtidige
fund og teknologispring - måske endda længere, vil der
under alle omstændigheder være tale om indvinding af ud-
tømmelige ressourcer, som en gang vil være opbrugt. 

Man må i denne sammenhæng gøre sig klart, at der vil
være tale om to forskellige typer af slutscenarier for olie- og
gasindvindingen på den danske del af Nordsøen. Hvis pro-
duktionstoppen primært holdes oppe alene via fortsat ud-
vikling af indvindingsteknologien, vil den afsluttende ud-
fasning af felterne kunne komme til at gå hurtigere, end
prognoserne i dag forudsiger. Hvis fortsat høj produktion i
de nærmest kommende år derimod skyldes en kombination
af nye fund og forbedret teknologi, kan Danmarks æra som
kulbrinteproducerende nation i sidste ende komme til at
vare længere, end det i dag umiddelbart kan forudsiges.

Som allerede omtalt er der i de seneste år gjort fund i lag
og strukturer, som man for få år siden ikke troede på i ind-
vindingssammenhæng, og foreløbig tyder alt altså på, at der
i det mindste i endnu en generation vil være kulbrinter at
hente i den danske Nordsøsokkel.

Offshoresektorens fremtid i Ribe Amt
For Ribe Amt repræsenterer den lokale offshoresektor ved
årtusindskiftet mere end 200 virksomheder og godt 3.500
fuldtidsbeskæftigede. På årsbasis genereres i regionen en
offshoreafledt omsætning på omkring 4,6 mia. kroner.
Godt 65% af denne omsætning skabes via olie- og gasakti-
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viteterne på den danske del af Nordsøen, mens de resteren-
de 35% hidrører fra salg af varer og tjenesteydelser til uden-
landsk offshore.

Efterspørgslen på offshoreprodukter og -ydelser i Ribe
Amt er knyttet til både efterforskning, feltudbygning og
drift af felterne. 

Ser man på Energistyrelsens opgørelse over investerin-
gerne inden for disse tre hovedområder i dansk offshore
gennem de seneste 30 år, tegner der sig meget forskellige
forløb. Driftsudgifterne har i perioden gennemgået et stille
og roligt vækstforløb frem mod et niveau på omkring 2,5

mia. kroner ved årtusindskiftet. Investeringer i feltudbyg-
ninger har derimod haft voldsomme udsving fra det ene år
til det andet. Udbygningsinvesteringerne toppede i 1982,
1995, 1996 og 1998 med henholdsvis 3,9 mia. kroner, 4,1
mia. kroner, 4,2 mia. kroner og 5,4 mia. kroner, mens de
f.eks. i både 1987 og 1988 lå under 1 mia. kroner. Ved år-
tusindskiftet lå udbygningsinvesteringerne på knap 3 mia.
kroner. Også efterforskningsinvesteringerne har vist kraf-
tige udsving op gennem perioden, men har generelt ligget
på et betydeligt lavere niveau end de to andre områder. På
efterforskningssiden toppede investeringerne i 1985 med
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knap 1,4 mia. kroner, og ved årtusindskiftet udgjorde efter-
forskningsinvesteringerne på den danske Nordsø kun godt
halvdelen af dette beløb21.

Energistyrelsens tal er alle opgjort i årets priser, men de
afslører alligevel tydeligt, at den største del af offshoremar-
kedet gennem årene har været stærkt svingende. Markedets
mest stabile element - udgifterne til drift af felterne -
udgjorde ved årtusindskiftet således kun omkring 40% af
den totale omsætning på den danske del af Nordsøen. 

Den omsætning, der genereres via olie- og gasindvindin-
gen, har forskellig betydning for omfanget af offshorebe-
skæftigelsen alt efter, hvad ordrerne lyder på. Således er
omsætningen pr. medarbejder betydeligt større i de virk-
somheder, der leverer offshoretekniske produkter, end i de
virksomheder der servicerer de idriftværende felter med
transport, rengøring, catering og lignende. Derfor vil en
omsætningsnedgang på f.eks. 100 mio. kroner i relation til
feltudbygning umiddelbart betyde tab af færre arbejdsplad-
ser end en tilsvarende omsætningsnedgang i forhold til ser-
vicevirksomhederne. Omvendt ligger knap 80% af den off-
shorerelaterede beskæftigelse og godt 85% af omsætningen
hos de af regionens offshorevirksomheder, der fremstiller
og/eller leverer produkter til offshoreteknik. Selv om der
naturligvis er leverancer af offshoreteknik til såvel efter-
forskning og feltudbygning som almindelig drift og ved-
ligehold af felterne, er hovedparten af den lokale offshore-
sektors arbejdspladser og omsætning altså undergivet po-
tentielt meget voldsomme markedsudsving. 

De betydelige udsving i investeringerne på Nordsøen
stiller store krav til aktørerne på offshoremarkedet, som
hurtigt skal kunne omstille sig. Mange af virksomhederne i
Esbjerg Kommune og Ribe Amt har tilsyneladende evnet
dette, idet mere end halvdelen af denne undersøgelses off-
shorerelaterede virksomheder har været i branchen i over
15 år. Der er da heller ingen af de adspurgte firmaer, som
har planer om at kvitte branchen og flytte væk fra regionen.
Man har derimod søgt at kompensere for udsvingene på det
danske offshoremarked ved dels at opdyrke potentielle
markeder i udlandsk offshore, dels finde afsætningsmulig-
heder uden for offshoresektoren. Ikke mindre end 43% af

virksomhederne leverer således i dag til udenlandske off-
shoremarkeder - især Norge og Qatar - og hele 89% af
virksomhederne oplyser, at de også tilbyder andet end off-
shoreprodukter. Flere af virksomhederne har endda udvik-
let andre produkter, selv om dette ikke var deres oprindeli-
ge hensigt. Således var 29% af virksomhederne oprindelig
grundlagt med henblik på offshoremarkedets muligheder,
men kun 11% af virksomhederne opererer i dag alene in-
den for dette marked.

Hvis regionen skal fastholde sin omsætning og beskæfti-
gelse inden for branchen, er det afgørende vigtigt, at om-
rådets offshorerelaterede virksomheder vedbliver at være op-
mærksomme på alternative markeder og muligheder. Dette
tilbagevendende krav til virksomhederne om at omstille sig,
kan sammen med branchens høje krav om kvalitet, service,
sikkerhed og levering til tiden på langt sigt vise sig at blive
et af offshoresektorens væsentligste bidrag til regionens
erhvervsliv.

Offshoreaktiviteterne har allerede præget områdets
erhvervsudvikling betydeligt, idet der som nævnt ved år-
tusindskiftet fandtes over 200 virksomheder med offshore-
relaterede ansatte. Antallet af offshoremedarbejdere hos
denne undersøgelses virksomheder blev i perioden fra 1979
til 1999 mere end tidoblet fra 208 til 2.838 fuldtidsbeskæf-
tigede, og det samlede antal medarbejdere hos disse virk-
somheder var i regnskabsåret 1999 (1999/2000) i alt 8.120.
Offshorebeskæftigelsen mindskedes i perioden 1994-99
kun hos 15% af de undersøgte virksomheder, mens den var
uændret hos 45% og voksede hos 40%. Set i sammenhæng
med, at toppunktet for den danske kulbrinteproduktion end-
nu synes at ligge foran branchen, vil det på denne baggrund
ikke være urealistisk at forvente, at antallet af offshore-
ansatte også vil vokse i de nærmest kommende år. Eftersom
93% af offshorevirksomhederne i Ribe Amt ved årtusind-
skiftet var lokaliseret i Esbjerg Kommune, vil tilvæksten i
medarbejdertallet i så fald også primært finde sted her.

Når investeringerne i efterforskning og feltudbygninger
ad åre ophører, vil det naturligvis ikke kunne undgå at få
effekt hos regionens offshorerelaterede virksomheder, idet
det vil betyde bortfald af mere end halvdelen af det marked,
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der i dag findes på den danske del af Nordsøen. Som allere-
de nævnt har flere af de nuværende virksomheder længe vist
sig kapable til at klare store udsving, så der må alt andet lige
være gode chancer for, at man også vil evne at håndtere en
fremtidig situation med et svindende offshoremarked. Fore-
løbig ser det dog som nævnt ud til, at toppunktet på den dan-
ske olieproduktion endnu ikke er nået, og hvis man er sig
bevidst om baggrunden for de to forskellige slutscenarier 
for den danske olie- og gasproduktion, som blev nævnt i det
foregående afsnit, vil man allerede under topproduktionen
kunne begynde at geare sig til en kortere eller længere udfas-
ning af offshoremarkedet på den danske del af Nordsøen 22. 

I forbindelse med udfasningsprocessen vil der givet være
virksomheder, som vil forstærke indsatsen over for uden-
landske offshoremarkeder og i denne sammenhæng måske
flytte ikke bare aktiviteter, men også hovedkontor eller af-
delinger væk fra Esbjergområdet. Udsigten til en sådan mu-
lig udvikling har ført til, at der fra både politisk hold og fra
erhvervsside i øjeblikket arbejdes på etablering af et såkaldt
offshorecenter i Esbjerg. Ved at kunne trække på den samle-
de kompetenceklynges potentiale i henseende til såvel vide-
reudvikling af offshoreteknologi og -kompetencer som ud-
vikling af alternative udnyttelsesmuligheder herfor, håber
man via et sådant branche- og videnscenter at kunne tilveje-
bringe et miljø, som vil gøre det attraktivt for de offshorere-
laterede virksomheder at forblive i området, når den sidste
olie en gang er hentet op fra den danske Nordsø.
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Summary
In 2000/2001 the Fisheries and Maritime Museum/CMRS
carried out a research project on the knock-on effect of off-
shore activities in the North Sea on the city of Esbjerg and
Ribe County. No statistical record of such matters is kept in
Denmark, and the project therefore started with concrete
lists of suppliers provided by operators in the Danish North
Sea. The results of the project were officially reported in
January 2002. The publication Sjæk’len 2001 contains a
review of the project’s historical aspects, while this article
concentrates on the status of the offshore sector in south-
west Jutland around the turn of the millennium.

The three main operators in the Danish North Sea were
then Amerada Hess, Mærsk Olie og Gas, and Statoil, which
together held 90% of the market. Taking the lower limit of
an annual turnover of DKK 50,000 per supplier, these three
operators had a total of over 1,000 suppliers in Denmark
and abroad. Geographically, 58% of the supplying compa-
nies were in Denmark and 42% were abroad, primarily in
the UK and Norway. Within Denmark, over 40% of compa-
nies were concentrated about Copenhagen, while 31% of
the offshore-related companies were in Ribe County. In
terms of turnover the picture was different: a bare 60% of
investments went to foreign suppliers, while 34% went to
companies in Ribe County, and only about 6% went to sup-
pliers in the rest of Denmark. Ribe County is thus clearly
the centre of gravity of the Danish offshore sector.

The project found a total of 215 companies in Ribe
County supplying the three main operators in the Danish
North Sea. Each of these companies was contacted with
questions on the company’s history, development, speciali-
sation and market as well as number of employees and total
turnover in relation to the offshore sector, with the fol-
lowing results:

The 215 companies employed a total of over 8,000
employees, almost 3,000 of whom occupied full-time posi-
tions related to the offshore sector. To this must be added
the numbers of employees of operators and subcontractors.
While the former can be tallied directly, the full-time posi-
tions among subcontractors had to be calculated via a for-

mula based on concrete examples. The final result was over
3,500 full-time positions. Direct offshore-related turnover
in Ribe County was similarly computed at over DKK 4.6
billion from operator through primary supplier to subcon-
tractor. These computations are minimum figures as for
various methodological reasons, they did not take account
of the private consumption of people employed in the off-
shore sector and similar knock-on effects on other sectors
of this sector’s presence in the region. On the basis of ordi-
nary multiplier models, turnover will therefore be even 
greater. But the calculated turnover is significant enough in
itself. By comparison, the total annual tourismrelated turn-
over in Ribe County was computed by the Danish Tourist
Council at approximately DKK 2.3 billion.

In brief, most of the offshore-related turnover and
employment in Ribe County at the turn of the millennium
was with companies which
• were located in the City of Esbjerg
• provided technical products and/or services to the 

offshore sector
• had over 100 employees in the company’s 

offshore division
• were branch offices of a group
• commenced offshore deliveries in the period 1980-84
• were established in the period 1980-84
• also supplied offshore products and services to 

foreign countries
• also supplied areas other than the offshore sector

Over 1/3 of companies were branches of a bigger group,
almost 90% of which had head offices outside the region.
Apart from this, 43% of the companies now already supply
offshore products and services to the international offshore
market. The hydrocarbons in the Danish North Sea are – like
those in all other places – a limited resource, and the ques-
tion is how long the Danish offshore bonanza can continue.

The Danish Energy Authority’s 20-year prognoses and
resource prognoses are based on production ceasing in
2005 and 2010 respectively, after which it is judged that cir-
ca 2020, production will fall to a level corresponding to that
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of 1985-90. These calculations do, however, involve a large
number of uncertainties concerning possible new finds and
future technological developments – and they take no ac-
count of possible basic changes in political, legal or operatio-
nal production conditions. But given the new finds of recent
years in the Danish North Sea, it would not be unrealistic to
expect continued steady growth in Ribe County’s offshore
sector in the immediate future. The course of the final pha-
sing out process will, however, depend on whether there are
further new finds in future years, or whether production will
be maintained for a period solely by improved extraction
technology. With this knowledge, there will thus be time for
both the sector and the authorities to convert to new initiati-
ves while production is still at its peak.

When investments in research and field extensions final-
ly cease, it will be impossible to avoid some impact on the
region’s offshore-related companies, which in a purely ope-
rational situation may see investments cut at a minimum to
about 40% of their present level. The sector has been
accustomed for many years to rapid readjustment in a mar-

ket marked by major fluctuations in investments, and there
will be a natural risk that the strongest companies will fol-
low the offshore activities to where the markets will be at
the time in question. This will be the case not least for the
many branch companies.

With respect to jobs and turnover, there is thus an impor-
tant specific task to be borne in mind both locally and regi-
onally in the years to come. With the establishment of a 
socalled “offshore centre” now underway in Esbjerg, the
first steps have been taken both politically and commercial-
ly to counter the predictable challenges to come. The object
of the new centre is to combine all available knowledge and
will into a combined marketing and a joint development of
offshore extraction technology and know-how, and to
develop alternative ways of utilising the knowledge which
the sector has accumulated over the years. This will help to
create a creative and innovative environment which will
make it attractive enough for the offshore-related compani-
es to remain in the area when the last drop of oil has been
extracted from the Danish North Sea.
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Elsams vindmøllepark på Horns Rev. Offshore vindmølleparker er én af de nicher, hvor Esbjergs offshorebranche kan drage nytte af erfa-
ringerne med anlæg, drift og vedligehold af olie- og gasinstallationerne på Nordsøen (Foto: Medvind).




