
DUC’s Gorm-felt, 1997. Foto: A.P. Møller-Mærsk.
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Energi fra Nordsøen
Overblik i et jubilæumsår og en forandringstid

Af Morten Hahn-Pedersen

Den 8. juli 2012 markerede 50-året for A.P. Møllers kon-
cession på efterforskning og indvinding af olie og gas fra 
den danske undergrund. Bevillingen i 1962 blev startskud 
til et bemærkelsesværdigt kapitel i dansk erhvervshistorie 
om opkomst af en helt ny industri med fokus på udnyttelse af 
offshore energiressourcer. På baggrund af et overblik over 
denne industris udvikling frem til i dag gør nærværende ar-
tikel status og ser afslutningsvis på offshoresektorens udfor-
dringer i en verden i hastig forandring. 

Indledning
I dansk offshorehistorie var sommeren 2012 rig på markan-

te milepæle. Den 8. juli 2012 var det 50 år siden, at Kong 

Frederik IX underskrev skibsreder A.P. Møllers koncession 

på efterforskning og indvinding af kulbrinter fra den dan-

ske undergrund. Fire dage tidligere havde man den 4. juli 

kunnet fejre 40-året for igangsættelsen af den første danske 

olieproduktion fra Dan-feltet, og den 1. august markerede 

40-årsdagen for ilandbringelsen af den første danske olie 

ved Gulf’s raffinaderi ved Stigsnæs. 

 Alle disse tiltag var vigtige indslag i opkomsten af en ny 

dansk industri, der for oliens og gassens vedkommende i lø-

bet af få årtier skulle føre til en så omfattende produktion, at 

Danmark ikke bare blev selvforsynende, men endog kunne 

eksportere sådanne råstoffer. Målt på beskæftigelse, omsæt-

ning og samfundsøkonomi blev offshore olie- og gasaktivi-

teterne en gevinst for det danske samfund, men erfaringerne 

fra disse aktiviteter kom også til nytte, da man i 1990’erne 

og ikke mindst i 2000’erne begyndte at interessere sig for 

offshore vindenergi. Det føjede en ny dimension til de danske 

offshoreaktiviteter, der nu blev delt i en sort sektor for olie 

og gas og en grøn sektor for vedvarende energi. Sidstnævnte 

bestod først og fremmest af stadig flere havmølleparker, men 

kunne på sigt også komme til at omfatte bølgekraft og lignen-

de energiformer, hvis udnyttelse endnu var på forsøgsstadiet. 

 Mærkedagene i sommeren 2012 omfattede dog ikke ale-

ne den danske offshoresektors fortid. Dagen efter 50-årsda-

gen for A.P. Møllers koncession trådte den danske stat den 

9. juli 2012 ind med et medejerskab på 20 % i Dansk Under-

grunds Consortium (DUC), som på dette tidspunkt var et ar-

bejdsfællesskab mellem A.P. Møller-Mærsk og olieselska-

berne Chevron og Shell. Statens deltagelse i DUC fra 9. juli 

2012 at regne var et resultat af den såkaldte Nordsø-aftale 

mellem bevillingshaverne og den danske stat i 2003. Afta-

len, hvis hovedelement var fordelingen af fortjenesterne ved 

kulbrinteudvindingen på den danske del af Nordsøen, blev 

af den danske stat i 2012 sat til et såkaldt serviceeftersyn, 

der på ny skabte debat omkring det politiske grundlag for 

DUC’s aktiviteter.

 Politiske diskussioner var dog kun en del af udfordrin-

gerne for den danske offshore-sektor i jubilæumsåret 2012. 

På basis af et kort overblik over den danske offshoreindu-

stris udvikling gennem det sidste halve århundrede har nær-

værende artikel til formål at belyse sektorens øjeblikkelige 

status samt se på nogle af de kommende års udfordringer for 

denne industrigren.
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Offshoresektorens udvikling 1962-2012
Stille ubemærkethed har aldrig karakteriseret udviklingen 

af den danske oliesektor. Da skibsreder A.P. Møller i 1960 

rettede henvendelse til den danske regering med tilbud om 

at påtage sig dansk olieefterforskning, blev hans henven-

delse modtaget med bred velvilje af et politisk system, 

som foretrak en dansk koncessionshaver frem for det tyske 

”Deutsche Erdöl Aktiengesellschaft”, der et år tidligere 

havde lagt billet ind på den danske undergrund. For såvel 

det politiske system som den nationalt bevidste skibsreder 

var tysk overtagelse af den danske undergrund ikke ønsk-

værdig blot 15 år efter afslutningen på 2. Verdenskrig, og 

skibsrederens tilbud blev derfor modtaget med kyshånd af 

et samlet folketing.

 Den 8. juli 1962 underskrev Kong Frederik IX skibs-

reder A.P. Møllers koncession på efterforskning og indvin-

ding af olie fra den danske undergrund. Hermed havde A.P. 

Møllers rederier påtaget sig en række forpligtelser, som man 

reelt ikke havde den fornødne erfaring til at kunne opfylde. 

Derfor stiftedes DUC, hvor A.P. Møller med internationalt 

erfarne partnere som hjælp fik den nødvendige ekspertise til 

at gennemføre eksperimentet. Samtidig stiftedes Dansk Bo-

reselskab, der i første omgang var tænkt som A.P. Møllers 

forlængede arm ind i DUC og bindeled mellem DUC og de 

danske myndigheder. 

 Og så gik man i gang. Snart blev efterforskningen ud-

videt til Nordsøen, og for at have midler til de kapitalkræ-

vende operationer offshore blev DUC i 1965 udvidet med 

Chevron og Texaco. Allerede ved den første boring i 1966 

fandt man det senere Kraka-felt, siden også Tyra og i 1971 

både Dan og Gorm. Efter adskillige internationale kontro-

verser om delingen af Nordsøen, kunne DUC den 4. juli 

1972 starte produktionen fra Dan-feltet.

 Det blev indledning til godt et årtis intenst arbejde med 

at lære at udnytte de tætte kridtreservoirer i den danske un-

dergrund. Det blev også starten på et forløb, hvor den dan-

ske stat i lyset af tidens oliekriser ud fra politiske ønsker om 

bedre forsyningssikkerhed sikrede sig større kontrol med 

den producerede olie og gas. Desuden fik staten gennem 

tilbagelevering af hovedparten af A.P. Møllers koncessions-

areal skabt mulighed for, at andre operatører kunne komme 

i gang med efterforskning og eventuel indvinding af olie og 

gas fra den danske undergrund. 

 Efter den sidste af en række aftaler med den danske re-

gering i årene 1976-1981 sad A.P. Møller tilbage med 2 % 

af det oprindelige koncessionsareal. Til gengæld var det i 

netop dette område, at hovedparten af den danske olie var 

beliggende og opbygning af nye felter som Gorm, Skjold 

og Tyra var undervejs. Nu gjaldt det om at få mest muligt 

op. Denne udfordring blev ikke mindre, da den omvendte 

oliekrise i foråret 1986 sendte den internationale oliepris 

på rutsjetur fra omkring 30 dollars til 10 dollars pr. tønde. 

Dansk Boreselskab, som i 1975 var blevet operatør på de 

producerende felter, og i 1986 under navnet Mærsk Olie og 

Gas også eneoperatør for DUC, fik nu en enorm udfordring. 

Reelt lå produktionsprisen på dansk olie på dette tidspunkt 

omkring markedsprisen. Udfordringen var derfor på den 

økonomisk mest hensigtsmæssige måde at få øget indvin-

Danmarks og DUC’s første oliefelt, Dan-feltet, gik i produktion i 
1972. Foto: Medvind.
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A.P. MØLLER-MÆRSK’S SAMLEDE OLIEENGAGEMENT
Efterforsknings- og produktionsaktiviteterne på den danske del af 

Nordsøen blev for A.P. Møller Gruppen et springbræt til et om-

fattende engagement i olie- og gasindustrien. Siden slutningen 

af 1920’erne havde Gruppens to oprindelige tørlastrederier også 

beskæftiget sig med tankfart. Dette engagement blev af væsent-

lig betydning for rederiselskaberne, hvis virksomhed i 1950’erne 

desuden udvidedes med Mærsk Raffinaderiet i København. Men 

med Eneretsbevillingen af 1962 startede en udvikling, hvor A.P. 

Møller Gruppen ud fra simpel knopskydning af sine aktiviteter til 

stadighed udviklede det samlede olieengagement. 

 En række nye initiativer blev søsat med henblik på servicering 

af DUC’s Nordsøfelter. Det gjaldt således boreaktiviteter (Maersk 

Drilling) og forsyningstjeneste (Maersk Supply Services, Danbor 

og Maersk Helicopters). Med overtagelsen af aktiemajoriteten i 

Esvagt kom også vagtskibstjeneste til denne vifte af servicefunk-

tioner, der i A.P. Møller-regi desuden kom til at omfatte flydende 

produktion, specialiseret gastransport og værftsvirksomhed. 

 Nogle af de nævnte aktiviteter blev siden nedlagt, men tank-

skibsvirksomhed, boreaktiviteter, forsyningstjeneste og vagttjene-

ste på det internationale marked var i 2012 fortsat elementer i A.P. 

Møller-Mærsk Gruppens portefølje. Det samme var Mærsk Olie 

og Gas – oprindeligt Dansk Boreselskab – der fra et såre beskedent 

udgangspunkt havde udviklet sig til et internationalt opererende 

olieselskab og én af de vigtigste bidragydere til A.P. Møller-Mærsk 

Gruppens samlede forretning.  

Kilde: René Taudal Poulsen og Morten Hahn-Pedersen: A.P. Møl-

ler-Mærsk i olie- og gasindustriens værdikæde, Sjæk’len 2011, Es-

bjerg 2012, p. 67ff.

Forsyningsskibe fra Maersk Supply; et af mange olieengagementer hos A.P. Møller-Mærsk. 
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dingen fra de daværende 6-7 % af de tilstedeværende reser-

ver til det højst opnåelige mål. 

 Svaret blev brug af vandrette boringer, vandinjektion og 

ubemandede satellitplatforme, som hævede indvindingspro-

centen og i takt med en fortsat udbygning af DUC’s pro-

duktionssystem bevirkede, at Danmark allerede fra første 

halvdel af 1990’erne blev selvforsynende med kulbrinter og 

siden også EU’s eneste nettoeksportør af olie.1 I 1997, der 

markerede 25-året for den første danske olieproduktion, sat-

te DUC sit og Danmarks tolvte Nordsø-felt, Harald-feltet, i 

produktion. Fra en beskeden start på godt 100.000 kubik-

meter olie i 1972 nåede olieproduktionen i jubilæumsåret 

op på godt 13 millioner kubikmeter. Siden 1984 havde DUC 

også produceret gas til det danske naturgasnet, hvis gaskøb 

gennem de forløbne tretten år var steget fra godt 0,2 til knap 

7 milliarder kubikmeter på årsbasis.2 

 Frem til og med 1997 havde DUC stået for den samlede 

danske kulbrinteproduktion, men herefter kom der flere pro-

ducenter på den danske del af Nordsøen. Med Mærsk Olie 

og Gas som operatør åbnede i 1998 Lulita-feltet på basis af 

et 50/50-samarbejde mellem DUC og en gruppe selskaber 

med norske Statoil i spidsen. Statoil var desuden operatør for 

en anden gruppe, som var kommet i aktivitet på den danske 

Nordsø efter åbningen af dansk sektor i medfør af 1981-afta-

len mellem A.P. Møller og den danske stat. I 1999 igangsatte 

denne gruppe Siri-feltet, som efter DONGs overtagelse af 

Med norske Statoil som operatør blev Siri-feltet sat i produktion i 1999. I 2002 blev DONG operatør for feltet. Foto: Medvind.
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Ubemandet satellitplatform af STAR-typen på DUC's Roar-felt, 1997. Foto: A.P. Møller Mærsk.
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operatørskabet blev tilføjet satellitterne Nini og Cecilie med 

produktionsstart i 2003. Tilbage i 1999 indledte en anden 

gruppe med amerikanske AmeradaHess som operatør pro-

duktion fra Syd Arne-feltet, der var et tilbageleveret DUC-

fund. Også DUC udvidede imidlertid sin portefølje i den 

danske del af Nordsøen med felterne Halfdan og Tyra Sydøst 

i henholdsvis 1999 og 2002. I første halvdel af 2000’erne var 

produktionssystemet på den danske del af Nordsøen således 

nået op på i alt 19 olie- og gasfelter, hvis produktion af olie 

kulminerede med godt 22,6 millioner kubikmeter i 2004, 

mens toppunktet for gassalget på 9,2 milliarder kubikme-

ter lå i 2005. Trods fortsatte udbygninger af de efterhånden 

Mærsk Olie og Gas’ Al Shaheen-felt i Qatar, 2012. Foto: A.P. Møller-Mærsk.
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modne danske felter faldt produktionen i de følgende år og 

lå i 2011 på 12,8 millioner kubikmeter olie og 5,6 milliarder 

kubikmeter gas. Selv om andre producenter var kommet til, 

var DUC op til jubilæumsåret i 2012 dog fortsat den domi-

nerende producent på den danske del af Nordsøen med en 

andel på godt 86 % af olien og 97 % af gassen.3

 Faldende produktion fra stadig mere modne felter var en 

kendt problematik i oliebranchen. Frem til 1990’erne havde 

DUC’s operatør, Mærsk Olie og Gas, såvel organisatorisk 

som porteføljemæssigt på mange måder været at ligne med 

et nationalt olieselskab med fokus på den nationale (in casu 

danske) produktion. På dette tidspunkt måtte Mærsk Olie og 

Gas – som i øvrigt ethvert andet olieselskab i en lignende 

situation – begynde at vurdere, hvorvidt man rådede over 

tilstrækkelige reserver til at kunne sikre selskabets fortsatte 

udvikling og vækst. Det blev indledningen til et engage-

ment, som i løbet af 1990’erne og 2000’erne førte til Mærsk 

Olie og Gas’ etablering på en international scene, hvor man i 

2012 var aktiv i en halv snes lande. Fra 2007 overgik Mærsk 

Olie og Gas’ internationale produktion selskabets andele af 

DUC’s produktion på de modne danske felter, som dermed 

ikke længere var altafgørende for selskabets beståen. Det 

havde hele tiden været tilfældet for de store internationale 

olieselskaber, der som f.eks. Chevron, Shell og Statoil blot 

havde haft den danske del af Nordsøen som en lille del af en 

meget bredere international portefølje. Nu var tiden imidler-

tid kommet til de danske selskaber, og ikke blot Mærsk Olie 

og Gas, men også statsselskabet DONG gik i 2000’erne 

uden for Danmarks grænser i jagten på kulbrinter.4

 I modsætning til Mærsk Olie og Gas kastede DONG (si-

den 2006 DONG Energy) sig imidlertid også over den ved-

varende energi, der for offshorens vedkommende først og 

fremmest handlede om vindmøller placeret i søværts hav-

mølleparker. Udviklingen af en dansk vindmølleindustri var 

affødt af 1970’ernes oliekriser og modstanden mod atom-

kraft. Politiske ønsker om at mindske olieforbruget udmøn-

tede sig fra midten af 1970’erne i en række energiplaner, der 

på forskellig vis favoriserede udnyttelsen af bl.a vindkraft. 

Oprindelig var vindmøllerne alene opstillet på land, men fra 

starten af 1990’erne blev Danmark foregangsland i opbyg-

ningen af havmølleparker, hvor bedre udnyttelse af vinden 

oversteg en række praktiske vanskeligheder i forbindelse 

med søværts mølleanlæg. Fra 1991 og frem til 2012 blev 

der i Danmark opført i alt tolv havmølleparker, mens en tret-

tende i 2012 var under opførelse ved Anholt. DONG Energy 

havde interesser i flere af de danske anlæg, men engagerede 

sig også i anlæggelse af havmølleparker i både britisk og 

tysk farvand.5

 Med hensyn til projektering, anlæg og vedligeholdelse af 

havmølleparker kunne man udnytte mange af de erfaringer, 

som offshorebranchen havde gjort i forbindelse med olie- og 

gasaktiviteterne. Når man i jubilæumsåret for den konces-

sion, som havde katalyseret opkomsten af en dansk offsho-

reindustri, talte om denne branche, handlede det derfor ikke 

længere alene om olie og gas. Offshorebranchen havde fået 

en ny dimension og var blevet opdelt i henholdsvis en sort 

(olie- og gasaktiviteterne) og en grøn offshore (vindkraft og 

Havmølleparken på Horns Rev 1 blev etableret i 2002. Foto: 
Medvind.
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vedvarende energi). Begge sektorer havde både et dansk og 

et internationalt marked for de efterhånden mange virksom-

heder, der med basis i offshorebranchen ydede et ikke ubety-

deligt tilskud til den danske samfundsøkonomi. 

Ringe i vandet
Bag de primære operatører var siden 1960’erne opbygget en 

vidt forgrenet underskov af mere eller mindre specialiserede 

underleverandører spændende fra ingeniør- og rådgivnings-

virksomhed over IT-support til leverandører af moduler, 

komponenter, maskineri og transport samt en række andre 

serviceydelser. En række af disse virksomheder var med-

lemmer af organisationer som Offshore Center Danmark og 

Vindmølleindustrien, der hver talte godt 200 medlemsvirk-

somheder, hvoraf en del dog var medlemmer begge steder. 

Sammen med operatørerne genererede disse aktører både 

arbejdspladser og omsætning. Direkte sammenligninger af 

beskæftigelse og økonomi i hhv. den sorte og den grønne 

offshore lod sig dog endnu i 2012 ikke gøre, idet vindmølle-

branchen ikke havde udskilt havmøllerne i sine statistikker. 

Den grønne offshore indgik derfor som delelement i vind-

møllebranchens totaltal, som for 2010 lød på en samlet be-

skæftigelse på omkring 25.000 ansatte og en årsomsætning 

på godt 100 mia. kr., hvoraf godt 46 mia. kr. lå på eksport. 

For den sorte offshores vedkommende forelå derimod ek-

sakte beregninger, som i 2010 lød på omkring 15.000 jobs, 

en værdi af produceret olie og gas på godt 51 mia. kr., inve-

steringer i feltudbygning, feltdrift og efterforskning på godt 

Foregående opslag: Udsigten til fire borerigge fra Fiskeri- og 
Søfartsmuseet i juni 2012 efterlod ingen tvivl om offshoreaktivite-
ternes betydning for Esbjerg.

I 1960’erne trængtes kutterflåden i Esbjergs fiskerihavn. 
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FRA FISK TIL OLIE OG VIND
Esbjergs omstilling fra fisk til olie og vind satte sig tydelige spor 

på byens havn. 

 Fiskernes skibe og redskabshuse, fiskeindustrier, filetfabrik-

ker, fiskeeksportører, træskibsværfter, skibs- og bådebyggerier, 

maskinfabrikker, skibsinstallatører, vodbinderier og kølehuse en-

ten dalede i antal eller forsvandt helt i takt med reduktionerne af 

fiskerflåden. I 2002 var fiskeauktionen blevet lukket, og omkring 

2010 begyndte man at opfylde bassinerne i dele af den tidligere  

fiskerihavn til fordel for aktiviteter i forbindelse med offshoren, 

som nu også prægede størsteparten af havnens øvrige bassiner 

samt de opfyldte arealer øst for Esbjerg Havn. 

 Set i forhold til infrastruktur havde Esbjergs overgang fra 

fisk til offshore i betragtning af omlægningens omfang været for-

bavsende gnidningsfri, idet offshorens ekspansion tidsmæssigt 

nogenlunde kom til at modsvare reduktionen i fiskerierhvervet. 

Da Esbjergs fiskeri kulminerede i 1960’erne, var offshore efter-

forskning og indvinding af olie og gas på verdensplan en meget 

ny industri med kun knap 20 år bag sig. De første – og i omfang 

ret beskedne – offshoreoperationer på dansk sokkel blev i sidste 

halvdel af 1960’erne og op gennem 1970’erne af dansk industri 

derfor mødt med en tøven, som varede, indtil de store feltudbyg-

ninger på den danske del af Nordsøen kom i gang i årene omkring 

1980. Nu begyndte til gengæld en ekspansion, som skulle fortsætte 

i de følgende tre årtier, hvor reduktionen i Esbjergfiskeriet om-

vendt tog fart. Esbjerg by og havn blev nu base for filialer af dels 

specialiserede internationale offshorevirksomheder, dels danske 

og udenlandske virksomheder som ville prøve kræfter med den 

nye industri. Lokalt opstod nye virksomheder med målrettet fokus 

på offshoreaktiviternes muligheder, og stadig flere eksisterende 

Esbjerg-firmaer føjede på forskellig vis serviceydelser til offshore 

olie og gas på porteføljen. Ikke mindst i 2000’erne skulle mange 

af virksomhederne også kaste sig over serviceydelser i forhold til 

offshore vindenergi.

Kilde:  Morten Hahn-Pedersen: Esbjerg – fra fisk til olie, Margre-

the Lyngs Mortensen (red.): Fortællinger om fisk og fiskere – Dan-
marks Fiskeriforening 125 år, 1887-2012, Vejle 2012, p. 227ff, 

Morten Hahn-Pedersen: Møller på havet – Om havmølleparker-

nes udvikling og perspektiv, Sjæk’len 2010, Esbjerg 2011, p. 23ff, 

Morten Hahn-Pedersen & Morten Karnøe Søndergaard: Nye tal 

på dansk offshore, Sjæk’len 2007, Esbjerg 2008, p.125ff, Morten 

Hahn-Pedersen: A.P. Møller og den danske olie, København 1997, 

p. 73ff.

I 2012 var der ikke mange fiskerfartøjer tilbage, bassinerne i fiske-
rihavnen blev opfyldt til brug for offshoresektoren, og kunderne 
var bl.a. fire borerigge på samme tid. Foto: Medvind.
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10 mia. kr., en samlet eksport på omkring 48 mia. kr., afgif-

ter og skatter til den danske statskasse på knap 24 mia. kr. 

samt positiv effekt på såvel betalings- som handelsbalance.6

 Offshoresektoren havde nytteværdi for hele landet, hvor 

der flere steder fandtes virksomheder, der som f.eks. Bladt 

Industries i Ålborg og Welltec i Allerød var leverandører 

til branchens hovedaktører. Geografisk havde aktiviteterne 

dog et tyngdepunkt i det vestlige Danmark, hvor Esbjerg 

i midten af 1960’erne havde fået status som basehavn for 

de kommende olie- og gasaktiviteter på den danske del af 

Nordsøen. Dengang havde fiskeriet været det absolut do-

minerende erhverv i Esbjerg, hvor mellem en tredjedel og 

halvdelen af det private erhvervslivs lønudbetalinger gik til 

de hen ved 9.000 mennesker, der på dette tidspunkt var be-

skæftiget i fiskeriet eller heraf afledte erhverv. Længe var 

offshoren da også blot et eksotisk islæt i havnens profil, 

men fra årene omkring 1980 begyndte feltopbygningerne på 

Nordsøen at tage fart samtidig med, at strukturforandringer 

fra mange små til færre store fartøjer reducerede fiskerflå-

den og en række hertil knyttede erhverv. Ved udgangen af 

2000’erne var Esbjergs fiskeri kun en skygge af tidligere 

tiders storhed, mens offshoren til gengæld havde udviklet 

sig til byens altdominerende erhvervssektor. I anden halvdel 

af 2000’erne regnede man med, at omkring 75 % af arbejds-

pladserne i relation til den sorte offshoresektor i Danmark 

var beliggende i Esbjergområdet. Beregninger viste, at ale-

ne olie- og gasaktiviteterne i Esbjergområdet gav en årlig 

omsætning på omkring 7 mia. kr. og en direkte og indirekte 

beskæftigelse på minimum 9.000 jobs, hvortil skulle lægges 

yderligere en induceret omsætning og beskæftigelse på olie/

gas-området samt omsætning og beskæftigelse i forbindelse 

med offshore vindenergi.7

 Esbjerg Havn tjente nemlig ikke blot som basehavn for 

de danske olie- og gasaktiviteter, men var også begunstiget 

af en god strategisk beliggenhed i forhold til den danske 

vindmølleindustri, der havde sit tyngdepunkt i Midt- og 

Vestjylland. Sideløbende med den fortsatte udbygning af de 

danske olie- og gasfelter var Esbjerg i løbet af 1990’erne 

blevet omdrejningspunkt for en del af den danske vindmøl-

leeksport, og med opbygningen af vindmølleparkerne Horns 

Rev 1 og Horns Rev 2 i hhv. 2002 og 2009 fik Esbjerg også 

en position som afskibnings- og basehavn for ikke blot dan-

ske, men også tyske og engelske havmølleparker i Nord-

søen. I 2012 var Esbjerg Havn udskibningshavn for hen ved 

75 % af den danske vindmølleeksport, og havnen havde sta-

tus som verdens største havn for offshore vindenergi, idet 

materiellet til 75 % af de omkring fire GW havmølleparker 

i verden på dette tidspunkt var blevet afskibet via Esbjerg. 

Mellem 30 og 35 % af Esbjerg Havns omsætning hidrørte 

fra udskibning af såvel land- som offshorebaserede vind-

møller, hvortil kom et bidrag fra den sorte offshore på hen 

ved 30 % af omsætningen.8

 Udover havnen rummede Esbjerg-området godt 200 

virksomheder af snart sagt alle tænkelige kategorier i for-

hold til offshoreaktiviterne på såvel den danske del af Nord-

søen som uden for dansk sektor. Her blot et lille udpluk til 

demonstration af spændvidden i virksomhedernes udvikling 

og kompetencer.

 Semco Maritime, der i 2012 var den største offshore-

virksomhed med hovedkvarter i Esbjerg, kunne føre sine 

rødder tilbage til 1880’erne i en virksomhed, der startede 

med ovnfabrikation, men i årene efter 2. Verdenskrig slog 

ind på markedet for tekniske installationer til de maritime 

erhverv. I forbindelse med de store feltopbygninger på den 

danske del af Nordsøen etablerede virksomheden i 1980 

sin første offshoreafdeling i Esbjerg, som blev hovedkvar-

ter for Semco Maritime, da dette selskab siden blev udskilt 

som selvstændig virksomhed i forhold til det oprindelige 

moderselskab. Firmaets udgangspunkt var ingeniør- og pro-

jekteringsarbejde samt mandskabsudlejning til vedligehold 

og teknisk servicering i forbindelse med olie- og gasinstal-

lationerne på Nordsøen. Kraftværker var et andet af virk-

somhedens specialer, og fra starten af 2000’erne blev er-

faringerne fra begge disse områder også udnyttet i relation 

til vindkraft og havmølleparker. Gennem en kombination 

af organisk vækst og opkøb havde Semco Maritime i 2012 

udviklet sig en virksomhed med en årsomsætning på knap 2 

milliarder kr. og omkring 1.600 medarbejdere i en halv snes 

lande i Europa, Nord- og Mellemamerika, Mellemøsten 

og Fjernøsten. Virksomhedens hovedkvarter, uddannelses- 
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og udviklingscenter og værft var beliggende i Esbjerg. På 

værftssiden indgik Semco Maritime i november 2012 des-

uden kontrakt med to selskaber under PetroVietnam Group 

om etablering af et værft i den vietnamesiske havneby Vung 

Tau. Her håbede man at få tag i det fjernøstlige marked for 

rigombygning, -reparation og -vedligehold på samme vis, 

som man havde formået det i Nordsøregi, hvor man i 2012 

satte rekord med effektuering af i alt otte rigordrer.9

 Ingeniør- og rådgivningsfirmaet Rambøll blev etableret 

i 1945 og opbyggede gennem de følgende år en lang række 

kompetencer via dels naturlig vækst, dels fusioner og opkøb. 

Offshore blev tilføjet som aktivitetsfelt, da Danish Offshore 

Venture – et joint venture mellem Rambøll og det britiske 

Petro Marine – i oktober 1980 fik kontrakt på projektering 

af indvindingsplatforme til Tyra-feltet. Siden fulgte andre 

opgaver til Danish Offshore Venture, hvor Rambøll sam-

lede den fornødne know how til efterfølgende selvstændig 

etablering på markedet for sort offshore. I modsætning til 

olie- og gasaktiviteterne kom Rambøll fra starten omkring 

1990 med i udviklingen af den grønne offshore. I forbindel-

I januar 2013 lå fire installationsfartøjer til vindmøller i Esbjerg Havn på samme tid. Foto: Medvind.
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se med engagementet i opbygningen af olie- og gasfelterne 

på den danske del af Nordsøen, var basebyen Esbjerg blevet 

ét af Rambølls omdrejningspunkter. I 2012 rummede byen 

kontorer for Rambølls aktiviteter i relation til både sort og 

grøn offshore. Sidstnævnte område hørte ind under Rambøll 

Gruppens Energidivision, som i Esbjerg havde etableret et 

kontor med fokus på bl.a. offshorevindenergi. For den sorte 

offshores vedkommende var det derimod hovedkvarteret for 

Rambøll Olie & Gas, som var placeret i Esbjerg. Alene den-

ne division af virksomheden beskæftigede i 2012 omkring 

1.000 medarbejdere fordelt på seks lande udover Danmark, 

men ambitionen var, at både antallet af ansatte og lande i 

2020 skulle være forøget med en faktor fire.10

 Blue Water Shipping blev stiftet i 1972 og bestod oprin-

deligt af to mand i et beskedent kontor i Esbjerg Lufthavn. 

I 2012 beskæftigede virksomheden, der siden 1973 havde 

haft hovedkontor på Esbjerg Havn, over 1.000 medarbejdere 

fordelt på godt et halvt hundrede kontorer i 26 lande. Blue 

Waters udgangspunkt var traditionel transport pr. sø, land og 

luft, og det var i 2012 fortsat virksomhedens hovedområde. 

Hertil kom imidlertid nu højt specialiserede transport- og lo-

gistikløsninger inden for en række andre forretningsområder; 

herunder offshore vindenergi og olie/gas. Transportløsninger 

i relation til olie- og gasaktiviteterne på den danske del af 

Nordsøen blev en integreret del af Blue Water Shippings ak-

tivitetsflade allerede i løbet af 1970’erne – og et fokusområde 

fra 1980’erne, hvor man også rettede øjnene mod de inter-

nationale muligheder på dette felt. I første omgang indgik 

offshoren som element i de udlandskontorer, som Blue Water 

Shipping havde oprettet i landene omkring Nordsøen, men 

fra 1990’erne og frem satsede man også på at opnå andele af 

oversøiske offshoremarkeder gennem etablering af kontorer i 

f.eks. Brasilien, USA, Azerbaijan, Kazakhstan, Dubai, Qatar, 

Malaysia og Singapore. Fra 1990’erne blev også eksport af 

vindmøller føjet til virksomhedens portefølje, som siden blev 

yderligere udvidet med logistikløsninger i forhold til offsho-

ESVAGT AURORA, leveret 2012. Foto: ESVAGT.
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re vindenergi. Med en omsætning på omkring 3,5 milliarder 

kr. i 2011, hvoraf knap en tredjedel hidrørte fra dansk og in-

ternational offshorevirksomhed, måtte Blue Water Shipping i 

2012 anses som særdeles velkonsolideret på området.11

 ESVAGT blev stiftet i 1981 med det formål at tilbyde 

vagtskibsberedskab og hertil knyttede tjenesteydelser i for-

bindelse med olie- og gasaktiviteterne på den danske del af 

Nordsøen, hvor der ved offshore-boringer og -feltopbygning 

var lovkrav om vagtskibsberedskab. Vagtskibene havde hid-

til været britiske, men med ESVAGTs komme kunne opga-

verne nu løses af danske skibe. ESVAGT fik dog hurtigt kon-

kurrence fra det A.P. Møller-ejede A/S Em.Z. Svitzer, og i 

1983 indledte disse to selskaber en fællesoperation omkring 

vagtskibsopgaverne. Siden erhvervede Svitzer i to omgange 

i alt 75 % af aktierne i ESVAGT, som i A.P. Møller-Mærsk 

Gruppen i 2012 organisatorisk overgik fra Svitzer til Maersk 

Supply. Frem til anden halvdel af 1990’erne lå ESVAGTs 

fokus på den danske del af Nordsøen, men i 1997 fik sel-

skabet kontrakter på opgaver i hollandsk og norsk sektor. 

Porteføljen blev siden udvidet med opgaver i britisk, belgisk 

og færøsk farvand. ESVAGTs skibe har også opereret i f.eks. 

Middelhavet, men med nybygningen ESVAGT AURORA i 

2012 indledte selskabet en satsning mod de potentielt loven-

de arktiske farvande. ESVAGTs fokus lå dog ikke længere 

alene på det sorte offshoremarked. Siden 2010 havde opga-

ver i forbindelse med offshore havmølleparker også været 

en fast bestanddel af ESVAGTs arbejdsområde, hvor et par 

af selskabets i alt 35 fartøjer i 2012 var beskæftiget i hhv. 

belgisk og tysk sektor. ESVAGTs omsætning på efterhånden 

600-700 millioner kroner var udelukkende genereret på off- 

shoreaktiviteter. Med spredningen af selskabets portefølje på 

både grøn og sort offshore i såvel dansk som internationalt 

regi havde ESVAGT imidlertid mindsket sin afhængighed af 

enkeltmarkeder og øget mulighederne for ikke blot at fast-

holde selskabets omkring 700 medarbejdere, men på sigt 

måske også udvide både flåde og bemanding.12

 Fælles for de fire ovenstående virksomheder var det, 

at deres første kontakt med offshoren kom i forbindelse 

med DUC’s store feltudbygninger på Nordsøen i starten 

af 1980’erne. Fra dette udgangspunkt udvidede alle virk-

somhederne efterhånden virkefeltet til også at omfatte så-

vel internationale olie- og gasaktiviteter som både danske 

og udenlandske havmølleprojekter. Denne kombination 

af ekspansion og risikospredning var de nævnte virksom-

heder ikke alene om. For olie- og gasaktiviteternes ved-

kommende kom internationaliseringen i gang i løbet af 

1990’erne, da flere leverandørvirksomheder fulgte Mærsk 

Olie og Gas ud på dette marked. Udviklingen tog yderli-

gere fart i 2000’erne, hvor mere end halvdelen af Esbjergs 

offshorerelaterede virksomheder allerede i 2006 var aktive i 

den internationale olie/gas-sektor. På tilsvarende vis havde 

kun ganske få af de esbjergensiske virksomheder i starten 

af 2000’erne offshore vindenergi på deres portefølje, mens 

andelen af virksomheder i Esbjerg-området med såvel sort 

som grøn offshore i 2010 lå på knap 60 %.13

 Hvad der var gældende for de esbjergensiske virksom-

heder, gjaldt også for landets øvrige offshoresektor, hvor 

man på det organisatoriske plan for alvor begyndte at samle 

kræfterne i 2012. Dansk Offshore Industri og Danish Ope-

rators gik dette år sammen i organisationen Olie Gas Dan-

mark, og i december samme år fusionerede man Offshore 

Center Danmark med Alliancen for Grøn Offshore Energi 

og Green Offshore Center med Offshore Center Danmark 

som den fortsættende organisation. I begge tilfælde var slut-

målet større fokus. For Olie Gas Danmark drejede det sig 

om at bedre mulighederne for at udnytte det store restpo-

tentiale i de danske olie- og gasfelter på Nordsøen, mens 

sigtet for det ”nye” Offshore Center Danmark var at bidrage 

til den samlede danske offshorebranches danske og interna-

tionale udviklingsmuligheder inden for såvel den sorte som 

den grønne offshore.14

 Set i et mere overordnet perspektiv var der i 2012 al 

mulig grund til at markere 50-året for den koncession, som 

blev startskud for opkomsten af en ny dansk industri, der 

i jubilæumsåret for længst havde bevist sin betydning for 

den danske samfundsøkonomi. Men der var også god grund 

til at samle kræfterne. For både den sorte og den grønne 

offshore var det en forandringernes tid med masser af ud-

fordringer såvel på den danske del af Nordsøen som på det 

globale offshoremarked.
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Perspektiver i et jubilæumsår
I 2012 var samtlige operatører for producerende danske 

olie- og gasfelter under vejs med større eller mindre felt-

udbygninger. Hver for sig havde operatørerne inden for de 

senere år oplevet faldende produktionstal fra de stadig mere 

modne danske felter.15 Nedgangen blev søgt imødegået via 

en række udbygninger, hvor man selvsagt udnyttede de ind-

hentede erfaringer bedst muligt. I første omgang var udbyg-

ningerne dog primært af kvantitativ karakter, idet det – om 

end stærkt forbedret – fortsat var såkaldt sekundær indvin-

dingsteknologi, som var grundlag for udbygningerne. Den 

øvre grænse for sekundær indvinding (horisontale brønde 

og vandinjektion m.v.) blev anset for at ligge omkring 30 % 

af de indvindelige reserver i reservoirerne. I den danske del 

af Nordsøen lå man i 2012 generelt omkring 26-27 %, og 

overvejelserne om introduktion af tertiær indvindingstek-

nologi, som f.eks. injektion af CO2, brug af enzymer eller 

sulfater m.v., var for længst begyndt. Tertiære teknologier 

kunne potentielt forøge indvindingen med yderligere en 

halv snes procent eller mere. Metoderne var imidlertid dyre 

at introducere, men beregninger viste, at produktionen ved 

eksisterende oliepriser ville have en værdi på omkring 50 

milliarder kroner pr. ekstra procent olie, som kunne hentes 

op fra reservoirerne.16

 Efter et lavpunkt på knap 13 USD i slutningen af 

1990’erne havde oliepriserne været i mere eller mindre 

konstant vækst, der kun havde været afbrudt af ganske få 

og korte prisfald, som det f.eks. var tilfældet i forbindelse 

med starten på den økonomiske krise i 2008. I 2011 og 2012 

lå prisen på Brent olie eller Nordsø-olie på omkring eller 

over 100 USD pr. tønde.17 De stigende oliepriser op gen-

nem 2000’erne afspejlede en øget efterspørgsel ikke mindst 

i vækstøkonomierne i folkerige stater som Kina og Indien. 

Især i Kina gik udviklingen stærkt. Kina var blevet Verdens 

næststørste olieforbruger efter USA. Landets økonomiske 

vækst på omkring 10 % medførte behov for stadig mere 

olie, og kinesiske statsolieselskaber gjorde massive opkøb 

af udenlandske olieinteresser. Det skabte øget konkurrence 

om verdens olieressourcer, som bl.a. foranledigede oliesel-

skaberne til at kaste sig over vanskeligt tilgængelige fore-

komster på f.eks. dybt vand eller i arktiske farvande, hvor 

man tidligere ikke ville have risikeret investeringer.18

 Forholdene på verdensmarkedet var en udfordring for 

alle olieselskaber; ikke mindst for selskaber med behov for 

at opbygge tilstrækkelige oliereserver. Gennem en årrække 

havde Mærsk Olie og Gas’ overskud primært bidraget til 

A.P. Møller-Mærsk Gruppens øvrige aktiviteter frem for 

investering i reserveopbygning. Efterhånden havde oliefor-

retningen imidlertid udviklet sig til et kerneområde for A.P. 

Møller-Mærsk, hvis ledelse under hensyntagen til den vok-

sende internationale konkurrence på oliemarkedet i 2011 

slog fast, at Mærsk Olie og Gas fremover skulle beholde 

en større del af sin indtjening med henblik på øget efter-

forskning og investering i nye oliefelter. På en såkaldt Kapi-

talmarkedsdag hos A.P. Møller-Mærsk i oktober 2012 blev 

der sat tal på oliesatsningen. Gennem Mærsk Olie og Gas 

ville A.P. Møller-Mærsk Gruppen fremover årligt investere 

mellem tre og fem milliarder USD mod hidtil en til tre milli-

arder USD i udvikling af olieprojekter, mens olieefterforsk-

ningen i lighed med de seneste år skulle tilføres en milliard 

USD årligt.19

 En del af disse midler måtte forventes at blive investeret 

i DUC-felterne på den danske del af Nordsøen, hvor det set 

i lyset af såvel den internationale konkurrencesituation som 

den høje internationale oliepris ville være et naturligt mål at 

indvinde flest mulige af de tilstedeværende kulbrinter. Her 

stod man imidlertid over for den udfordring, at succesfuld 

implementering af tertiær indvindingsteknologi afhang af 

tilstedeværelsen af nødvendig infrastruktur. Med andre ord 

skulle tertiær indvindingsteknologi introduceres, inden DUC 

for alvor begyndte nedlæggelse af felterne på Nordsøen. Det 

ville inden for en relativ kort tidshorisont medføre behov for 

massive investeringer i regi af DUC, hvor staten i medfør af 

2003-Nordsøaftalen pr. 9. juli 2012 var blevet medejer med 

en andel på 20 %. I udgangspunktet ville der imidlertid ikke 

være modstridende interesser mellem staten og de øvrige 

DUC-partnere om indvinding af flest mulige kulbrinter fra 

den danske del af Nordsøen. Tværtimod blev mulighederne 

for nødvendige, ekstra investeringer styrket med statens ind-

træden som den fjerde partner i arbejdsfællesskabet.20
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A2SEA – SPECIALISERET I OFFSHORE VINDENERGI
Også den grønne offshore resulterede efterhånden i etablering 

af stærkt specialiserede foretagender. Et eksempel var rederiet 

A2SEA, som blev stiftet i 2000 med det formål at arbejde for bæ-

redygtig og vedvarende offshoreenergi via sikre og omkostnings-

effektive operationer. Selskabets hjemadresse blev Fredericia, men 

allerede ved rederiets første store opgave på Horns Rev 1 blev 

Esbjerg et af de vigtige omdrejningspunkter i virksomhedens ak-

tiviteter.

 A2SEA fik snart flere opgaver fra store operatører på havmøl-

lemarkedet, og i 2009 blev rederiet overtaget af én af disse, nemlig 

DONG Energy, som året efter i 2010 tog Siemens Wind Power 

med i virksomheden med en ejerandel. Op gennem 2000’erne 

og starten af 2010’erne har A2SEA udført opgaver i forbindelse 

med opførsel af havmølleparker i Irland, Storbritannien, Holland, 

Tyskland, Sverige og Danmark. Virksomheden havde gennem hele 

forløbet stigende omsætningskurve og lå i regnskabsåret 2011 med 

en omsætning på 954 millioner kr. I 2012 bestod selskabets flåde 

af i alt 12 fartøjer fordelt på seks installations- og servicesskibe og 

seks fartøjer til brug for transport af mandskab og materiel. Selska-

bets samlede bemanding lå på 340 medarbejdere, heraf 100 i land.

Kilde: Kaj Lindvig, CSO for A2SEA: From Oil to Wind – Is Off-

shore Wind a new Energy Business?; oplæg ved arrangement i 

Esbjerg Petroleum Club, 13-9-2012. Desuden samtale med Kaj 

Lindvig, 13-9-2012 og informationer fra websitet a2sea.com.

Installationsfartøjet SEA INSTALLER blev leveret til A2SEA i 2012. 
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 Uanset miljøhensyn og ønsker om en højere grad af 

selvforsyning med energi lå de høje internationale oliepri-

ser også som et underliggende incitament for de betyde-

lige investeringer i offshore vindenergi, som ikke mindst i 

2000’erne havde taget fart. I 2012 var der på verdensplan i 

alt opført havmølleparker med en samlet effekt på omkring 

fire GW, men prognoserne fra European Wind Energy As-

sociation lød på en samlet europæisk kapacitet på 40-55 

GW i 2020. Tallene antydede et stort vækstpotentiale, og 

bl.a. i Esbjerg forberedte man sig på at kunne klare de med-

følgende udfordringer. Havnen udvidede og havde i 2012 

baglandsarealer til at kunne håndtere fem-seks havmølle-

projekter ad gangen, ligesom Esbjerg Kommune havde re-

serveret et areal på 2 millioner kvadratmeter i havnens bag-

land til industrielle formål. Sidstnævnte var oprindelig sket 

i forbindelse med en henvendelse fra vindmøllefabrikanten 

Siemens, der dog i sidste ende valgte Esbjerg fra til fordel 

for Storbritannien, hvortil den påtænkte mølleproduktion 

var bestemt. De afsatte arealer lå imidlertid fortsat klar og 

kunne med deres planlagte transportkorridorer til havnen at-

ter komme i spil, når hav- og landbaserede vindmøller efter-

hånden nåede en størrelse, som umuliggjorde landtransport 

fra fabrik til afskibningssted.21

 Et sådant scenarie forudsatte selvfølgelig en danskbase-

ret vindmølleproduktion, og her vakte voldsomme økono-

miske problemer hos verdens største vindmøllefabrik, dan-

ske Vestas, naturlig bekymring. Sammen med det tyskejede 

Siemens var Vestas den primære aktør i dansk vindmølle-

produktion, hvoraf langt hovedparten gik til eksport. Nu var 

Vestas imidlertid blevet ramt af en række udfordringer på sit 

amerikanske hovedmarked, som i slutningen af 2000’erne 

blev hårdt mærket af den økonomiske krise, hvilket påvir-

kede investeringer i vedvarende energi. I 2012 opstod der 

endvidere tvivl om fortsættelsen af en særlig skatteordning, 

Production Tax Credit, som havde været gunstig for udvik-

lingen af amerikansk baseret vindenergi. Den økonomiske 

krise havde ændret energimarkedet, og forbrugernes be-

gejstring for grønne – men også dyrere – energitiltag var 

til at overse. Endelig havde man – ikke mindst i USA og 

Canada – arbejdet med udvikling af indvinding af olie og 

gas fra skiferlag i undergrunden. I starten af 2010’erne blev 

nordamerikansk skifergas udvundet i sådan et omfang, at 

det havde ændret det globale gasmarked og sænket gaspri-

serne markant. I takt hermed begyndte man verden rundt 

at se skifergas og -olie som et attraktivt alternativ til andre 

energiformer – lige fra naturgas, olie og kul til vedvarende 

energiformer som sol, vind og bølger.22

 I 2012 måtte man på det internationale energimarked 

operere med to vidt forskellige scenarier. Et scenarie baseret 

på en økonomisk vækst i nogle af verdens folkerigeste stater, 

som ville lægge fortsat pres på olie- og gaspriserne – og et 

andet scenarie, hvor stadig forbedret og øget indvinding af 

skiferolie og -gas ville påvirke energipriserne i nedadgående 

retning. Der var ikke tvivl om, at det første scenarie set med 

danske øjne var at foretrække, idet høje energipriser ville 

øge incitamentet til at få mest muligt ud af Nordsøens olie- 

og gasreserver, skabe økonomisk råderum for vedvarende 

energi i form af f.eks. offshore vindenergi og fremme dansk 

eksport af bæredygtige energiløsninger. Omvendt kunne 

man ikke lukke øjnene for muligheden af, at skiferolie og 

-gas kunne vende op og ned på alle forestillinger. De to sce-

narier repræsenterede yderpunkter i den mulige fremtidige 

PACIFIC ORCA – et af de største installationsfartøjer til vind-
møller – og Englandsfærgen DANA SIRENA i Esbjerg Havn, 
januar 2013.
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udvikling af markedspriserne på kulbrinter. Sandsynligvis 

ville prisen på disse råstoffer komme til at placere sig på en 

skala mellem de to scenarier, men det kunne blive temmelig 

afgørende, hvor på skalaen man kom til at ligge. Også i 2012 

var det svært at spå – især om fremtiden.
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Summary
2012 marked the fiftieth anniversary of shipowner A.P. 

Møller’s concession for the exploration and extraction of oil 

and gas from the Danish section of the North Sea. The Danish  

shipping line had no experience of the oil industry, so it 

formed an alliance with the Gulf and Shell oil companies in 

the joint company Dansk Undergrunds Consortium (DUC), 

which was established to fulfil the obligations under the 

concession. A.P. Møller also established Dansk Boreselskab 

at the same time, partly to act as A.P. Møller’s representative 

in DUC and partly as the link between DUC and the Danish 

authorities.

 The concession, DUC and Dansk Boreselskab (later 

Mærsk Olie og Gas) became pivotal elements in the de-

velopment of a new Danish industry which emerged in the 

wake of the first oil finds and commenced production in the 

North Sea in the 1960s and 1970s. Only about two decades 

later, Denmark was not only self-sufficient in oil and gas but 

was also able to export hydrocarbons which had a positive 

effect on the Danish balance of payment and trade. The oil 

industry also brought the Danish national economy consid-

erable added value in the form of taxes and charges, turn-

over and employment. The estimated value of oil and gas 

production was just over DKK 51 billion in the early 2010s, 

with investments in oil field constructions, operations and 

exploration just over DKK 10 billion, total exports around 

DKK 48 billion with taxes to the Danish state of almost 

DKK 24 billion, and an employment around 15,000 direct 

and indirect jobs in Denmark.

 The centre of the Danish offshore industry, which de- 

veloped rapidly in the 1980s, was in west Denmark. Esbjerg 

had been singled out as base city for the Danish offshore 

activities in the North Sea as early as the mid-1960s, and the 

city became the hub where most offshore-related companies 

in Denmark were situated. In the early 2010s, Esbjerg was 

home to an estimated 200 such companies with a minimum 

of 9,000 employees and an annual turnover of 7-8 billion 

Danish kroner. To this should be added a considerable level 

of employment in and revenue from offshore wind energy, 

into which more than half of the Esbjerg firms had gradually 
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moved, as experience gained from the offshore construc-

tion, operation and maintenance of oil and gas installations 

was useful in this context. The Danish wind turbine industry 

was beginning to develop in the 1970s and it boomed during  

the following decades. Wind energy was originally land-

based, but the construction of offshore wind farms, where 

the wind was better exploited, began in the 1990s. Offshore 

wind turbines came to the North Sea in the early 2000s, with 

Esbjerg Harbour the gateway. In the early 2010s, Esbjerg 

had become the world’s biggest harbour for offshore wind 

energy which, together with the oil and gas activities, con-

stituted over half the harbour’s total turnover.

 The offshore industry considered offshore wind turbines 

a good alternative to hydrocarbon extraction from the in-

creasingly mature fields in the Danish North Sea where, in 

the 2010s, the time for a change from secondary to tertiary 

extraction technology was fast approaching. A second alter-

native was participation in the international offshore market, 

where about half of all Esbjerg companies were represented 

in the early 2010s. As had been the case with the building 

up of a Danish offshore industry, it was also the A.P. Møller 

Group that acted herer as catalyst for the internationalisa-

tion of the industry. Mærsk Olie og Gas took to international 

offshore activities with a vengeance during the 1990s. The 

company had acquired all the requisite knowhow from its 

partners in DUC and had become sole operator of the con-

sortium’s activities in the North Sea in 1986, and as a step in 

a long-term strategy, the company now went abroad in order 

to increase both production and reserves. In 2007, Mærsk 

Olie og Gas’s international production was bigger than the 

company’s share of DUC’s production, and the company 

had become an ever more important contributor to the A.P. 

Møller-Mærsk Group’s total business. This was felt later, 

when both production and reserves began to drop, and in a 

strategy announcement in 2012, A.P. Møller-Mærsk’s top 

management advised that investments in oil exploration and 

oil projects would be increased significantly in the future. 

 The global market price for oil has been in steady growth, 

with only a few brief downturns since the late 1990s. The 

growth was fuelled by an ever more intense battle for raw 

materials. However, in 2012 the international energy market 

had to start to operate with a scale with two highly diver-

gent scenarios at opposite ends. One scenario was based 

on economic growth in some of the world’s most heavily 

populated areas, which would continue to put pressure on 

oil and gas prices – and another scenario where continued 

improvement and increased extraction of shale oil and gas 

would affect energy prices negatively. Where on this scale 

the future oil price would find itself would be crucial for the 

result of the coming years’ stakes and investments.

Detalje af borerig under reparation i Esbjerg, 2005.
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