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De jævnlige besøg i Esbjerg Havn af borerigge til reparation eller ombygning er et af de synlige beviser på den betydning, som Nordsø-
ens offshoreaktiviteter har for byen. Blot en enkelt rigs besøg kan medføre en omsætning på et trecifret millionbeløb. Her er boreriggen 
MAERSK GIANT under bugsering til Esbjerg. Foto: A.P. Møller
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Nye tal på dansk offshore

Af Morten Hahn-Pedersen og Morten Karnøe Søndergaard

De første efterforskningsboringer efter olie og gas i den 
danske del af Nordsøen fandt sted i 1966. Esbjerg var blevet 
udpeget som basehavn for operationerne, der resulterede i 
fund af kulbrinter. Selv om det gav grundlag for optimisme, 
var der dengang næppe nogen, der kunne forestille sig, hvil-
ken enorm betydning offshoreaktiviteterne skulle få for både 
Danmark og Esbjerg. På foranledning af Offshore Center 
Danmark gennemførte Fiskeri- og Søfartsmuseet/Center for 
Maritime og Regionale Studier i 2007 en undersøgelse af 
offshorebranchens udvikling og aktuelle værdi for det dan-
ske samfund. I denne artikel opridser projektholdets delta-
gere undersøgelsens hovedresultater.

Indledning
I forbindelse med et udviklingsprojekt omkring små og 

mellemstore virksomheders mulige vej ind i offshorebran-

chen fik Fiskeri- og Søfartsmuseet/Center for Maritime og 

Regionale Studier af Offshore Center Danmark i 2007 i op-

drag at udarbejde en kort oversigt over den danske offshore-

branches udvikling og aktuelle status. 

Beskrivelsen skulle omfatte fire hovedpunkter:

1. Opbygningen af felterne på dansk Nordsøsokkel

2. Etableringen af en dansk offshore industri

3. En belysning af de udfordringer og krav som potentielle 

leverandører over tid har mødt på deres vej ind på off-

shoremarkedet

4. En status over offshoremarkedets aktuelle værdi

 De nævnte delmål fordrer forskellige former for bag-

grundsmateriale. Oversigterne over feltopbygningen på den 

danske del af Nordsøen og etableringen af en dansk offsho-

reindustri er baseret på eksisterende litteratur. Belysningen 

af en række virksomheders erfaringer fra deres introduktion 

på offshoremarkedet er baseret på en samling af interviews, 

som i maj og juni 2007 blev gennemført af projektholdet 

med virksomhedsledere i branchen. Endelig er beregnin-

gerne af offshoremarkedets aktuelle værdi blevet gennem-

ført på basis af leverandørlister fra 2006, som Mærsk Olie 

og Gas AS velvilligt har stillet til rådighed for projektet. 

Herudover er der i sommeren 2007 gennemført en spør-

geskema- og interviewundersøgelse med et repræsentativt 

udsnit af virksomheder i offshorebranchen. Det nævnte 

kildemateriales udsagnskraft og brug vil fremgå af neden-

stående fremstilling, som opsummerer hovedresultaterne af 

den gennemførte undersøgelse. 

Opbygningen af felterne på dansk Nordsøsokkel
Den 8. juli 1962 gav den danske regering skibsreder A.P. 

Møller eneretsbevilling på efterforskning og indvinding af 

olie og gas fra Danmarks undergrund. Til varetagelse af det 

praktiske arbejde i denne sammenhæng stiftedes samme år 

Dansk Undergrunds Consortium (DUC) - et arbejdsfælles-

skab, der efter en række udskiftninger i partnerkredsen i 

dag består af A.P. Møller-Mærsk, Shell og Chevron. I 1962 

stiftede A.P. Møller også Dansk Boreselskab A/S. Dette 

selskab skulle ud over at varetage A.P. Møllers interesser i 
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DUC også fungere som bindeled mellem DUC og de dan-

ske myndigheder. Dansk Boreselskab overtog med tiden 

også operatøropgaver og udviklede sig under navnet Mærsk 

Olie og Gas AS til et egentligt olieselskab, som siden 1986 

blandt andet har stået som eneoperatør for DUCs aktiviteter 

på den danske del af Nordsøen.

 DUCs efterforskningsaktivitet startede på land, hvor 

man i årene fra 1965 til 1985 gennemførte i alt 19 “tørre” 

boringer uden fund af kulbrinter. Konsortiets søværts under-

søgelser faldt anderledes positivt ud. Allerede den første ef-

terforskningsboring offshore i Nordsøen resulterede i 1966 

i fundet af det senere Kraka-felt, og inden udgangen af 1971 

kunne DUC føje blandt andet de senere Dan-, Gorm- og 

Tyra-felter til listen over betydende fund i den danske del af 

Nordsøen. 

 Dan-feltet blev først udviklet og indledte produktion den 

4. juli 1972. Grundet en række tekniske vanskeligheder med 

at hente olien op fra undergrundens tætte kridtreservoirer 

måtte Dan-feltet imidlertid udbygges i et par omgange, in-

den man i slutningen af 1970’erne nåede op på den produk-

tion, som i udgangspunktet havde været forventet fra feltet. 

Kampen mod Dan-feltets kridtreservoirer kostede DUC 

store ressourcer og bevirkede, at konsortiet først i slutnin-

gen af 1970’erne kunne tage fat på opbygningen af andre 

felter. Nu gik det til gengæld stærkt. I 1981 åbnede DUC for 

produktionen fra Gorm-feltet, året efter fulgte Skjold, gas-

feltet Tyra gik i produktion i 1984, og i 1985 kom Rolf-feltet 

til. DUCs offshore produktionssystem af olie og gas fra den 

danske del af Nordsøen blev opbygget med felterne Dan, 

Gorm og Tyra som hovedcentre. Op gennem 1990’erne og 

i de første år af det nye årtusinde udbyggede DUC disse 

hovedcentre og koblede yderligere ti felter på det samlede 

produktionssystem, der i dag tæller i alt 15 producerende 

olie- og gasfelter.

 I midten af 1980’erne havde A.P. Møller i medfør af den 

såkaldte 1981-aftale med den danske regering tilbageleve-

ret hovedparten af det oprindelige koncessionsareal til den 

danske stat. Det åbnede for andre operatørers adgang til ef-

terforskning og indvinding af olie og gas fra den danske 

del af Nordsøen. I de følgende to årtier kom omkring en 

snes forskellige operatører i aktivitet i Danmark, og deres 

indsats resulterede også i fund, som kunne udnyttes kom-

mercielt. I 1999 satte det amerikansk ejede Amerada Hess 

et tilbageleveret DUC-fund i produktion under navnet Syd-

Arne, og samme år iværksatte norske Statoil produktion fra 

Siri-feltet, der var fundet i 1995. Statoil blev senere købt ud 

af det dansk ejede selskab DONG E&P, der som ny operatør 

i 2003 tilføjede Siri-feltet satellitterne Cecilie og Nini, som 

begge var fundet i 2000. DONG E&P fik også part i Lulita-

feltet, men her var operatøren dog Mærsk Olie og Gas AS. 

 Den omfattende udbygning af produktionssystemet på 

Nordsøen bevirkede en betydelig forøgelse af mængden af 

danskproducerede kulbrinter. Fra Dan-feltets første fulde 

driftsår i 1973 og frem til toppunktet i 2004 steg den danske 

olieproduktion således fra 173.000 tons til omkring 19 mil-

lioner tons på årsbasis. I 2006 lå olieproduktionen på godt 

17 millioner tons. Gasproduktionen startede først med åb-

ningen af Tyra-feltet i 1984, men også denne type kulbrin-

teproduktion fik med tiden en anselig volumen. Fra Tyra-

feltets første fulde driftsår i 1985 og frem til 2006 voksede 

den solgte gasproduktion fra godt en til godt ni milliarder 

normalkubikmeter. Produktionen af olie og gas bevirkede, 

at Danmark i 1997 blev selvforsynende med energi, og den 

efterfølgende produktionsstigning placerede nationen i et 

Den ældste del af Dan-feltet, der gik i produktion i 1972 og blev 
udvidet med Dan-D i 1975/76.
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Tyra-feltet er centrum for den danske produktion af naturgas. Feltet består i dag af flere platformskomplekser: Tyra-Vest, Tyra-Øst (billedet) 
samt senest satellitten Tyra-Sydøst.



128

lille og eksklusivt selskab af kulbrinteeksporterende lande 

i Vesteuropa. På toppunktet i 2004 var olie- og gasproduk-

tionen fra dansk Nordsøsokkel 38 % større end det samlede 

danske energiforbrug og 111 % større end Danmarks sam-

lede forbrug af olie og gas. 

 Udviklingen i mængden af danskproducerede kul-

brinter var dog ikke alene et spørgsmål om opbygning af 

stadig flere felter. Det havde det været frem til midten af 

1980’erne, hvor indvindingsgraden af forekomsterne i den 

danske undergrund endnu lå på beskedne 7 % af de tilste-

deværende kulbrinter i felterne. Da verdensmarkedsprisen 

på olie foretog et voldsomt dyk under ”den omvendte olie-

krise” i foråret 1986, blev det imidlertid nødvendigt at ef-

fektivisere indvindingen betydeligt for at få en økonomisk 

rentabel produktion. Resultatet af denne udfordring blev en 

ændring af det tekniske koncept for kulbrinteindvindingen 

fra den danske del af Nordsøen. Konceptet, der blandt andet 

baserede sig på en kombination af vandrette boringer, van-

dinjektion og ubemandede satellitplatforme, blev udtænkt 

hos Mærsk Olie og Gas AS og fulgt op med massive inve-

steringer, som efterhånden bragte indvindingsgraden på de 

bedste felter op på 30 % eller mere. Sideløbende hermed 

forbedredes også efterforskningsteknologien, hvilket føjede 

nye fund til allerede kendte. Mængden af danskproducerede 

kulbrinter i 2006 kunne derfor ses som resultat af tekno-

logiske forbedringer på såvel efterforsknings- som indvin-

dingssiden kombineret med betydelige udbygninger af det 

samlede produktionsapparat.

 For Danmark var kulbrinteproduktionen fra dansk Nord-

søsokkel værdifuld på flere måder. I perioden fra 1963 og 

frem til udgangen af 2006 blev den danske statskasse tilført 

knap 156 milliarder kroner i skatter, afgifter og royalties 

af denne produktion. Hertil kom en positiv effekt på såvel 

Danmarks betalings- som handelsbalance, idet de danske 

kulbrinter mindskede behovet for import af sådanne råstof-

fer. Sidst - men ikke mindst - gav de store investeringer i ef-

terforskning, feltudbygning og drift af produktionssystemet 

på Nordsøen grundlag for etableringen af en ny industri, 

som skabte arbejdspladser og genererede omsætning i det 

danske samfund.1

Moduler til Gorm-feltet samlet i Esbjerg Havn inden afskibning til 
Nordsøen i 1980. Foto: A.P. Møller.

Etablering af en ny industri
Da efterforskningsboringerne efter olie og gas blev indledt 

på den danske del af Nordsøen i 1966, var offshoreindu-

strien selv på verdensplan endnu i sin vorden. De første 

egentlige offshoreaktiviteter startede i Den Mexicanske 

Golf ud for den amerikanske stat Louisiana i anden halvdel 

af 1940'erne. Selv om der i begyndelsen af 1960'erne også 

blev foretaget offshoreboringer i andre farvande, havde den 

nye industri fortsat sit absolutte tyngdepunkt i USA. Den 

amerikanske industri havde gjort sig erfaringer med den 

nye branches krav og udviklet kompetencer i relation her-

til, men i Danmark var alt nyt og uprøvet, og der skulle gå 

en rum tid, før danske virksomheder fandt anledning til at 

prøve kræfter med den ny industri.

 Der var flere årsager til den danske tøven. For det første 

var aktivitetsniveauet på den danske del af Nordsøen i det 

første tiår efter starten relativt begrænset. For det andet fun-

gerede det amerikanske olieselskab Gulf, der dengang var 

partner i DUC, på dette tidspunkt som konsortiets operatør 
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og havde som sådan et stort ord at skulle have sagt med 

hensyn til valg af leverandører, hvor selskabet klart fore-

trak allerede kendte virksomheder fra udlandet. Dermed 

var de reelle muligheder for danske virksomheder for at få 

berøring med offshoreaktiviteterne på Nordsøen i virkelig-

heden begrænset til København, hvor koncessionshaveren 

havde hovedkontor, og til Esbjerg, der i 1966 blev udset 

som base for de første efterforskningsboringer i den dan-

ske Nordsøsokkel. Af disse muligheder talte nærheden til 

de praktiske aktiviteter i sidste ende mest, og da en dansk 

offshoreindustri begyndte at etablere sig, kom tyngdepunk-

tet til at ligge i Esbjerg. 

 Offshoreaktiviteterne var dog længe om at slå igennem 

i Esbjerg. I årene fra 1966 til 1978 tjente Esbjerg primært 

som base for DUCs luftbårne og søgående transporter af 

mandskab, materiel og forsyninger til felterne på Nordsøen. 

Trods opbygning og senere udvidelse af Dan-feltet hvilede 

hovedparten af de egentlige offshoreaktiviteter som nævnt 

på udenlandske selskaber, der også rekvirerede alle specia-

liserede offshoreprodukter og -ydelser uden for Danmarks 

grænser. Bortset fra Esbjerg Brandskole (nu Falck Nutec 

Esbjerg A/S), der i 1972 begyndte at udbyde uddannelses-

kurser i offshorebrandbekæmpelse og -sikkerhed, var der 

da heller ingen af de omkring en snes lokale virksomhe-

der, som i løbet af disse år kom ind som leverandører til 

DUC, der gjorde forsøg på at tilegne sig og udbyde særlige 

kompetencer med speciel relevans for offshoresektoren. I 

princippet leverede man blot de samme varer og ydelser til 

DUC, som man i forvejen leverede til alle andre, og den 

offshoreafledte omsætning i Esbjerg synes at have været 

særdeles beskeden. 

 Mod slutningen af perioden steg imidlertid det danske 

engagement i offshoreaktiviteterne. I 1975 overtog det se-

nere Mærsk Olie og Gas AS operatørskabet for Dan-feltet 

fra det amerikanske olieselskab, Gulf, og i relation til A.P. 

Møllers bestræbelser på at etablere kompetente, danske al-

ternativer til de udenlandske selskaber på forskellige offsho-

rerelaterede ydelser dannedes selskaberne Maersk Drilling, 

Maersk Helicopters og Danbor Service, der alle fik base i 

Esbjerg i årene mellem 1975 og 1978.

 Det var i årene 1979 til 1985, at Nordsøens offshoreak-

tiviteter for alvor fik tag i Esbjerg. På Esbjerg Havn nåede 

den offshorerelaterede omsætning under naturgasprojektet 

(opbygningen af Tyra-feltet med sørørledninger, landværts 

anlæg og naturgasnet) omtrent en nidobling af den tilsva-

rende omsætning i midten af 1970'erne, og havnen gennem-

førte udbygninger med henblik på offshoresektorens behov. 

Også i lufthavnen blev der udbygget, og passagertallet med 

helikopterne til Nordsøfelterne steg fra omkring 10.000 i 

1979 over et toppunkt på ca. 54.000 i 1983 til knap 33.000 i 

1985.

 I forbindelse med gennemførelsen af de store Gorm- og 

Tyra-projekter iværksatte A.P. Møller forskellige initiati-

ver med henblik på at øge dansk erhvervslivs muligheder 

for deltagelse heri. Resultatet blev, at op mod halvdelen 

af DUCs ordrer ved de to projekter gik til danske selska-

ber, hvoraf mange havde fulgt A.P. Møllers opfordring til 

at søge joint venture-samarbejde med offshore-erfarne, 

udenlandske selskaber for - ligesom A.P. Møller i relation 

til DUC-partnerne - herigennem at have mulighed for at er-

hverve kompetence og know-how på dette særlige område. 

Henved en snes danske virksomheder med hovedkontor 

andetsteds og omkring en halv snes udenlandske offsho-

reselskaber etablerede på denne baggrund nu afdelinger i 

Esbjerg. Hertil kom en del virksomheder, der uden at have 

ordrer alligevel søgte til byen alene i håbet om at få del i det 

olieboom, som syntes undervejs. Også regionens erhvervs- 

og uddannelsesliv begyndte nu at spore sig mere målrettet 

ind på offshorebranchen. Man så de første lokale virksom-

hedsetableringer med direkte fokus på udnyttelse af de mu-

ligheder, som Nordsøens olie- og gasaktiviteter måtte kaste 

af sig i Esbjerg, ligesom der på kursus- og uddannelsesom-

rådet blev igangsat initiativer rettet mod offshoresektorens 

behov.

 Sideløbende med denne begyndende kompetenceopbyg-

ning medførte den generelle aktivitetsstigning i offshoresek-

toren imidlertid også, at flere allerede eksisterende Esbjerg-

firmaer nu kom ind som leverandører til offshoreselskaber-

ne. Mens der endnu i 1978 kun havde været omkring 20 

offshorerelaterede virksomheder i Esbjerg-området, lå tallet 
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ved udgangen af 1985 på mindst 130, og antallet af offsho-

rebeskæftigede i regionen var som minimum øget fra godt 

200 i 1979 til knap 1.100 årsværk i 1984.

 Set ud fra en overordnet betragtning har offshoresek-

toren - også i Esbjerg - været præget af konsolidering og 

vækst siden 1986, men der har været betydelige udsving 

undervejs. Den omvendte oliekrise i 1986 førte på den dan-

ske del af Nordsøen i de følgende år til en vis aktivitetsom-

bremsning, hvis effekt satte sig mærkbare spor i den offsho-

rerelaterede omsætning på Esbjerg Havn og i mindre grad 

Esbjerg Lufthavn. I forhold til boomårenes massive tilgang 

af offshorerelaterede virksomheder steg antallet af nye le-

verandørvirksomheder fra 1986 til 1990 gennemsnitlig med 

blot 5,8 nytilkommere på årsbasis og eksklusive operatø-

rernes egne medarbejdere fandt antallet af offshorebeskæf-

tigede i Esbjerg-områdets erhvervsliv nu også en jævnere 

stigningstakt fra knap 1.000 i 1984 til knap 1.400 årsværk i 

1989.

 Ved årsskiftet 1985/86 var Mærsk Olie og Gas AS ble-

vet eneoperatør for DUC. I forbindelse med den omvendte 

oliekrise udarbejdede Mærsk Olie og Gas AS et nyt koncept 

for kulbrinteindvindingen fra Nordsøen. Konceptet kombi-

nerede en række forskellige teknologier, som i de følgende 

år blev afprøvet og videreudviklet via flere mindre projek-

ter. Fra 1991 var man klar til at iværksætte det ny samlede 

koncept via dels udbygning af eksisterende, dels opbygning 

af nye felter. Da dette skulle ske sideløbende med produk-

tion og almindelig feltdrift, besluttede man at flytte opera-

tørselskabets ingeniørafdeling til Esbjerg for at få den tæt-

test mulige kontakt mellem ingeniører og driftsfolk. Disse 

dispositioner fik konsekvens for Esbjerg på to måder. 

 For det første opnåede byens deciderede offshorevirk-

somheder et generelt kompetenceløft via den tættere kon-

takt til operatørens projekterende ingeniører samt det stadig 

mere direkte engagement i den fortsatte teknologiudvikling, 

som fra 1991 og frem til årtusindskiftet mere end fordoble-

de Danmarks kulbrinteproduktion. Resultatet af den øgede 

lokale kompetence kunne blandt andet spores via erhver-

velse af driftskontrakter, positionering på det internationa-

le marked for ombygning og vedligehold af borerigge og 

engagement på udenlandske offshoremarkeder, hvor knap 

halvdelen af Esbjerg-områdets virksomheder var aktive i 

2000. Også etableringen i 1997 af en civilingeniøruddan-

nelse i olie- og gasteknologi i Esbjerg kunne ses som udtryk 

for dette kompetenceløft i regionen.

 For det andet medførte DUCs udbygningsprogram på 

Nordsøen massive investeringer og en hermed forbundet ak-

tivitetsstigning på dansk Nordsøsokkel. Det satte også spor 

i Esbjerg. På Esbjerg Havn steg den gennemsnitlige offsho-

rerelaterede omsætning på årsbasis efter 1991 med 2,5 % pr. 

år af havnens totale omsætning i forhold til den tilsvarende 

andel i årene fra 1986 til 1990, og i Esbjerg Lufthavn nåede 

passagertallet med helikopterne til Nordsøfelterne atter op i 

nærheden af tallene fra boomårenes toppunkt i 1983. I mod-

sætning til boomårene var der nu færre virksomheder fra 

andre egne af Danmark, som søgte til Esbjerg, men endnu 

en halv snes offshorespecialiserede selskaber fra Norge, 

Storbritannien og USA etablerede filialer her. Lokalt opstod 

der fortsat nye offshorerettede virksomheder, ligesom flere 

veletablerede Esbjerg-firmaer nu kom ind som offshorele-

verandører. Efter 1991 øgedes antallet af offshorerelaterede 

virksomheder i Esbjerg til 180 i 1994 og godt 210 i 1999. 

Den offshorerelaterede beskæftigelse steg også - kraftigst i 

Semco Maritime er med sine omkring 1.600 medarbejdere i dag 
Esbjergs største offshore-relaterede virksomhed.
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årene fra 1989 til 1994, hvor antallet af årsværk steg fra knap 

1.400 til knap 2.500, mens der i den følgende 5-årsperiode 

frem til 1999 kun blev tilføjet yderligere 300 årsværk.

 Antallet af årsværk i offshoreindustrien er dog ikke re-

elt udtryk for aktiviteternes samlede afledte effekt. Det kom 

frem via et forskningsprojekt, som på baggrund af oplys-

ninger fra offshorebranchen og dennes underleverandører 

kunne godtgøre, at offshoreaktiviteter i 1999/2000 samlet 

generede en beskæftigelse på omkring 3.500 årsværk og en 

omsætning på ca. 4,6 mia. kr. i den sydvestjyske region.

 I årene efter 2000 stagnerede kulbrinteproduktionen fra 

den danske del af Nordsøen. I forsøg på at fastholde produk-

tionen på det højst mulige niveau satte operatørselskaberne 

ind med yderligere investeringer i udbygninger og forbedret 

indvindingsteknologi. Også driftsomkostningerne steg, idet 

flere af platformene på felterne efterhånden havde nået en 

alder, som tilsagde øget vedligehold. Skønt de sydvestjyske 

offshorevirksomheder således havde et stort hjemmemar-

ked, begyndte flere imidlertid at vende blikket mod det in-

ternationale offshoremarked, hvor man efter de seneste års 

kompetenceopbygning nu så muligheder for at vinde fodfæ-

ste og konsolidere sig.2

Vejen ind på offshoremarkedet 
Efter belysningen af offshoreindustriens generelle histo-

riske udvikling fokuseres i dette afsnit på udviklingen på 

virksomhedsniveau. Vægten er lagt på en kort beskrivelse af 

de forskellige sæt af udfordringer, som virksomhederne har 

mødt på deres vej ind i den danske offshorebranche i hen-

holdsvis den tidlige etableringsfase i 1970’erne, boomårene 

omkring 1980, den efterfølgende konsolideringsfase frem 

mod årtusindskiftet og de seneste år, hvor eksportmarkedet 

har spillet en stadig større rolle. 

Perioden fra 1966 frem til 1978 var etableringsfasen for 

offshoreindustrien i Esbjerg. De virksomheder, der startede 

i offshoresektoren i denne periode, baserede sig ofte på den 

ekspertise og de ydelser, der i forvejen blev udbudt til andre 

sektorer. Vejen ind på offshoremarkedet var ofte lidt tilfæl-

dig. Fra dagspressen vidste de lokale virksomhedsledere, 

at olien fra Nordsøen gav stor aktivitet. Der var imidlertid 

ESVAGT GAMMA i Dokhavnen for indladning af gods til felterne på Nordsøen. Skibet tilhører Esvagt - Esbjerg Vagtskibsselskab - der er 
en af de lokalt stiftede virksomheder, som i dag opererer på det internationale offshoremarked.
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usikkerhed om, hvordan man skulle nærme sig markedet. 

Det springende punkt blev den kontakt, der etableredes til 

de udenlandske offshore-folk, der dukkede op i Esbjerg. 

Olie-folkene fra Texas og Aberdeen havde en bred offshore-

erfaring med sig, men de havde også nogle af de samme for-

retningsbehov, som allerede var inde i Esbjerg-firmaernes 

portefølje. Der opstod på den baggrund en naturlig udveks-

ling af viden og ydelser. Ved siden af denne form for direkte 

kontakt arbejdede Esbjerg-firmaerne med to typer af initia-

tiver: deltagelse i offshoremesser i Stavanger og Aberdeen 

med henblik på kundekontakt og undersøgelser af, hvilke 

andre virksomheder der gjorde sig gældende på markedet 

med hvilke ydelser.  

I takt med øget synlighed og voksende kundeinteresse 

blev der lagt flere kræfter i at kunne levere de specielle 

ydelser, som offshorebranchen havde brug for. En af de før-

ste erfaringer var, at der herskede en ganske særlig ånd og 

atmosfære i offshorebranchen. Der var store penge i spil, 

og ordrerne kunne ofte falde uden megen tøven og venten 

fra bestillers side. Det blev derfor vigtigt for Esbjerg-firma-

erne at have folk i staben, der kunne tale det samme ”sprog” 

som branchefolkene. Med de store ordrer fulgte store krav 

til kvalitet og overholdelse af tidsfrister. Ud fra disse præ-

misser var muligheden for den store succes i høj grad til 

stede, men det samme var risikoen for fiasko. Hertil kom, 

at offshoremarkedet var meget svingende med høj aktivitet 

i nogle perioder og stilstand i andre. Det var vanskeligt at 

geare sig til sådanne udsving, og det medførte, at Esbjerg-

firmaerne som regel først efter flere år turde betegne sig 

som værende konsoliderede på offshoremarkedet.

Tiden fra 1979 til 1985 blev offshoresektorens boomår 

i Esbjerg. Perioden prægedes af optimisme og tro på frem-

gang. At etablere virksomhed i offshoresektoren handlede 

fortsat om at kaste sig ud i det og arbejde hårdt. Helt nye 

virksomheder opstod, og der kom knopskydninger til på 

andre. Det handlede nu - mere end tidligere - om at finde 

”huller i markedet” og handle hurtigt. Undertiden førte 

det til, at nye virksomheder kastedes ud på markedet uden 

nævneværdige markedsundersøgelser og analyser. Denne 

tilgang gjorde, at nogle Esbjerg-firmaer røg ud i et marked, 

der allerede var mættet. Der måtte derfor tænkes i nye baner. 

Filosofien var i disse tilfælde enkel. Hvis Esbjerg-virksom-

hederne ikke kunne dominere markedet, så kunne de i al 

fald forsyne de virksomheder, der gjorde. Via samarbejdet 

med de ledende virksomheder fik Esbjerg-virksomhederne 

yderligere den fordel, at de kunne udbygge deres viden om 

offshoresektorens kvalitetskrav og derved styrke deres po-

sition på længere sigt. Efterhånden som der på denne måde 

opbyggedes ekspertise inden for offshore, blev der tillige 

satset på andre afsætningsområder. Denne spredning af 

aktiviteterne understøttede virksomhederne økonomisk, 

men bedrede samtidig mulighederne for at undgå fyringer 

i tilfælde af krise på et marked. Strategien var at opbygge 

en stor ekspertise i en relativt lille stab, som virksomheden 

kunne være nogenlunde sikker på at fastholde. Trods tilba-

geholdenhed med nyansættelser måtte aktørerne på offsho-

reområdet imidlertid gribe til fyringer i forbindelse med den 

omvendte oliekrise i 1986. 

I midten af 1980’erne gled offshoreindustrien ind i en 

konsolideringsfase, som kom til at strække sig frem til om-

kring årtusindskiftet. Kendetegnende for denne fase var ud 

Nyt personale er netop landet på helidækket om bord på borerig-
gen NOBLE BYRON WELLIVER. Der er strenge sikkerhedsproce-
durer ved helikopterlandinger på Nordsø-felterne.
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over konsolidering også vækst og nyetableringer, dog med 

betydelige udsving undervejs. I forhold til tidligere var mo-

tiverne for at træde ind på markedet blevet ændret. Krisen 

i Esbjerg-fiskeriet i midten af 1980’erne pressede mange 

virksomheder til nytænkning. Offshoresektoren virkede 

som et fornuftigt alternativ. Kravene for nye virksomhe-

der var dog blevet øget i takt med branchens vækst. Som 

konsekvens heraf skete der en klar udskilning mellem de 

virksomheder, der forstod at leve op til kravene og dem, 

som ikke gjorde. Det var ikke altid, at store og velkendte 

virksomheder klarede sig bedre end mindre virksomheder. 

Nogle af de større virksomheder så måske lidt let på krav 

om kvalitetsstyring ud fra en opfattelse af, at de med deres 

ofte mange år i bagagen sagtens kunne levere det krævede. 

Resultatet var imidlertid, at det i flere tilfælde blev de små 

eller mellemstore virksomheder, der løb med ordrerne, fordi 

de gjorde sig umage med at leve op til de stillede krav.

For periodens nye virksomheder var der stadig meget 

at lære, selv når det var bevist, at virksomheden formåede 

at leve op til de stillede krav. Nogle virksomheder blev ved 

deres indgang på markedet mødt med meget hårde forsik-

ringsmæssige vilkår; krav der senere blev lempet, da det 

stod klart, hvilke kvalitets- og sikkerhedskrav der i forve-

jen gjorde sig gældende. Dette og lignende eksempler illu-

strerer dog de uventede udfordringer, der undertiden kunne 

møde virksomhederne. 

At have styr på sikkerhed og kvalitet var et gennemgåen-

de krav for at bide sig fast på offshoremarkedet, men også i 

1990’erne var de personlige kontakter en central faktor, hvis 

man ville ind. For en lille og nystartet virksomhed uden no-

gen form for referencer var det vanskeligt at komme ind på 

markedet. Personlige relationer fra tidligere ansættelsesfor-

hold og fra tidligere kundekredse var derfor vigtige - præcis 

på samme måde, som det havde været vigtigt med erfarne 

udenlandske kontakter i offshoreindustriens første år.

Omkring årtusindskiftet kom der blandt Esbjergs off-

shorerelaterede virksomheder stadig mere fokus mod det 

internationale offshoremarked. Esbjerg-virksomhederne 

havde i de forudgående årtier haft offshoreaktiviteterne 

på den danske del af Nordsøen som en udviklingsmæssig 

”kravlegård”. De største og mest veletablerede firmaer var 

nået ud af kravlegården og begyndte nu at ekspandere på det 

internationale marked, men fra omkring 2000 begyndte flere 

andre og mindre virksomheder ligeledes at forfølge mulig-

hederne i udlandet. Selvom Esbjergs offshorebranche efter 

årtusindskiftet fortrinsvis må karakteriseres som bestående 

af etablerede firmaer med stadig større eksportfokus, kom 

der også nye virksomheder til i disse år. Som det også havde 

været tilfældet i tidligere perioder, etableredes disse virk-

somheder som oftest ved, at der blev fundet et ”hul i marke-

det” - d.v.s. steder, hvor virksomheden fandt mulighed for at 

Platformene på den danske del af Nordsøen er i flere tilfælde af en 
betragtelig størrelse, og der kan være langt at gå fra et platforms-
afsnit til et andet. Billedet her er fra Tyra-Øst.
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udnytte eksisterende kunnen i niche-områder på markedet 

eller ”opfandt” hidtil udækkede behov på offshoreområdet. 

Trods hård konkurrence og store krav viste en række af dis-

se virksomheder, at det ad denne vej fortsat kunne lade sig 

gøre at komme ind på markedet inden for en overskuelig 

årrække.  Held, dygtighed og hårdt arbejde var vigtige fak-

torer i processen fra ide til succesfuld etablering.

Konkluderende kan det konstateres, at virksomhederne 

i de tidlige år i offshoresektorens udvikling var fokuseret 

på at hive viden hjem fra udlandet. Virksomhedernes cen-

trale udfordring var at etablere kontakter og viden. I midten 

af 1980’erne var der etableret et vist vidensniveau, og flere 

Esbjerg-virksomheder var klar til at stå på egne ben og søge 

efter ”huller i markedet”. Denne søgen fortsatte op igen-

nem 1990’erne, samtidigt med at erfaringerne udbyggedes. 

Omkring årtusindskiftet havde Esbjerg-virksomhederne 

nået et vidensniveau, der gjorde dem i stand til at træde ud 

på eksportmarkedet, hvor de med en stigende grad af suc-

ces gjorde sig bemærket. Vejen ind på offshoremarkedet 

har gennem de seneste årtier varieret i takt med tidens krav. 

Gennemgående gælder det imidlertid, at personlige kontak-

ter, fokus på kvalitet og sikkerhed samt evnen til at finde 

”huller i markedet” er centrale, hvis man ønsker at etablere 

sig på offshoremarkedet.3 

Offshoremarkedets værdi
I de ovenstående afsnit er udviklingen af den danske off-

shoreindustri gennem de sidste godt fire årtier blevet belyst 

fra nationalt over regionalt/lokalt til virksomhedsniveau. 

Udfordringerne har gennem årene ændret karakter, og kra-

vene til markedsadgang er i dag skærpede i forhold til si-

tuationen for ti, tyve eller tredive år siden. Til gengæld er 

markedets økonomiske værdi også øget ganske betydeligt. 

Anskuet ud fra løbende priser er f.eks. investeringerne i de 

danske offshoreaktiviteter steget fra 164 mio. kr. i 1972 over 

knap 1,2 mia. kr. i 1980, godt 4 mia. kr. i 1990 og knap 6,6 

mia. kr. i 2000 til knap 10,5 mia. kr. i 2006 4. Selv med hen-

syntagen til inflation og prisudvikling er der klart tale om et 

marked i vækst.

 Olie- og gasaktiviteternes samlede samfundsmæssige 

Adressen Kanalen 1-2 på Esbjerg Havn er hovedkvarter for såvel Danbor som Mærsk Olie og Gas’ afdeling i Esbjerg.
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værdi er dog langt fra begrænset til investeringerne i efter-

forskning, feltudbygning og -drift, som er de primære akti-

viteter på Nordsøen. I virkeligheden udgør disse investerin-

ger kun en mindre del af det samlede regnskab, hvilket vil 

fremgå af opstillingen i Tabel 1 over den værdi, som pro-

duktionen af godt 17 mio. tons olie og 9,2 mia. m3 naturgas 

fra de 19 producerende felter på den danske Nordsøsokkel 

totalt set genererede i 2006.

 Energistyrelsens imponerende talværdier er dog ikke 

fuldt dækkende, idet man ikke har forsøgt at beregne den 

afledte omsætnings- og beskæftigelsesmæssige effekt, der 

skabes af de danske offshoreaktiviteter på Nordsøen. 

 For 2006 vil udgangspunktet for en sådan beregning 

selvsagt være de 10,5 mia. kr., som dette år blev investe-

ret i efterforskning, feltudbygning og -drift på den danske 

Nordsø-sokkel. Imidlertid resulterede kun en del af disse 

investeringer i ordrer hos danske underleverandører. For at 

kunne gennemføre en beregning må man derfor i udgangs-

punktet have en rimelig sikker indikation på investeringer-

nes fordeling mellem danske og udenlandske leverandører. 

 Til grund for vore beregninger ligger en leverandørli-

ste fra Mærsk Olie og Gas AS, som i 2006 sad på omkring 

80 % af det danske offshoremarked. 

 I 2006 fordelte Mærsk Olie og Gas AS’ investerin-

ger på den danske Nordsøsokkel sig på knap 1.000 un-

derleverandører, hvoraf 56 % var danske virksomheder, 

mens de resterende 44 % var hjemmehørende i udlandet. 

Omsætningsfordelingen var dog ikke ganske tilsvarende, 

idet 50,1 % af investeringerne kom udenlandske underleve-

randører til gode, mens danske underleverandører nød godt 

af 49,9 % af investeringerne - eller omkring 4,024 mia. kr.5

 Forudsætter man, at Mærsk Olie og Gas' investerings-

fordeling også var gældende for de øvrige operatører på 

den danske Nordsø-sokkel i 2006, lå den samlede omsæt-

ningsmæssige værdi i Danmark af investeringerne på dansk 

Nordsø i 2006 altså på godt 5,2 mia. kr.

 Dette beløb er dog kun en del af det afkast, som Nord- 

søaktiviteterne genererer i Danmark, idet mange af de dan-

ske underleverandører udnytter erfaringen fra dansk offsho-

re til også at engagere sig på det internationale offshoremar-

ked. Fra en undersøgelse udført af Fiskeri- og Søfartsmuseet 

i 2002 ved man, at andelen dengang lå på omkring 40 % 

af virksomhederne. En opdaterende undersøgelse af et re-

præsentativt udsnit på ca. 10 % af de dengang forespurgte 

virksomheder indikerer, at andelen af internationalt aktive 

offshorerelaterede virksomheder i dag udgør omkring 55 

% af samtlige virksomheder. Vigtigere er dog, at det sam-

lede internationale element af disse virksomheders samlede 

offshorerelaterede omsætning i samme periode er steget fra 

knap 20 til knap 40 % af totalen for samtlige virksomheders 

offshoreomsætning6. Dette giver en faktor 1,4 i forholdet 

mellem eksport- og hjemmemarked, hvilket betyder, at den 

direkte omsætningsmæssige værdi af danske offshorerela-

terede virksomheders engagement i dansk og international 

offshore ligger på et niveau omkring 7,3 mia. kr.

 Imidlertid sætter disse virksomheders offshorerelaterede 

omsætning via diverse underleverandører sig også spor vi-

dere i det danske økonomiske system. 2002-undersøgelsen7 

godtgjorde i denne sammenhæng, at en beregningsfaktor på 

1,4 i så henseende var gældende på landsplan. Set ud fra 

dette perspektiv vil omsætningen hos de primære offshore-

virksomheder generere yderligere en omsætning på omkring 

2,9 mia. kr. i det danske samfund, hvis samlede direkte og 

indirekte afkast af offshoreinvesteringerne på Nordsøen i så 

fald vil beløbe sig til omkring 10,2 mia. kr. Heraf sidder 

Tabel 1
De danske offshoreaktiviteters samfundsøkonomiske 
værdi, status 2006

Investeringer på dansk Nordsøsokkel: 10,5 mia. kr.

Samlet værdi af den danske salgsproduktion: 60,7 mia. kr.

Positiv effekt på dansk handelsbalance: 30,8 mia. kr.

Positiv effekt på dansk betalingsbalance*: 30,0 mia. kr.

Statens indtægter via skatter, afgifter, royalties m.v.: 31,5 mia. kr.

Kilde: Energistyrelsen: Danmarks olie- og gasproduktion 2006, Kbh. 2007.
* Effekten er af Energistyrelsen beregnet ud fra en international oliepris 
på 50 US-dollars pr. tønde. En højere international oliepris vil selvsagt 
have større effekt på betalingsbalancen. 
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virksomheder i Esbjerg-området (jvf. Tabel 2) på en om-

sætningsandel på omkring 7,3 mia. kr. Til de nævnte om-

sætningstal kommer endelig en induceret omsætning, som 

afledes af offshoreansattes privatforbrug, skattebetaling 

m.v. Værdien af denne vanskeligt kalkulerbare størrelse er 

ikke søgt beregnet her, men det kan med sikkerhed fastslås, 

at den samlede omsætningsmæssige værdi af offshoreakti-

viterne for det danske samfund ligger en del over de nævnte 

10,2 mia. kr.

Vender man sig mod den beskæftigelsesmæssige effekt 

af offshoreaktiviteterne, har man i Storbritannien udviklet 

en beregningsmodel, som med udgangspunkt i den i hjem-

landet forbrugte del af investeringerne på eget sokkelom-

råde beregner en direkte, indirekte og induceret beskæfti-

gelse inklusive værdi af eksportaktiviteter på 21 årsværk 

pr. forbrugt million US-dollars. Kontrolberegninger af mo-

dellen ud fra de empiriske tal, som i 2002 blev fremlagt af 

Fiskeri- og Søfartsmuseet, gav for Danmarks vedkommen-

de et resultat på 20 årsværk pr. forbrugt million US-dollars. 

Det synes således forsvarligt at anvende principperne i den 

britiske beregningsmodel på danske forhold. Imidlertid skal 

man være opmærksom på, at kursen på US-dollars siden de 

britiske beregninger er faldet fra godt 8 kr. til omkring 5,6 

kr. pr. dollar. For at undgå metodiske fejl i denne sammen-

hæng er det nødvendigt at omregne den direkte, indirekte 

og inducerede beskæftigelsesfaktor til danske kroner. En 

sådan omregning giver en beskæftigelsesfaktor på 2,5 års-

værk pr. hver investeret million kroner på den danske del af 

Nordsøen, som kommer danske virksomheder til gode.8

Ovenfor (jvf. Tabel 2) blev den direkte omsætningsværdi 

i Danmark af investeringerne på dansk Nordsø-sokkel i 2006 

beregnet til 5,2 mia. kr. Med en jobskabelse på 2,5 årsværk 

pr. forbrugt million kroner vil investeringerne på den dan-

ske Nordsø-sokkel inklusive danske virksomheders eksport 

således give en direkte, indirekte og induceret beskæftigelse 

på omkring 13.000 årsværk i det danske samfund (jvf. Tabel 

3). Faktoren for induceret beskæftigelse er i den britiske 

model beregnet til 1,55 9. Anvendes denne faktor på danske 

forhold vil den inducerede beskæftigelse udgøre 4.600 års-

værk, mens den direkte og indirekte offshorerelaterede be-

skæftigelse udgør 8.400 årsværk. Centeret ligger i Esbjerg-

området, hvor den direkte og indirekte beskæftigelse udgør 

godt 6.100 årsværk (jvf. Tabel 3), mens en induceret be-

skæftigelse på knap 3.400 årsværk bringer den totale off-

shorerelaterede beskæftigelse i Esbjerg-området op på knap 

9.500 årsværk.10

Ud fra de anvendte beregningsprincipper genererede 

2006-investeringerne på dansk Nordsø-sokkel en direkte og 

Tabel 2
Offshoreaktiviteternes afledte omsætningsmæssige  
effekt i Danmark, status 2006

Omsætningsværdi af investeringer på dansk Nordsø   5,2 mia. kr.

Omsætningsværdi af offshore eksport   2,1 mia. kr.

Omsætningsværdi hos danske underleverandører   2,9 mia. kr.

Samlet direkte og indirekte omsætningsværdi i Danmark 10,2 mia. kr.

Heraf Esbjerg-området*   7,3 mia. kr.

Kilde: Beregning baseret på materiale nævnt i note 5-7. *Ifølge MOG’s 
leverandørlister for 2006 sidder virksomheder i Esbjerg-området på 
72,9 % af den del af omsætningsværdien af Nordsø-investeringerne, som 
kommer danske virksomheder til gode. Beregningen bygger på en anta-
gelse om, at dette forhold også gør sig gældende i relation til eksport og 
underleverandører.

Tabel 3
Offshoreaktiviteternes afledte beskæftigelsesmæssige 
effekt i Danmark, status 2006

Samlet direkte, indirekte og induceret beskæftigelse i DK 13.000 årsværk

Heraf induceret beskæftigelse (faktor 1,55) i DK 4.600 årsværk

Direkte og indirekte beskæftigelse i DK   8.400 årsværk

Direkte og indirekte beskæftigelse i Esbjerg-området*   6.124 årsværk

Direkte, indirekte og induceret beskæftigelse 

i Esbjerg-området (1,55)   9.492 årsværk

Kilde: Beregning baseret på model udarbejdet af Cambridge Energy 
Research Associates (note 8). *Esbjerg-andelen er anslået ud fra den in-
vesteringsfordeling, som fremgår af MOG’s leverandørlister for 2006.
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indirekte omsætning og beskæftigelse i Danmark på hen-

holdsvis 10,2 mia. kr. og 8.400 årsværk. Det kan på denne 

baggrund kun konkluderes, at offshoremarkedet har en be-

tydelig værdi for det danske samfund - og at der er noget at 

komme efter for de virksomheder, som har mod, vilje og 

evne til at trænge ind på markedet.

Afslutning
Siden de første fund af kulbrinter i den danske del af 

Nordsøen blev gjort i 1966 - og den første olieproduktion 

igangsat fra Dan-feltet i 1972 - er offshoreaktiviteterne på 

den danske Nordsøsokkel blevet stadig mere omfattende. 

Udviklingen kom først for alvor i gang med opbygningen 

af de store felter Gorm og Tyra i begyndelsen af 1980’erne. 

Sammen med Dan blev disse felter centre i DUC’s produk-

tionssystem på Nordsøen, som i dag tæller i alt 15 produce-

rende olie- og gasfelter med Mærsk Olie og Gas som ope-

ratør. Herudover findes yderligere fire producerende felter, 

der opereres af henholdsvis Amerada Hess og DONG E&P. 

Produktionen toppede i 2004, men en samlet produktion på 

godt 17 mio. tons olie og godt 9 mia. normalkubikmeter gas 

i 2006 indikerer, at der endnu er et pænt tidsrum til de sidste 

kulbrinter er hentet op fra dansk Nordsøsokkel.

 Mængden af danskproducerede kulbrinter er et resultat 

af dels produktionsapparatets udbygning, dels teknologiske 

forbedringer på såvel efterforsknings- som indvindingssiden. 

En del af denne teknologi produceres i Esbjerg, der siden 

1960’erne har været basehavn for operationerne offshore på 

Nordsøen. Frem til slutningen af 1970’erne havde aktiviteter-

ne dog ikke stor effekt på Esbjergs erhvervsliv, men med de 

store feltopbygninger i begyndelsen af 1980’erne oplevede 

Esbjerg et regulært olieboom og opkomst af en ny industri, 

Den centrale del af Halfdan-feltet, der blev fundet i 1999 og siden har været under kontinuerlig udbygning. Foto: Medvind.
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som fortsat er i vækst og efterhånden har udviklet sig en så-

kaldt kompetenceklynge af virksomheder, der for godt halv-

delens vedkommende i dag også opererer internationalt.

 I takt med udviklingens stadig stigende krav til leve-

randørvirksomhedernes kunnen, er det blevet tiltagende 

vanskeligt for nye virksomheder at vinde indpas på marke-

det. Personlige kontakter, fokus på kvalitet og sikkerhed er 

sammen med evnen til at finde ”huller” i markedet centrale 

faktorer for de virksomheder, som i dag ønsker at etablere 

sig i dansk offshore. Til gengæld er der tale om et marked af 

en betydelig beskæftigelsesmæssig og økonomisk værdi, så 

der er vitterlig noget at komme efter.

 På basis af leverandørlister fra Mærsk Olie og Gas, 

der dækker 80 % af det danske offshoremarked, har den-

ne undersøgelse ud fra beregningsmodeller udviklet af 

Cambridge Energy Research Associates kunnet fastslå, at 

den beskæftigelses- og omsætningsmæssige effekt af off- 

shoreaktiviteterne i Danmark ligger på henholdsvis omkring 

13.000 årsværk og godt 10 mia. kr. Undersøgelsen har også 

fastslået Esbjergs status som Danmarks offshorecentrum, 

idet henved tre fjerdedele af den danske offshoreafledte be-

skæftigelse og omsætning ligger i Esbjerg-området.

 Der synes ikke at være grund til at frygte for den danske 

offshorebranches umiddelbare fremtid. Tidens høje oliepris 

giver også på den danske del af Nordsøen olieselskaberne 

incitament til at få produceret mest muligt af de kendte re-

server - og en pæn margin til videre udvikling af såvel ef-

terforsknings- som indvindingsteknologi. Samtidig vil bl.a. 

de voksende kinesiske og indiske økonomier give øget ef-

terspørgsel på kulbrinter, som vil medvirke til at holde den 

internationale oliepris i top eller måske få den til at vokse 

yderligere. Disse forhold kan bidrage til at forlænge kul-

brinteindvindingen også på Nordsøen, idet stadig højere pris 

kan gøre det rentabelt at udvinde stadig mindre mængder. 

På et tidspunkt vil prisudvikling - og måske ikke mindst en 

voksende politisk opmærksomhed omkring CO2-udledning 

og klimadebat generelt - sandsynligvis sætte øget fokus på 

alternative energikilder som f.eks. vind. Her er den danske 

offshorebranche imidlertid allerede aktiv i forbindelse med 

opbygning, drift og vedligehold af havvindmølleparker - og 

der vil være mange andre nicher for udnyttelse af den tek-

nologiske kunnen og know how, som er akkumuleret via in-

dustriens leverancer til offshoreaktiviteterne på Nordsøen.

Noter:
1. Afsnittet er primært baseret på Morten Hahn-Pedersen: 

A.P. Møller og den danske olie, Kbh. 1997, Morten Hahn-

Pedersen: Fra viking til borebisse, Esbjerg 2001 og Morten 

Hahn-Pedersen: Oil and Gas from the Danish North Sea, 

Danish Offshore Industry 2006, Esbjerg 2006, p. 26-33. 

Endvidere er der suppleret med informationer fra Mogens 

Rüdiger: DONG og energien, Kbh. 1998 samt Energistyrel-

sen: Danmarks olie- og gasproduktion, diverse årgange.

2. Afsnittet er primært baseret på Morten Hahn-Pedersen & 

Marit Jensen: Afledt effekt i Esbjerg Kommune og Ribe Amt 
af offshoreaktiviteterne på Nordsøen, Esbjerg 2002, Morten 

Hahn-Pedersen: Olien i fokus, Esbjerg 2002, Morten Hahn-

Pedersen: op. cit., Esbjerg 2006 og Morten Hahn-Pedersen: 

Charting a small Piece of the International Offshore Oil and 

Gas Industry - A Case Study on the Impact of North Sea Oil 

and Gas on a Danish Region (under udgivelse 2008). For 

den tidlige periodes vedkommende kan supplerende infor-

En ENSCO-rig hyret af DONG E&P ved kaj i Esbjerg.
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mationer hentes fra Villy Søgaard & Inge Sofie Sørensen: 

Offshoreaktiviteter på Nordsøen og basebyen Esbjerg, Århus 

1983, Lindy Tanvig: Esbjerg - en olieby i Danmark, Esbjerg 

1983 og Lindy Tanvig: Danish Offshore Labour Recruit-

ment and the Offshore Impact on Esbjerg, The North Sea -  
Resources & Sea Way, Aberdeen 1996, p. 274-286. Vedrø-

rende særlige aspekter omkring Esbjerg Havn kan desuden 

henvises til Morten Hahn-Pedersen (red.): Esbjerg Havn 
1868-1993, Esbjerg 1993, Morten Hahn-Pedersen & Søren 

Byskov: A Diversity of Infrastructure - The Development of 

the Port of Esbjerg 1868-2000, Bridging Troubled Waters, 

Esbjerg 2005 samt Morten Karnøe Søndergaard & Morten 

Hahn-Pedersen: Afledt effekt af aktiviteter på Esbjerg Havn, 

Esbjerg 2005. Udviklingen af enkeltvirksomheder er bl.a. 

belyst i Morten Hahn-Pedersen: Local Entreprenuership in 

the Danish Offshore Industry, International Journal of Ma-
ritime History, Vol. XIV, No. 2 (2003), p. 123-143 og Mor-

ten Hahn-Pedersen & Mette Guldberg: Sikkerhed til søs -  
ESVAGT gennem 25 år, Esbjerg 2006.

3. Afsnittet er baseret på en række interviews med folk fra 

offshorerelaterede virksomheder i forbindelse med nærvæ-

rende undersøgelse. Af diskretionshensyn er meddelerne 

anonymiseret i nærværende fremstilling. Samtlige inter-

views foreligger fuldt udskrevet i Fiskeri- og Søfartsmuseets 

arkiver under FOS:OP 862, SMV-undersøgelsen 2007, som 

af hensyn til meddelerne vil være båndlagt frem til 2032.

4. Energistyrelsen: Danmarks olie- og gasproduktion 2006, 

København 2007, p. 102.

5. Der skal her rettes en varm tak til Mærsk Olie og Gas 

AS for en særdeles velvillig behandling af vor anmodning 

om indsigt i selskabets leverandørforhold i relation til denne 

undersøgelse. Mærsk Olie og Gas AS investerede på dansk 

Nordsøsokkel i 2006 godt 8 mia. kr. i efterforskning, ud-

bygning samt drift og vedligehold af felterne. Disse investe-

ringer afstedkom ordrer til i alt 994 leverandører i Danmark 

(total 556 leverandører) og udlandet (total 438 leverandø-

rer). På vor anmodning kørte Mærsk Olie og Gas AS en liste 

over disse leverandører på navn, adresse og faktuel omsæt-

ning pr. leverandør med en forud ansat bagatelgrænse på 

en årsomsætning på minimum 1 mio. kr. i forhold til den 

enkelte leverandørvirksomhed. Denne kørsel resulterede i 

navne, adresser og faktuel omsætning i 2006 med i alt 367 

leverandører fordelt på 181 danske og 186 udenlandske 

virksomheder med en omsætning i forhold til Mærsk Olie 

og Gas AS på mere end 1 mio. kr. i det givne år. For Dan-

marks vedkommende stod disse leverandører for i alt knap 

97 % af selskabets danske omsætning, mens de navngivne 

udenlandske leverandørvirksomheder tegnede sig for knap 

98 % af værdien af Mærsk Olie og Gas AS’ udenlandske 

ordrer på leverancer og ydelser til selskabets felter på den 

danske Nordsø i år 2006. Alt i alt er der altså tale om en 

”second to none” kilde i forhold til undersøgelser af nærvæ-

rende karakter. Af hensyn til materialets følsomhed og dybt 

fortrolige karakter, er Mærsk Olie og Gas AS’ leverandørli-

ste for 2006 henlagt i Fiskeri- og Søfartsmuseets arkiver un-

der FOS: OP 862, SMV-undersøgelsen 2007 og som sagens 

øvrige akter båndlagt frem til 2032.

6. Kombineret spørgeskema- og interviewundersøgelse be-

svaret af et repræsentativt udvalg på en snes offshorerelate-

rede danske virksomheder. De enkelte virksomheders svar 

er ligeledes henlagt i Fiskeri- og Søfartsmuseets arkiver 

under FOS: OP 862, SMV-undersøgelsen 2007 og som sa-

gens øvrige akter båndlagt frem til 2032. Informationerne 

i afsnittet baserer sig i øvrigt på Morten Hahn-Pedersen & 

Marit Jensen: op. cit., Esbjerg 2002.

7. Morten Hahn-Pedersen & Marit Jensen: op. cit., Esbjerg 

2002.

8. Cambridge Energy Research Associates: Oil Taxation 
and Oil Company Motivation, Cambridge May 2003 og 

Cambridge Energy Research Associates: Discussion of Po-
tential Impact on Danish Employment of Changes in Hy-
drocarbon Taxation and Activity Levels, Cambridge June 

2003 samt Morten Hahn-Pedersen: op. cit., (under udgiv-

else 2008). Set i forhold til tallene i Morten Hahn-Pedersen 

& Marit Jensen: op. cit. Esbjerg 2002 er den danske andel 

af Nordsø-investeringerne i 2006 blevet fordoblet fra 2,6 til 

5,2 mia. kr. Omregnes til US-dollars efter tidens kurs får 

man imidlertid p.g.a. det mellemliggende kursfald en stig-

ning fra 323-930 mio. US-dollars. Af denne årsag er valgt 

omregning til en beskæftigelsesfaktor i forhold til danske 
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kroner af 2002-tallene, som passede med den britiske mo-

del. De 2,6 mia. fra 2002-rapporten udløste i den engelske 

kontrolregning i alt 6.350 årsværk, hvilket svarer til 2,5 års-

værk pr. investeret million kroner på dansk Nordsøsokkel, 

som kom danske virksomheder til gode. 

9. Ibid.

10. Anvendes den britiske model ud fra beskæftigelsesfak-

toren pr. investeret million US-dollars (og kontrolbereg-

ningen i forhold til empiriske danske tal i 2003) vil tallene 

for den direkte, indirekte og inducerede beskæftigelse i 

Danmark på basis af 2006-investeringerne være 18.600 års-

værk, hvoraf den inducerede beskæftigelse vil udgøre 6.600 

årsværk og den direkte/indirekte beskæftigelse 12.000 års-

værk. Med den fra MOG’s leverandørliste for 2006 kendte 

omsætningsfordeling ville dette betyde en direkte/indirekte 

beskæftigelse i Esbjerg-området på godt 8.700 årsværk. Al 

empiri tilsiger, at dette tal er for højt, hvilket kan skyldes, 

at det efterfølgende fald siden 2003 i kursen på US-dollars 

har påvirket beregningsmodellens grundlag. Netop af den-

ne årsag har man af metodisk konservative hensyn i denne 

undersøgelse har valgt at omregne beskæftigelsesfaktoren 

til danske kroner ud fra de tal, som blev blotlagt i 2002-

analysen (Morten Hahn-Pedersen & Marit Jensen: op. cit. 

Esbjerg 2002) og konfirmeret af britiske kontrolberegnin-

ger i 2003 (Cambridge Energy Research Associates: op. 

cit., Cambridge May 2003 og Cambridge Energy Research 

Associates: op. cit., Cambridge June 2003).

Summary
In response to a request from Offshore Center Danmark, the 

Fisheries and Maritime Museum/Centre for Maritime and 

Regional Studies carried out an investigation of the Danish 

offshore sector’s development and current status in 2007. 

This article outlines the main results of the investigation.

Since hydrocarbons were first discovered in the Danish 

North Sea in 1966 - and the first production of oil com-

menced from the Dan field in 1972 - the offshore activities 

in the Danish North Sea have steadily increased. The first 

major developments came with the construction of the big 

Gorm and Tyra fields in the early 1980s. Together with Dan, 

these fields became the centre of DUC’s production system 

in the North Sea, which now amounts to a total of 15 pro-

ducing oil and gas fields operated by Maersk Oil. There are 

also a further four producing fields operated by Amerada 

Hess and DONG E&P. Production peaked in 2004, but a 

total production of over 17 million tons of oil and over nine 

billion normal cubic metres of gas in 2006 indicates that 

there is a long way to the last hydrocarbons from the Danish 

North Sea.

 The quantity of hydrocarbons produced by Denmark 

results from both the construction of the production appa-

ratus and technological improvements in both exploration 

and extraction. Some of this technology is made in Esbjerg, 

which has been base harbour for the offshore operations in 

the North Sea since the 1960s. Until the late 1970s these ac-

tivities did not have a great effect on business in Esbjerg, but 

with the major expansions of the fields in the early 1980s, 

Esbjerg experienced a regular oil boom and the arising of a 

new industry which is still growing, and which has gradual-

ly developed a so-called competence cluster of companies, 

over half of which now also operate internationally.

 It has become increasingly difficult for new companies 

to enter the market in step with the ever-increasing demands 

which developments have made on the abilities of supplier 

companies. Together with an ability to find “holes” in the 

market, personal contacts and a focus on quality and safety 

are central factors for companies currently wishing to es-

tablish in the Danish offshore sector. On the other hand, the 

market is of significant value in terms of employment and 

economics, so there is clearly something to be pursued.

 Based on Maersk Oil’s list of suppliers, which covers 

80% of the Danish offshore market, this investigation was 

able to demonstrate on the basis of calculation models de-

veloped by Cambridge Energy Research Associates that the 

effect of Denmark’s offshore activities on employment and 

turnover is around 13,000 full-time jobs and over 10 bil-

lion Danish kroner. The investigation has also confirmed 

Esbjerg’s status as Denmark’s offshore centre: around three 

quarters of Denmark’s offshore-related employment and 

turnover is in the Esbjerg area.
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Offshore vindmølleparker - som her Horns Rev - er én af de lovende nicher for vore dages offshore-relaterede virksomheder. Foto: Medvind.


