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Indledning og sammenfatning

Denne rapport præsenterer en analyse af danske

Rapportens konklusioner

virksomheder på vandområdet og af virksomhedernes vækstvilkår i Danmark.

Vandsektoren består af forholdsvist få private virksomheder, der opererer på markedsvilkår – ofte

Analysen er gennemført på opdrag af Miljøministe-

med bredere forretningsområder. Sektoren er ek-

riet af DAMVAD A/S (www.damvad.com).

sportintensiv og har et stort eksportpotentiale og
intensive

udviklingsaktiviteter.

Vandsektorens

Rapporten er udarbejdet for at kvalificere udmønt-

vækstvilkår er overordnet gode, men den offentlige

ningen af Miljøteknologisk Udviklings- og Demon-

efterspørgsel udgør i dag den største udfordring

strationsprogram, der foreløbigt finansieres med

for vandsektorens virksomheder.

40 mio. kr. i 2012 og 2013. Rapportens resultater
skal derudover bruges til at kvalificere Miljøministe-

Analysens konklusioner lyder som følger:

riets generelle arbejde med at fremme vandteknologiområdet, herunder indgår resultaterne som in-

Få opererer på markedsvilkår

put i regeringens vækstteam for vand, bio og andre

Vandsektoren er karakteriseret ved, at kun en

miljøløsninger.

mindre del af sektoren opererer på markedsvilkår.
Analysen identificerer ca. 300 private virksomhe-

Analysen har tre centrale formål. Rapporten skal:

der på tværs af vandressourcens anvendelseskæde. Herudover findes ca. 400 lokale kloakserv klo-

1. Give indblik i danske virksomheder med aktivi-

akservicevirksomheder.

teter i vandsektoren.
2. Belyse virksomhedernes vækstvilkår og der-

De 300 private virksomheder er ofte underleveran-

med Danmarks attraktivitet som lokalitet for

dører til kommunalt ejede forsyningsselskaber, og

virksomheder, der sælger vandløsninger.

vandområdet udgør typisk kun ét blandt flere til-

3. Understøtte politikudvikling og implementering

knyttede forretningsområder for virksomhederne.

af tiltag på vandområdet.
En internationaliseret sektor
Rapportens konklusioner hviler på fire sammen-

Vandsektorens virksomheder er i høj grad interna-

hængende metodeelementer:

tionaliserede og sektorens virksomheder eksporterer i 2011 varer for ca. 14,3 mia. kr. Vandsektoren






Etableringen af en databank over private virk-

eksport udgør 2,34 pct. af den samlede danske

somheder i vandsektoren

vareeksport. Dermed indtager Danmark en 2.

En undersøgelse af virksomhedernes eksport,

plads blandt EU-landene målt på vandsektorens

patentering og programdeltagelse

andel af eksporten.

En spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder i vandsektoren

Den danske andel af vandeksporten i EU15 har

10 casestudier af virksomheder i vandsektoren

dog været faldende over de senere år – også i
sammenligning med de mest eksporterende lande
på vandområdet. De europæiske nærmarkeder
fylder mest i dag, mens den største vækst i eksporten finder sted i Rusland og Kina. Eksportudviklin-
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gen på vandområder har over de senere år udvik-

Rapportens struktur

let sig mere positivt end den samlede vareeksport.
Med dette udgangspunkt er rapporten opdelt i fem
En udviklingsintensiv sektor

kapitler:

Vandsektorens virksomheder er patenteringsintensive, men en stor del af udviklingen er ikke direkte

Rapportens første kapitel belyser vandsektoren i

relateret til vandområdet. Det skyldes til dels at

Danmark og den rolle, som private virksomheder,

udviklingen indirekte vedrører vandområder, f.eks.

spiller i den danske vandsektor.

energieffektive pumper, og at virksomhederne også udvikler produkter, som ikke er relateret til vand.

Andet kapitel beskriver vandsektorens internatio-

Hver fjerde virksomhed i vandsektoren har ansøgt

nalisering og eksport, herunder eksportens udvik-

om et patent over det seneste årti. Heraf kan 6 pct.

ling og de centrale eksportmarkeder.

af patenterne direkte relateres til vandområdet.
Målt på antallet af patenter på vandområdet per

I det tredje kapitel belyses patentering og del-

indbygger indtager Danmark en 2. plads i verden.

tagelse i offentlige forsknings- og innovationspro-

Særligt inden for behandling af vand og spildevand

grammer blandt vandsektorens virksomheder.

står Danmark stærkt. Vandsektorens virksomheder
deltager desuden i en bred vifte af forsknings- og

I rapportens fjerde kapitel beskrives vækstvilkå-

udviklingsprogrammer i samarbejde med båd of-

rene for virksomheder i vandsektoren samt virk-

fentlige og private udviklingspartnere. Virksomhe-

somhedernes vurdering af vækstvilkårene og Dan-

derne deltager dog primært i programmer, der ikke

marks attraktivitet.

decideret er rettet mod vandområdet.
Endelig giver rapportens femte kapitel konkrete
Generelt gode vækstvilkår i Danmark, men…

eksempler på virksomheder i den Danske i vand-

Vandsektoren er i høj grad en politisk eksponeret

sektoren og deres situation i Danmark.

sektor, der drives af politiske mål og krav. Vandsektorens virksomheder har overordnet gode

Sidst beskriver rapportens bilag metodegrundlaget

vækstvilkår i Danmark. Offentlig efterspørgsel efter

bag analysens enkelte dele.

nye løsninger, adgangen til kvalificeret arbejdskraft
og miljøstandarder i Danmark og udlandet er de
mest betydningsfulde vækstfaktorer i sektoren.
Den offentlige efterspørgsel efter nye løsninger er
samtidig den største udfordring for vandsektorens
virksomheder. Ud over en bedre offentlig efterspørgsel efter nye løsninger peger vandsektorens
virksomheder på forbedringspotentialer som eksempelvis at understøtte virksomhederne økonomisk til at komme ind på de internationale markeder – såkaldt kapitaladgang.
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English summary

This report presents an analysis of Danish businesses in the water sector and growth conditions



10 case studies of businesses in the water
sector

of those businesses in Denmark.
Conclusions
The analysis is commissioned by the Danish Ministry of the Environment and is conducted by

The Danish water sector is composed of relatively

DAMVAD A/S (www.damvad.com).

few private businesses operating on market terms.
In addition, businesses in the water sector often

The report is an input the for implementing the En-

have broader businesses portfolios than water.

vironmental

and

The water sector is export intensive and has a

Demonstration Programme (MUDP), which is pre-

large export potential. The growth conditions are

liminarily funded with DKK 40 million in 2012 and

on the whole good. However, public sector de-

2013.

mand is currently the biggest challenge faced by

Technology,

Development

businesses in the water sector.
The findings of the report are further to be used to
qualify the Danish Ministry of the Environment’s

The conclusions of the analysis are as follows:

efforts within the water sector. In this regard, the
results of the report are an input to the Govern-

Few operate on market terms

ment’s Growth Team for Water, Bio and Other en-

The water sector is characterised by relatively few

vironmental solutions.

businesses operating on market terms. This analysis identifies some 300 businesses across the wa-

The report has three objectives. The report is to:

ter utility chain. In addition, the sector is composed
of some 400 local sewage maintenance business-

1. Give insight into Danish businesses with activities in the water sector
2. Shed light on the growth conditions and in
what respect, Denmark’s attractiveness for

es. The businesses of the water sector are typically subcontractors to county-owned supply companies. The water sector is typically part of one or
more adjacent business areas.

businesses in the water sector
3. Support policy development and implementation of policies in the water sector.

An internationalised sector
The businesses are highly internationalised and
the water sector exported for good some DKK 14.3

The conclusions of the report are based on four

billion in 2011. The water sector has a share of

primary sources:

2.34 pct. of total Danish exports. This makes
Denmark the second most export intensive country





The establishment of a database of private

in the EU. The Danish share of total water exports

businesses in the water sector

from the EU15 has, however, been declining in

An analysis of exports, patenting and pro-

recent years – also in comparison with the most

gramme participation

export intensive countries in the area.

A survey among businesses in the water sector

The European markets takes up the major part of
Danish exports, however, the largest growth rates
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for Danish exports are found in Russia and China.

tive public demand, businesses identify export fi-

Export of goods from the water sector has devel-

nance and access to capital as the most important

oped more positively than total exports in recent

areas of improvement.

years.
A development intensive sector
While businesses in the water sector are patent
intensive, the majority of these activities are not
directly related to the water sector. This is partly
due to the fact that some development activities
are indirectly related to the water sector, such as
energy efficiency in water pumps, and partly due to
businesses’ broader product portfolios.
One in four businesses in the water sector has applied for a patent over the last decade. Of these,
only 6 pct. can be directly related to the water sector. In terms of patents per capita, Denmark ranks
second in the World. The most intensive areas are
within the fields of treatment of water and waste
water. The businesses of the water sector participates in a broad range of public R&D programmes
and cooperated with both public and private development partners. Businesses primarily participate
in programmes not directly related to the water
sector.
Overall good growth conditions in Denmark,
but…
The Danish water sector is a highly politically exposed sector and is driven by political goals and
demands. The businesses of the water sector
have, overall, good growth conditions in Denmark.
Public demand for new, innovative solution, access
to highly skilled labour and environmental standards in Denmark and abroad are the most important growth factors in the sector.
At the same time, public demand for new, innovative solutions is the largest challenge for businesses in the water sector. In addition to more innova-
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1

Virksomheder i vandsektoren

Dette kapitel introducerer vandsektoren i Danmark

forventes at vokse med godt 6,2 pct. om året de

og den rolle, som private virksomheder, spiller i

næste fem år .

2

vandsektoren.
Miljøministeren har netop underskrevet en samarKapitlet viser, at vandsektoren karakteriseret af, at

bejdsaftale mellem EU-landene og Kina om sikring

kun en mindre del af sektoren opererer på mar-

af vandforsyning og vandkvalitet, som Danmark

kedsvilkår. Analysen identificerer ca. 300 private

skal stå i spidsen for. Aftalen giver Danmark mu-

virksomheder på tværs af vandressourcens an-

lighed for at udnytte det eksportpotentiale, der lig-

vendelseskæde. Herudover findes ca. 400 private

ger i at levere løsninger til det kinesiske marked,

kloakmestre.

idet der over de kommende 10 år forventes at skulle investeres for mere end 3.500 mia. kr. i for-

De 300 virksomheder er ofte underleverandører til

3

bedring af vandkvalitet i Kina .

kommunalt ejede forsyningsselskaber, og vandområdet udgør typisk kun ét blandt flere tilknyttede

Det skyldes dels, at det kinesiske vandministerium

forretningsområder for virksomhederne.

har planer om at renovere 2.000 vandforsyninger
samt bygge yderligere 2.358 vandforsyninger med

1.1

3

Vandsektoren som vækstområde

en samlet kapacitet på 40 mio. m frem til og med
2015. Derudover forventes Kina at fordoble inve-

En række analyser peger på vand som et centralt

steringerne i spildevands- og vandgenindvindings-

område for global økonomisk vækst over de kom-

anlæg frem til og med 2015 .

4

mende årtier. Det hænger særligt sammen med, at
en stadigt større befolkning har behov for rent

Der er således en række indikationer på, at vand-

vand. Det lægger stadig større pres på vandres-

sektoren over de kommende år har et betydeligt

sourcerne.

eksportpotentiale for danske virksomheder. Mulighederne for at møde den forventede efterspørgsel

I dag lever godt 1,7 mia. mennesker i regioner,

efter vandløsninger er dog, at danske virksomhe-

hvor der er vandstress. Det vil sige, at der så lidt

der i vandsektoren er internationalt konkurrence-

ferskvand tilstede, at de vil opleve vandproblemer i

dygtige.

løbet af et år. Ifølge FNs fødevare- og landbrugsorganisation FAO kan det tal stige, så helt op mod

I kapitel 2 i denne rapport ser vi nærmere på ek-

to-tredjedele af verdens befolkning i 2025 vil leve i

sporten af danske vandløsninger til udlandet og

lande med vandstress. Samtidig vil 1,8 mia. men-

internationaliseringen af danske virksomheder i

1

nesker leve i lande med decideret vandmangel .

vandsektoren. I kapitel 4 ser vi videre på vækstvilkårene for virksomheder i den danske vandsektor.

Fra et vækstperspektiv betyder det, at mange lande over de kommende år skal foretage store investeringer i nye løsninger på vandområdet. Det globale vandmarked var i 2010 på 2.700 mia. kr., og

1

FAO 2012

1.1.1 Forskning, udvikling og innovation
Forskning, udvikling og innovation i vandsektoren
er en forudsætning for, at danske virksomheder
2

SAM 2010

3

Miljøministeriet 2012a
Water in China, KPMG, 2012

4
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kan levere konkurrencedygtige vandløsninger – og

naturressource: vand.

dermed tage internationale markedsandele.
Vandsektoren omfatter således både myndigheEn lang række danske og internationale undersø-

der, organisationer og private virksomheder, der

gelser peger på en klar empirisk sammenhæng

varetager vandsektorens forskellige funktioner.

mellem FUI og konkurrencedygtighed.

Boksen på næste side opridser de centrale aktører
i sektoren.

Den nyeste og mest omfattende undersøgelse af
danske data er gennemført af DAMVAD i 2010.

Med udgangspunkt i en kortlægning af området

Undersøgelsen viser, at FUI-aktive virksomheder i

udarbejdet af Copenhagen Cleantech Cluster kan

udgangspunktet er mere produktive end andre, og

vandsektoren opdeles en række funktioner gen-

at yderligere investeringer i investeringer i FUI gi-

nem vandets anvendelseskæde – fra naturlige re-

5

ver et positivt afkast .

7

servoirer gennem anvendelse i samfundet og tilbage til naturen. De forskellige funktioner langs

Regeringen har fra 2012 bevilliget 40 mio. kr. til

anvendelseskæden er illustreret i figur 1.

oprettelsen af et Miljøteknologisk Udviklings- og
demonstrationsprogram. Programmet skal inve-

De tre første led i figuren illustrerer funktionerne fra

stere i udviklings- og demonstrationsaktiviteter,

vandressourcerne endnu er i naturen, vandets ind-

6

herunder også på vandområdet .

vinding og behandling frem til vandets anvendelse
i samfundets sektorer. De sidste tre led viser ind-

I kapitel 3 i denne rapport ser vi derfor nærmere på

samling og rensning af spildevandet og endelig

patentering blandt vandsektorens virksomheder og

behandlingen af slam, som restprodukt. På tværs

virksomhedernes deltagelse i offentlige FoU-pro-

af funktionerne viser figuren måling og kontrol af

grammer.

vandkvalitet og transport- og distribution mellem de
øvrige led i kæden.

1.2

Hvad er vandsektoren?
I Danmark er de enkelte led i vandområdets an-

Vandsektoren er ikke en ”branche” i klassisk for-

vendelseskæde organiseret meget forskelligt. Det

stand, men en sektor organiseret omkring en vital

har stor betydning for den del af vandsektoren, der

FIGUR 1
Funktioner langs vandets anvendelsescyklus
Vandløsninger til
husholdning
Vandløsninger til
industrien
Styring af
vandressourcer

Vandindvinding

Vandbehandling

Vandløsninger til
landbruget

Indsamling
af spildevand

Behandling
af spildevand

Behandling
af slam

Måling af vandkvalitet
Vandtransport og -distribution
DAMVAD 2012 på basis af Copenhagen Cleantech Cluster 2012
5
6

10

DAMVAD (2010). Se også DAMVAD (2011b)
Miljøministeriet 2012b
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Copenhagen Cleantech Cluster, 2012

operer på markedsvilkår, og som er hovedfokus for

ca. 400 lokale kloakservicevirksomheder, der ser-

denne undersøgelse.

vicerer og vedligeholder kloaksystemet. Disse virksomheder er ikke omfattet af kortlægningen.

Vandsektoren i Danmark
Forsyningsselskaber: Der er ca. 2.600 vandforsyningsselskaber i Danmark. Ca. 75 er kommunalt ejede,
mens resten er private og fortrinsvis ejet af forbrugerne.
De kommunalt ejede vandforsyningsselskaber står for
ca. to tredjedele af den samlede produktion af drikkevand.
Små vandforsyninger: Ud over de fælles vandforsyningsselskaber er der ca. 50.000 små vandforsyninger,
der hver forsyner mindre end 10 ejendomme. Som regel består de kun af en brønd eller en boring, og langt
de fleste forsyner kun en enkelt husstand.
Rensningsanlæg: Antallet af renseanlæg er lidt over
1.000. Ca. 800 er kommunalt ejede, herunder et mindre
antal fælleskommunale, mens ca. 200 er private. De
kommunalt ejede renseanlæg afleder langt den største
spildevandsmængde. De kommunalt ejede renseanlæg
drives af spildevandsselskaber. Dem er der ca. 100 af –
et selskab pr. kommune.
Private virksomheder: Den private del af vandsektoren, der opererer på markedsvilkår, består af ca. 300
virksomheder, der udvikler og producerer produkter og
services i vandsektoren. Herudover findes ca. 400 lokale kloakservicevirksomheder, der servicerer og vedligeholder kloaksystemet.

Vandsektorens virksomheder er kortlagt med udgangspunkt i deres tilknytning til funktionerne i
vandsektorens anvendelseskæde. Kortlægningen
fokuserer således på virksomheder med direkte
tilknytning til vandsektoren som forretningsområde.
Ser vi nærmere på de enkelte led i vandets anvendelseskæde, står det klart, at de identificerede
virksomhederne spiller meget forskellige roller i
vandsektoren.


Styring af vandressourcer i naturen er i Danmark en offentlig opgave, der varetages af Na9

turstyrelsen under Miljøministeriet og GEUS .
Denne funktion understøttes af en række private rådgivere og underleverandører af f.eks.
måleudstyr, der opererer på markedsvilkår.


Indvinding og behandling af vand fra naturlige
reservoirer varetages decentralt af godt 2.600
almene vandværker i Danmark, der hovedsageligt opererer på non-profit basis efter refor-

Kilde: DAMVAD 2012 gennem identifikation af virksomheder på vandområdet og Miljøministeriet 2011

men af vandsektoren. Et eksempel er Tårnby
Forsyning, som er beskrevet i kapitel 5. Private
virksomheder fungerer her primært som un-

1.3

Virksomhedernes rolle i vandsektoren

derleverandører af teknologi til vandværkerne,
se f.eks. Krüger, som er beskrevet i kapitel 5.

Som led i denne undersøgelse er vandsektorens
8

virksomheder kortlagt .



Vandløsninger til husholdninger, landbrug og
industri varetages af private virksomheder på

Som vist i boksen fungerer kun en mindre del af

markedsvilkår. Her er virksomheden Guldager

vandsektorens organisationer på markedsvilkår.

ecoBETA et eksempel, som beskrevet i kapitel

Analysen identificerer ca. 300 private virksomhe-

5.

der på tværs af vandressourcens anvendelseskæde. Der er disse virksomheder, der er fokus for



behandling af slam er i Danmark en kommunal

denne undersøgelse. Som vist findes herudover
8

Se rapportens bilag for en nærmere beskrivelse.

Indsamling og rensning af spildevand samt

9

De Nationale Geologiske Undersøgelser for
Danmark og Grønland.
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opgave, der varetages af ca. 1.400 kommu-

som er beskrevet i kapitel 5.

10

nale rensningsanlæg . Også her fungerer private virksomheder som underleverandører til

Som beskrevet fungerer private virksomheder i for-

offentlige rensningsanlæg. Virksomheden Krü-

skellige roller gennem vandets anvendelseskæde,

ger er et eksempel herpå, som er beskrevet i

og fungerer i høj grad som underleverandører til

kapitel 5.

kommunalt ejede forsyningsselskaber og offentlige
organisationer.



Transport og distribution af vand håndteres af
kommunerne, men med en bred vifte af private

På baggrund af en spørgeskemaundersøgelse

underleverandører. Et eksempel er virksomhe-

blandt vandsektorens virksomheder

der Per Aarsleff, der som er beskrevet i kapitel

fordelingen af respondenterne på virksomhedernes

5. Særligt for denne del af vandsektoren er

primære forretningsområder langs anvendelses-

desuden de ca. 400 lokale kloakmestre, der

kæden.

11

viser figur 2

vedligeholder og servicerer kloaksystemet.
Som vist findes virksomhederne på tværs af van

Måling af vandkvalitet varetages af både of-

dets anvendelseskæde, men med hovedvægt in-

fentlige og private aktører forskellige steder i

den for behandling af spildevand og vandbehand-

vandets anvendelseskæde, men her er private

ling.

virksomheder centrale leverandører af teknologi. Et eksempel er virksomheden Mycometer,

Ser vi nærmere på branchefordelingen af vand-

FIGUR 2
Respondenternes primære forretningsområder langs vandets anvendelseskæde, antal virksomheder

25

22

21

20
15

11
8

10
5

3

11

7

10
6

3

0

2

0

Kilde: DAMVAD 2012 spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder i vandsektoren (n=104) Virksomhederne i kategorien ”andet” beskæftiger sig med anden rådgivning, projektudvikling og software.
10

12

Miljøstyrelsen 2012c
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Se rapportens bilag for en nærmere beskrivelse.

FIGUR 3
Branchefordeling af virksomheder i vandsektoren
sammenlignet med dansk erhvervsliv generelt

Kilde: DAMVAD 2012 på baggrund af Experian

sektorens virksomheder viser figur 3, at de fleste
virksomheder på vandområdet findes inden for
servicebrancher.
Set i sammenhæng med dansk erhvervsliv generelt er der dog en overrepræsentation af vandsektorens virksomheder i industrien.
Figur 3 viser, at lige over 30 pct. af vandvirksomhederne falder inden for industri, mens dette er
tilfældet for kun 8 pct. for erhvervslivet generelt.
Vandvirksomheder er underrepræsenterede når
det kommer til service, idet kun 66 pct. af vandvirksomhederne falder under denne kategori. Det
er tilfældet for hele 83 pct. af virksomhederne i det
danske erhvervsliv generelt.
I det følgende kapitel ser vi nærmere på eksport og
internationalisering blandt vandsektorens virksomheder.
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2

Virksomhedernes eksport og internationalisering

Dette kapitel ser nærmer eksport og internationali-

2.1

Eksporterer for ca. 14,3 mia. kr. årligt

sering blandt virksomhederne i vandsektoren.
Den danske eksport af vandprodukter, -teknologier
Kapitlet viser, at vandsektorens virksomheder i høj

og -løsninger beløber sig til mellem 13 og 17 mia. i

grad er internationaliserede og sektorens virksom-

perioden 2006 til 2011. Det svarer til ca. 2,5 pct. af

heder eksporterer årligt for ca. 14,3 mia. kr. Målt

den samlede danske eksport, som vist i tabel 1.

på vandsektorens andel af totaleksporten indtager
Danmark en 2. plads blandt EU-landene med 2,34

Den danske eksport af vandprodukter udgør i 2006

pct. De europæiske nærmarkeder fylder mest i

lige over 14 mia. kroner svarende til 2,3 pct. af den

dag, mens den største vækst i dansk eksport fin-

samlede danske eksport. Det er værd at bemærke,

der sted i Rusland og Kina. Eksportudviklingen på

at eksporten af vand som andel af den samlede

vandområder har over de senere år udviklet sig

eksport har ligget nogenlunde stabilt over hele pe-

mere positivt end den totale eksport, men samtidig

rioden på omkring 2,5 pct., dog med en svagt fal-

svagere end eksporten i de største vandeksport-

dende tendens.

lande.
2.1.1 Eksport af rådgivningsydelser
Det er her vigtigt at understrege, at rådgivnings-

En definition af vandløsninger

ydelser i vandsektoren kun indgår i tallene i det
Analysen bygger på udvælgelse og vægtning af detaljerede
produktkoder og data fra DAMVADs Handelsesdatabase, der
bygger på Eurostats Comext.

omfang de knytter sig til eksporten af andre produkter. Den samlede eksport af rådgivningsydelser
på vandområdet er derfor ikke inkluderet i tallene.

Produktkoderne er dels defineret ud fra retningslinjer udstukket af Eurostat, dels er de verificeret og kvalitetssikret til
at passe i en dansk kontekst. Det er her vigtigt at bemærke
at der ikke er tale om grønne vandprodukter, men om vandprodukter bredt defineret. Mere konkret bygger listen med
vandkoder på Eurostats definition, udbygget med et relevant
udsnit af de vandprodukter, -teknologier og -løsninger, som
de danske vandvirksomheder eksporterer. Disse koder er
herefter kvalitativt verificeret, idet ikke alle produkter inden
for en given kode nødvendigvis vil finde anvendelse inden
for vand.

Figur 12 herunder indikerer, at en række af vandsektorens virksomheder har rådgivningsydelser
som deres primære forretningsområde.

TABEL 1
Vandsektorens eksport i perioden 2006-2011 (mia. kr., 2011-niveau)
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Samlet dansk eksport

620,8

621,2

632,8

524,4

561,2

606,4

Eksport af vandløsninger

14,0

17,1

16,9

13,0

13,6

14,3

Vandløsninger som andel af samlet eksport

2,26%

2,73%

2,65%

2,46%

2,41%

2,34%

Kilde: DAMVAD 2012 baseret på udtræk fra COMEXT, Eurostat
Note: Tallene er opgjort på produktkoder, hvorfor der af diskretioneringshensyn vil være mindre diskrepans mellem nærværende tal og tal fra statistikbanken. Eksportværdien for hver af produktkoderne er korrigeret i henhold til et estimat for den enkelte produktkodes indhold af vandrelaterede løsninger.
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2.2

En topplacering blandt eksporterende

Italien, mens Tyskland og Østrig efter en periode

lande i EU

med faldende andele nu igen er på 2006-niveau.

Danmark ligger i toppen når det gælder eksporten
af vandteknologi og løsninger som andel af den
samlede eksport som vist i figur 5. Således udgør
vandeksport 2,4 pct. af den totale eksport i Danmark, mens dette tal kun overgås af Italien, hvis
eksport af vand udgør 3 pct. af totaleksporten. Generelt ses, at det primært er landene i EU15 der er
store på vandeksporten, mens de nye EU-lande
ikke er så godt med. Dog ligger Tjekkiet på en fjerdeplads, mens Ungarn netop når med i top ti.
2.3

Faldende markedsandele

Den samlede eksport af vand fra EU15 udgøres i
stigende grad af ikke-danske produkter og løsninger, jf. figur 6. Her ses dansk eksport af vand som
andel af den samlede eksport af vand fra EU15.
Det ses, at den danske andel er faldet kraftigt fra
2006 til 2011, hvilket tyder på at Danmark har tabt
markedsandele i forhold til vores europæiske konkurrenter. Det samme er tilfældet for Sverige og

FIGUR 5
Andelen af vand i eksportporteføljen, EU27, 2011

3,5%
3,0%

2,5%
2,0%
1,5%

1,0%
0,5%

Italien
Danmark
Tyskland
Tjekkiet
Sverige
Østrig
UK
Finland
Ungarn
Luxembourg
Frankrig
Polen
Slovenien
Rumænien
Spanien
Bulgarien
Portugal
Letland
Lithauen
Estland
Slovakiet
Belgien
Holland
Cypern
Grækenland
Irland
Malta

0,0%

Kilde: DAMVAD 2012 baseret på udtræk fra COMEXT, Euro-stat
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FIGUR 6
D
Udvalgte EU landes vandeksport som andel af den samlede eksport af vand fra EU. Indeks 2006=100
110
105
100

Danmark

95

Sverige
Tyskland

90

Italien
85

Østrig

80
75
2006

2007
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Note: Figuren viser de 5 EU15 lande, hvor vand udgør den største andel af den samlede eksport (jf. figur 5).
Kilde: DAMVAD 2012 baseret på udtræk fra COMEXT, Euro-stat

2.3.1 Tre ud af fire har aktiviteter i udlandet

2.3.2 Mere positiv udvikling end totaleksporten

Spørgeskemaundersøgelsen blandt vandsektorens

Ser vi på udviklingen i vandsektorens eksport over

virksomheder indikerer ligeledes, at der er tale om

de senere år kan det ses, at sektorens eksport fal-

en internationaliseret sektor. Som vist i figur 7 an-

der kraftigt som følge af finanskrisen, men oversti-

giver tre ud af fire respondenter blandt virksomhe-

ger i 2011 niveaet for 2006, jf. figur 8.

derne i vandsektoren, at de har aktiviteter i udlandet. Hertil skal bemærkes at aktiviteter dækker

Én forklaring kan være, at vandløsninger er mere

bredere end beskæftigede.

konjunkturfølsomme end resten af eksporten.
Mange vandløsninger, eksempelvis pumper, rør

FIGUR 7

FIGUR 8

Respondenterne fordelt på danske og internatio-

Udviklingen i dansk eksport, total og på vandom-

nale aktiviteter, antal virksomheder

rådet, 2006-2011, indekstal
Indeks (2006=100)

130

Kun i
Danmark
; 25

Danmark
og i
udlandet;
75
Kilde: DAMVAD 2012 spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder i vandsektoren (n=100)
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120
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Total eksport

2008

2009

2010

2011

Eksport af vandløsninger

Kilde: DAMVAD 2012 baseret på udtræk fra COMEXT, Eurostat

mv. er input i eksempelvis byggeriet, der påvirkes
relativt hårdt i krisetider. Desuden vil den offentlige
sektor særligt i starten af en krisetid holde igen
med offentlige investeringer i anlægsarbejder, og
eventuelle fremrykning af investeringer vil ske med
et vist tidslag. Som vist har vandsektorens eksport
dog udviklet sig mere positivt end totaleksporten
hen over perioden.

FIGUR 10
Vækstrater for eksporten til de ti største eksportmarkeder, 2006-2011
120% 112%
100%

84%

80%
60%

42%
30%

40%

12%

20%

Nærmarkederne betyder mest

5%

0%

UK

-9% -13% -37%

Frankrig

USA

Norge

Holland

største del af eksporten, 55 pct., går til de euro-

Polen

de centrale markeder kan det ses, at langt den

Kina

-40%

Rusland

Ser vi på fordelingen af vandsektorens eksport på

Sverige

-1%

-20%

Tyskland

2.4

pæiske nærmarkeder (se figur 9).
Kilde: DAMVAD 2012 baseret på udtræk fra COMEXT, Euro-stat

som Østeuropa, Asien og Sydamerika sammenligFIGUR 9

net med den totale eksport, jf. figur 10.

Dansk totaleksport og eksport af vand fordelt på
de 10 største markeder i 2011

2.6

Eksport af en bred vifte af produkter

20%
16%
15%

15%
10%
5%

13%

Dansk eksport af vand koncentrerer sig i 2011 pri10%

9%

6%6% 6%
5%6% 5%
5%5% 4%
4%
4%
2%
2%

mært omkring pumper, ventiler, og produkter der
4%
2%

relaterer sig til rensning og filtrering jf. figur 11.

0%

FIGUR 11
Dansk eksport fordelt på type 2011
Vandsektorens eksport

Totaleksporten

Kilde: DAMVAD 2012 baseret på udtræk fra COMEXT, Eurostat

Enzymer og
Diverse kemikalier,
mikroorganismer
herunder kul og kalk
3% Diverse
1%

Tanke, kar,
beholdere
1%

7%

7 pct. af vandsektorens eksport går til Østeuropa,
mens 14 pct. har destination i et asiatisk land. Kun
3 pct. går til Syd- og Latinamerika. Som vist følger

Pumper
30%

Måleinstrumenter
12%

vandsektorens eksport den totale eksport, dog
med en underrepræsentation i Storbritannien, men
en overrepræsentation i Polen.
2.5

Rør, slanger,
pakninger
14%

Størst vækst i Rusland og Kina

Ser vi på udviklingen af vandsektorens eksport står
det klart, at eksporten i mindre grad går til Vesteuropa og i højere grad til de nye vækstmarkeder

Filtrering,
rensning
14%

Ventiler
18%

Kilde: DAMVAD 2012 baseret på udtræk fra COMEXT, Eurostat
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Pumper udgør alene 30 pct. svarende til 4,3 mia.

2.6.1 Markante forskelle i produkternes vækst

kr. Desuden udgøres eksporten af f.eks. enzymer
og mikroorganismer for ca. 449 mio. kr. i 2011,

Figur 13 viser vækstraterne for vandområdets pro-

mens der eksporteres for 2 og 1,7 mia. kr. inden

duktgrupper i Danmark og i EU15. Som vist er

hhv. Rør, slanger og pakninger samt Måleinstru-

dansk eksport af enzymer og mikroorganismer

menter.

steget med over 60 pct. i perioden – mere end i
EU15. Det skal dog her holdes for øje at disse kun

Som nævnt ovenfor er eksporten af rådgivnings-

udgør 3 pct. af den samlede danske eksport på

ydelser, der ikke knytter sig til et specifikt produkt

vandområdet. Eksporten inden for de større områ-

ikke inkluderet i eksporttallene.

der som filtrering, rensning og måleinstrumenter er
dog også steget med ca. 20 pct. – og mere end i

Som vist i figur 12 svarer lidt under hver fjerde re-

EU15. Eksporten af pumper, der udgør hele 30

spondent blandt vandsektorens virksomheder, at

pct. af dansk eksport, har oplevet en nedgang på 7

rådgivning er deres primære forretningsområde i

pct. mod en stigning i EU15, mens dette tal er 11

vandsektoren. Som figuren også viser udgør sy-

pct. for ventiler og over 20 pct. for tanke mv. Sidst-

stemløsninger til slutbrugere det største primære

nævnte udgør dog kun en meget lille del af vand-

forretningsområde for respondenterne, mens fær-

sektorens eksport, som vist i figur 11 herover.

rest indikerer, delkomponenter til andre virksomheder som det primære forretningsområde.

FIGUR 13
Vækstrater for eksport af produkter på vandområdet, Danmark og EU15, 2006-2011
80%
62%

FIGUR 12

60%

Respondenterne fordelt på produkttype, antal virk-

43%
40%

somheder

26%

Delkomponenter til
andre
virksomheder; 13

20%
15%
23% 14%

20%

14%
7%

6%

2%

8%

0%

0%
-20%

-1%

-7%

-16%

-11%
-21%

Kilde: DAMVAD 2012 spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder i vandsektoren (n=98)

Tanke, kar, beholdere

Ventiler

Pumper

Diverse

Div. Kemikalier
Danmark

Rør, slanger, pakninger

Rådgivning/analyse;
22

Måleinstrumenter

Systemløsninger til
slutbrugere; 43

Filtrering, rensning

Enkeltprodukter til
slutbrugere; 20

Enzymer, mikroorganismer

-40%

EU15

Kilde: DAMVAD 2012 baseret på udtræk fra COMEXT, Eurostat
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2.7

Generelt positive vækstforventninger
FIGUR 15

Som vist i figur 14 herunder har fremadrettet har

Funktioner som respondenterne overvejer at flyt-

de fleste respondenter blandt vandsektorens virk-

te fra Danmark til udlandet, antal virksomheder

somheder positive vækstforventninger til de fleste

25

markeder.

20

15

22

13

10
10

8

8
5

FIGUR 14

5

Respondenterne fordelt på vækstforventninger til

0

centrale markeder over de kommende 3-5 år

Kilde: DAMVAD 2012 spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder i vandsektoren (n=110)

Kilde: DAMVAD 2012 spørgeskemaundersøgelse blandt
virksomheder i vandsektoren (n=104)

2.7.1 Fortsat internationalisering
Som vist i figur 15 herunder overvejer en række
respondenter blandt vandsektorens virksomheder
(38) at udflytte funktioner fra Danmark til udlandet
over de kommende år.
Som vist er det særligt produktionen, som respondenterne overvejer at flytte fra Danmark til udlandet. I lyset at internationaliseringen af vandsektorens virksomheder (se figur 7), er det i udgangspunktet naturligt, at virksomhederne overvejer udflytning af nogle funktioner fra Danmark. Samtidig
er udflytning af funktioner fra Danmark til udlandet
ikke ensbetydende med, at alle virksomhedens
aktiviteter i Danmark ophører. Figuren indikerer
dog, at en række respondenter overvejer udflytning
som en mulighed.
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3

Virksomhedernes patentering og programdeltagelse

I dette kapitel ser vi nærmere på patentering og på

senteret her i det omfang, at de knytter sig til et

deltagelse i offentlige forsknings- og innovations-

patenterbart produkt .

14

programmer blandt vandsektorens virksomheder.
3.1.1 Hver fjerde virksomhed patenterer
Kapitlet viser, at hver fjerde virksomhed i vandsektoren har ansøgt om et patent over det seneste
årti. Heraf kan 6 pct. af patenterne direkte relateres
til vandområdet. Målt på antallet af patenter på
vandområdet per indbygger indtager Danmark en

Ser vi nærmere på patenteringsaktivitet blandt
virksomhederne i vandsektoren viser figur 16 at
hver fjerde virksomhed i vandsektoren (svarende til
77 virksomheder) ansøgte om et eller flere patenter i løbet af perioden 2000-2010.

2. plads i verden. Særligt inden for vandrensning
står Danmark stærkt. Vandsektoren virksomheder
deltager desuden i en bred vifte af forsknings- og
udviklingsprogrammer i samarbejde med både offentlige og private udviklingspartnere. Virksomhederne deltager dog primært i programmer, der ikke
decideret er rettet mod vandområdet.

I alt har vandsektorens virksomheder søgt om
2.538 patenter gennem perioden 2000-2010. størstedelen af patentansøgningerne (76 pct.) ejes af
15

blot fem virksomheder . Dette indikerer, at udviklingsaktiviteterne i blandt vandsektorens virksomheder i høj grad er koncentreret omkring nogle få
virksomheder.

3.1

Patentering i vandsektoren

I forbindelse med kortlægningen af vandsektorens

FIGUR 16

virksomheder har DAMVAD set nærmere på virk-

Andel virksomheder i vandsektoren med én eller

12

somhedernes patenteringsaktivitet .

flere patentansøgninger i perioden 2000-2010

Patentaktivitet er en god indikator på kommerciali-

Patenterende
virksomheder
25%

seringen af nye produkter i en sektor. Patentering
er således en indikator for en sektors behov for
juridisk at beskytte nye produkter mod kopiering og
13

kommerciel anvendelse af andre .
I forhold til patentering er det dog vigtigt at være
Øvrige
virksomheder i
vandsektoren
75%

opmærksom på, at ikke alle nyskabelser i en sektor kan patentere, f.eks. en række immaterielle
services. I forhold til vandsektoren er nyskabelser
inden for rådgivningsydelser således kun repræ-

Kilde: DAMVAD 2012 på baggrund af Thomson-Reuthers patentdatabase

12

Undersøgelsen er gennemført på basis af
Thomson-Reuthers patentdatabase. Se bilaget for
en nærmere beskrivelse.
13
Se f.eks. Ke-Chiun Changa, Dar-Zen Chenb,
Mu-Hsuan Huangc 2012 og Ernst, H. 1995.

20

DANSKE VIRKSOMHEDER PÅ VANDOMRÅDET | DAMVAD.COM

14

Se f.eks. Bhattacharya, S. 2006 og Hussinger,
Katrin 2006
15
Novozymes A/S, Danfoss A/S, Grundfos A/S,
NKT FLEXIBLES I/S og Sauer-Danfoss.

3.1.2 Bredere end vandteknologi

kan det ses, at størstedelen af patentansøgnin-

Dykker vi ned i patentansøgningerne står det klart,

gerne ligger inden for to teknologiområder.

at kun et fåtal relaterer sig direkte til vandteknologi.
Som vist i tabel 2 står to patentkategorier for 82
Figur 17 viser den andel af den samlede patente-

pct. af de patenter, der direkte kan relateres til

ringsaktivitet, der ligger inden for patentkategorier,

vandområdet.

16

der relaterer sig direkte til vandteknologi . Som
vist, er det kun et fåtal af patentansøgningerne (6
pct.), der kan relateres til direkte vandteknologi. De
patentansøgninger, der relaterer sig direkte til
vandområdet er fordelt mellem 40 virksomheder i

TABEL 2
Antal patentansøgninger på vandområdet 20002010 fordelt på teknologiområder
Teknologiområde

Antal
patenter

vandsektoren.
Behandling af vand og spildevand

87

Det indikerer, at udviklingsaktiviteterne i vandsek-

Installationer til indvinding, distribution,

47

torens virksomheder i høj grad omfatter andre om-

og opbevaring af vand

råder.

Behandling af slam

5

Måling af vandkvalitet

2

3.1.3 To teknologiområder dominerer

I alt

Foretager vi endnu et neddyk i den patenterings-

141
Kilde: DAMVAD 2012 på baggrund af Thomson Innovation

aktivitet, der relaterer sig direkte til vandområdet
Sammenholdes dette billede med figur 2 i kapitel
1, kan det ses, at det særligt er to steder i vandets

FIGUR 17
Andel patentansøgninger blandt virksomheder på
vandområdet med direkte relation til vandområdet
2000-2010

Patenter med
direkte relation til
vandområdet
6%

anvendelseskæde, at patentaktiviteten på vandområdet finder sted.
3.2

Danmark i toppen blandt patenterende
lande på vandområdet

Med udgangspunkt i den patenteringsaktivitet, der
relaterer sig til vandområdet er det muligt at foretage internationale sammenligninger med patenteringsaktiviteten i andre lande.
Sammenlignes patenteringsaktiviteten på vandområdet per mio. indbygger internationalt, indplaceres
Danmark på en samlet andenplads, som vist i figur

Øvrige patenter
94%

18 på næste side.
Som det kan ses rangerer de nordiske lande ran-

Kilde: DAMVAD 2012 på baggrund af Thomson-Reuthers patentdatabase
16

gerer generelt højt på vandområdet, og Danmark
overgås således kun af Norge, når vi sammenlig-

Se bilaget for en nærmere beskrivelse.
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FIGUR 18
Danmarks placering i top 10 på vandområdet 2000-2010 målt på antal patenter per indbygger 2000-2010
30

25
20
15
10
5
0

Kilde: DAMVAD 2012 på baggrund af Thomson-Reuthers patent-database

ner landende på antallet af patentansøgninger per

ling af vand og spildevand, der er baggrunden den

indbygger gennem perioden 2001-2010.

høje internationale placering på vandområdet.

3.3

Behandling af vand og spildevand er in-

I tabel 3 sammenlignes Danmarks placering i top

ternationale styrkepositioner

10 inden for syv patentklasser på vandområdet.

Ser vi på Danmarks placering inden for de enkelte

Som vist rangeres patenteringsaktiviteten blandt

teknologiområder på vandområdet bekræfter dette,

virksomhederne på vandområdet særligt højt inden

at det særligt er patentaktivitet inden for behand-

for områder, der relaterer sig til rensning af spilde-

TABEL 3
Danmarks placering i top 10 inden for teknologiområderne på vandområdet 2000-2010 målt på antal patenter per indbygger
På tværs af
kategorier

Placer

Land

ing

Per

Biological
treatment of
water, waste
water, or
sewage

Treatment of
sludge; Devices
therefor

Treatment of
water, waste
water, sewage,
or sludge

Multistep treat
ment of water,
waste water or
sewage

Land

Land

Land

Land

indb.

Per
indb.

Per
indb.

Per
indb.

Per

Investigating
or analysing
materials by
specific
methods
Land

indb.

Per

Installations or
methods for
obtaining,
collecting, or
distributing
water

Hydraulic
engineering

Land

Land

indb.

Per
indb.

Per
indb.

1

NO

27,4

DK

6,9

FI

4,4

CH

16,1

FI

2,5

CH

3,7

AU

3,3

NO

8,5

2

DK

25,4

FI

4,6

DK

3,8

FI

14,4

SE

2,2

IL

3,3

IL

1,3

NZ

4,2

3

FI

25,3

NO

3,8

SE

2,4

NO

14,2

IL

2,0

US

3,1

NZ

1,2

FI

4,0

4

CH

24,9

CH

3,8

NO

1,7

DK

12,1

AU

1,9

SE

3,0

NL

1,1

NL

3,6

5

SE

19,8

IL

3,4

CH

1,7

SE

12,1

CH

1,8

DE

2,7

CH

1,0

AU

2,8

6

IL

19,8

AT

3,3

JP

1,6

IL

11,2

DK

1,8

NO

1,7

AT

1,0

SE

2,6

7

AU

18,3

AU

3,0

BE

1,3

AU

10,1

NO

1,7

DK

1,6

DK

0,9

CH

2,4

8

NL

14,8

NL

2,8

AU

1,2

JP

8,8

CA

1,0

FI

1,5

DE

0,7

DK

2,2

9

DE

12,8

DE

2,5

IL

1,2

AT

7,7

NZ

0,9

AT

1,5

GB

0,5

GB

1,3

10

AT

12,7

SE

2,3

CA

1,1

NL

6,9

FR

0,7

GB

1,4

HU

0,5

KR

1,3

Kilde: DAMVAD 2012 på baggrund af Thomson-Reuthers patent-database
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vand og behandling af slam – de sidste dele af
vandets anvendelseskæde, som vist i kapitel 1.

FIGUR 19

I forhold til etableringen af et Miljøteknologisk Ud-

Andel virksomheder i vandsektoren med en eller

viklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) ser vi

flere deltagelser offentlige forsknings- og innovati-

i det følgende nærmere på deltagelsen i de eksi-

onsprogrammer 2007-2010.

sterende forsknings- og udviklingsprogrammer for
vandsektorens virksomheder.

Deltager
30%

Udgangspunktet for analysen er DAMVADs samspilsdatabase over deltagere i alle større offentlige
17

FoU-programmer over de senere år .
3.4

Deltager ikke
70%

Knapt hver tredje deltager

Ser vi nærmere på virksomhedernes deltagelse i
offentlige forsknings- og innovationsprogrammer,
Kilde: DAMVAD 2012 på baggrund af Samspilsdatabasen

har 30 pct. af de identificerede virksomheder deltaget ét eller flere programmer i perioden 2007-

grammer. Det skal dog understreges at de 10 hyp-

2010, som vist i figur 19.

pigst deltagende virksomheder står for 56 pct. af
deltagelserne. Koncentrationen af deltagelserne på

I alt har vandsektorens virksomheder medvirket

forholdsvist få virksomheder er også afspejlet i pa-

506 gange på tværs af diverse offentlige FoU-pro-

tentaktiviteten som beskrevet herover.

FIGUR 20
Andel deltagelser for virksomheder i vandsektoren fordelt på offentlige forsknings- og innovationsprogrammer 2007-2010
18%
16%

16% 16% 16%
15%

14%
12%
10%

8%
6%
4%

7%
6%

5%

5%

4%

3%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Kilde: DAMVAD 2012 på baggrund af Samspilsdatabasen
17

Se rapportens bilag for en nærmere beskrivelse.
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3.5

Fire programmer fylder mest

Som vist i boksen herover retter de hyppigst anvendte programmer for vandsektorens virksomhe-

Ser vi nærmere på fordelingen af virksomhedernes

der sig ikke mod vandområdet.

deltagelse i diverse programmer står det klart, at
fire programmer stor får størstedelen af deltagel-

Dette billede bekræftes når vi ser på hvilke virk-

serne (62 pct.).

somheder, der tegner sig for størstedelen af deltagelserne i de energirelaterede programmer. Det er

Som i figur 20 på forrige side viser er ELFORSK,

typisk de største virksomheder på vandområdet,

Innovationskonsortier, det Energiteknologiske Ud-

der må forventes at have udviklingsaktiviteter på

viklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) og

andre områder end vandområdet.

Miljøeffektiv teknologi de programmer, som vandsektorens virksomheder hyppigst deltager i.

Der findes en række koblinger mellem vand- og
energiteknologi – særligt i forhold til opnåelse af

3.5.1 Bredere end vand

energieffektivitet i vandsektoren. Ét eksempel er

Når vi ser på de programmer som er hyppigst an-

energibesparelser opnået gennem mere effektive

vendt af vandsektorens virksomheder står det

cirkulationspumper .

18

klart, at Programmer som ELFORSK og EUDP har
fokus på energiområdet – og ikke vandområdet.

Som undersøgelsen af patenteringen understreger
dette, at udviklingsaktiviteterne blandt vandsekto-

De vigtigste programmer

rens virksomheder ikke er begrænset til vand.

ELFORSK: Det vigtigste mål for ELFORSK er at udvikle teknologi, metoder og virkemidler, der nedbringer
energiforbruget, med elektricitet som omdrejningspunkt.
ELFORSK har et budget på 25 mio. kr. årligt.

3.6

Innovationskonsortier: Et innovationskonsortium er et
samarbejde mellem virksomheder, forskningsinstitutioner og almennyttige rådgivningsparter, som skaber
grundlaget for innovation i danske virksomheder fremover. Konsortierne samarbejder om et fælles forsknings- og udviklingsprojekt, der varer 2-4 år.

Private udviklingspartnere er vigtigst

Som vist i figur 21 på næste side udgør private
virksomheder de vigtigste udviklingspartnere i offentlige forsknings- og innovationsprogrammer
blandt virksomhederne på vandområdet. Højere
uddannelsesinstitutioner og GTS’er udgør hhv. 18

EUDP: Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, skal fremme ny klimavenlig energiteknologi, der øger forsynings-sikkerheden og realiserer
Danmarks erhvervspotentialer på energiområdet. Programmet. EUDP har et samlet budget på 371 millioner
kr. til i 2012.

og 10 pct.

Miljøeffektiv teknologi: Ordningen er fokuseret på
udvikling, test og demonstration af miljøeffektiv teknologi indenfor hovedområderne Vand, Luftforurening og
Affald. Der var afsat i alt 90 mio. kr. til den miljøteknologiske indsats i perioden 2010-2011, heraf omkring 10
mio. kr. årligt til vandområdet.

samarbejder med en bred vifte af udviklingspart-

Som vist indikerer dette billede ikke desto mindre,
at vandsektorens virksomheder gennem deltagelse
i offentlig forsknings- og udviklingsprogrammer
nere i både den offentlige og den private sektor.

Kilde: DAMVAD 2012
18

Se f.eks. Bjerringbro Avis 2012. Se også NCSL
2009 og Vestas Wind Systems 2011
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FIGUR 21
Samarbejdspartnere i offentlige forsknings- og innovationsprogrammer fordelt på partnertype 2007-2010
Hospitaler
1%

Organisationer og
foreninger
3%

Sektorforskningsinstitutioner
1%

Højere
uddannelsesinstitutioner
17%

Andre offentlige
8%

Private virksomheder
60%

GTS
10%

Højere uddannelsesinstitutioner:
Universiteter dækker selvsagt universiteter, mens højere læreranstalter dækker uddannelsesinstitutioner, der tilbyder
uddannelser normeret op til fem til seks års varighed. Betegnelsen omfatter foruden de almene universiteter i København, Århus, Odense og Ålborg, Roskilde Universitet, specialiserede institutioner som Danmarks Tekniske Universitet, handelshøjskolerne, Kunstakademiets skoler, konservatorierne, arkitektskolerne, Det Informationsvidenskabelige
Akademi (Danmarks Biblioteksskole), Danmarks Pædagogiske Universitetsskole o.a.
Godkendte Teknologiske Serviceinstitutterne (GTS) er almennyttige institutioner. De indsamler, opbygger og udvikler teknologiske kompetencer og formidler denne viden til dansk erhvervsliv. De er samtidig brobyggere til videninstitutioner i ind- og udland. Der eksisterer i dag ni GTS-institutter.
Sektorforskningsinstitutioner er institutioner, der udfører forsknings- udviklings-, udrednings- og rådgivningsopgaver til anvendelse inden for et specifikt område. Pr. 1. januar 2007 fusionerede hovedparten af sektorforskningsinstitutionerne med universiteterne.
Andre offentlige og ikke-kommercielle forskningsinstitutioner kan være små sygehuse, museer, biblioteker, arkiver,
Arbejds- tilsynet, Danmarks Statistik og AKF.
Kilde: DAMVAD 2012 på baggrund af Samspilsdatabasen
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4

Danmarks attraktivitet og vækstvilkår i vandsektoren

Dette kapitel beskriver virksomhedernes vurdering

har stor indflydelse på sine vækstmuligheder, pe-

af attraktivitet og vækstvilkår i vandsektoren i

ger den økonomiske litteratur på en række eks-

Danmark.

terne vilkår, som udgør enten fordrende eller
hæmmende for sektorens vækst. Det er samtidig

Kapitlet viser, at vandsektoren i høj grad er en po-

de vilkår, der er afgørende for Danmarks attrakti-

litisk eksponeret sektor, der drives af politiske mål

vitet som lokation for virksomheder i vandsektoren.

og krav. Vandsektorens virksomheder har overordnet gode vækstvilkår i Danmark. Offentlig efter-

Den økonomiske litteratur omfatter en lang række

spørgsel efter nye løsninger, adgangen til kvalifice-

studier af forhold, der har betydning for hvor øko-

ret arbejdskraft og miljøstandarder i Danmark og

nomiske aktiviteter lokaliseres, se f.eks. Faeth

udlandet er de mest betydningsfulde vækstfaktorer

2009, Dunning og Lundan 2008, Danmarks er-

i sektoren. Den offentlige efterspørgsel efter nye

hvervsråd, 2004 eller OECD 2010 for et overblik.

løsninger er samtidig den største udfordring for
vandsektorens virksomheder. Blandt vandsekto-

Sammenfattende peges der i litteraturen på tre

rens virksomheder er der i dag størst utilfredshed

overordnede områder med særlig betydning for

med offentlig efterspørgsel efter nye løsninger,

lokaliseringsvalget: (i) sund samfundsøkonomi og

finansiering til indgang på internationale markeder

forretningsvenligt erhvervsklima, (ii) omkostninger

og kapitaladgang.

og værdiskabelse samt (iii) adgang til talent og
kompetencer (f.eks. uddannelse, forskning, ar-

4.1

Vandsektorens vækstvilkår

bejdskraft, kvalitet af og mulighed for partnerskaber med universiteter).

Vandsektorens vækstvilkår er bredt set de forhold,
der eksisterer omkring den del af vandsektoren,

Vandsektorens vækstvilkår kan samtidig ses mu-

der opererer på markedsvilkår, og som har indfly-

ligheder for politisk handling – som de ”knapper”,

delse på virksomhedernes vækstmuligheder.

som man fra politisk hold kan ”skrue på”. Som beskrevet i kapitel 1, er vandsektoren i høj grad en

Selvom den enkelte virksomhed i udgangspunktet

politisk eksponeret sektor, og vandsektorens virk-

FIGUR 22
Vækstvilkår i vandsektoren
Miljøstandarter i Danmark
Miljøstandarder internationalt

Adgang til kapital
Udbud af kvalificeret arbejdskraft
Netværk til underleverandører
Økonomiske støtte til test og demonstration

Virksomhed på
vandområdet

Rådgivning om indgang på internationale markeder
Finansiering til indgang på internationale markeder
Barrierer på udenlandske markeder
Innovation i offentlige indkøb i Danmark

Adgang til demonstrations- og testfaciliteter
Offentlige forsknings- og udviklingspartnere
Private forsknings- og udviklingspartnere
Kilde: DAMVAD 2012
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somheder fungerer i høj grad som underleveran-

af vækstvilkår i vandsektoren, da de 1) er velfun-

dører til kommuner og kommunalt ejede forsy-

derede i den økonomiske litteratur, 2) er relevante

ningsselskaber. I udgangspunktet har reguleringen

for vandsektoren og 3) i nogen grad kan påvirkes

af vandsektoren derfor stor betydning for sektorens

gennem politiske beslutninger.

vilkår.
Som led i kortlægningen af vandsektoren er vandMed udgangspunkt i en virksomhed på vandområ-

sektorens virksomheder gennem en spørgeske-

det, illustrerer figur 22 en række centrale vækstvil-

maundersøgelse spurgt om betydning og tilfreds-

kår på vandområdet.

hed med vækstvilkårene i Danmark. Figur 23 og
24 herunder viser virksomhedernes vurdering.

Disse vilkår er afsættet for kortlægningens analyse
FIGUR 23
Virksomhedernes vurdering af forhold med betydning for virksomhedernes vækst, antal
Offentlig efterspørgsel efter nye løsninger
Adgang til kvalificeret arbejdskraft
Højere miljøstandarder på vandområdet i Danmark
Højere miljøstandarder på vandområdet internationalt
Hjælp til at overkomme barrierer på udenlandske markeder
Netværk til underleverandører
Deltagelse i programmer for udvikling og demonstration
Finansiering til indgang på udenlandske markeder
Adgang til kapital
Samarbejde med offentlige forsknings- og udviklingspartnere
Samarbejde med private forsknings- og udviklingspartnere
Adgang til faciliteter til test og demonstration
Rådgivning om udenlandske markeder

53

31
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46
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44

31

34

6
16
14

29

32

22
40

32
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39

30

Ingen betydning

26

29

41

16

28

37

16

27

Nogen betydning

28

31

29

16

Stor betydning

15

24

29

0%

3

35

28

40

30
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Kilde: DAMVAD 2012 spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder i vandsektoren (n=99)

FIGUR 24
Virksomhedernes tilfredshed af forhold i Danmark med betydning for virksomhedernes vækst, antal
Offentlig efterspørgsel efter nye løsninger
Finansiering til indgang på udenlandske markeder
Adgang til kapital
Højere miljøstandarder på vandområdet internationalt
Hjælp til at overkomme barrierer på udenlandske markeder
Adgang til faciliteter til test og demonstration
Deltagelse i programmer for udvikling og demonstration
Højere miljøstandarder på vandområdet i Danmark
Adgang til kvalificeret arbejdskraft
Samarbejde med offentlige forsknings- og udviklingspartnere
Rådgivning om udenlandske markeder
Samarbejde med private forsknings- og udviklingspartnere 2
Netværk til underleverandører 1

31

41

20

11

34

19

8

45

19

11

37

16

22

37

16

12
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39
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34
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Kilde: DAMVAD 2012 spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder i vandsektoren (n=96)
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4.2

Offentlig efterspørgsel, arbejdskraft og

Som vist angiver flest virksomheder utilfredshed

miljøstandarder betyder mest

med offentlig efterspørgsel efter nye løsninger,
finansiering til indgang på udenlandske markeder
og adgangen til kapital.

Figur 23 viser virksomhedernes vurdering af
vækstvilkårenes betydning for virksomhedernes

Overordnet gode vækstvilkår, men…

vækstmuligheder.

4.4

Som vist angiver flest virksomheder, at offentlig

Figur 25 sammenholder vurderingen af betydning

efterspørgsel efter nye løsninger, adgang til kvalifi-

og tilfredshed for vækstvilkårene i vandsektoren.

ceret arbejdskraft og højere miljøstandarter (i hhv.

Figuren viser, at vandsektorens virksomheder

Danmark og i udlandet), er de forhold, som har

overordnet er tilfredse med de vækstvilkår, som

størst betydning for virksomhedens vækstmulighe-

samtidig vurderes som de mest betydningsfulde.

der.

De fleste vækstvilkår indplaceres i figurens øverste
højre kvadrant.

4.3

Utilfredshed med offentlig efterspørgsel,
eksportfinansiering og kapitaladgang

Figuren fremhæver samtidig offentlig efterspørgsel
efter nye løsninger, som et vækstvilkår med stor

Figur 24 viser virksomhedernes vurdering af til-

betydning, og hvor der samtidig er en overvægt af

fredshed med vandsektorens vækstvilkår i Dan-

utilfredse respondenter.

mark.

FIGUR 25
Betydningen af vækstvilkår på vandområdet sammenholdt med virksomhedernes tilfredshed

Højere miljøstandarder på vandområdet i Danmark

Tilfredshed

Netværk til underleverandører
40

Adgang til kvalificeret
arbejdskraft

30

Højere miljøstandarder på
vandområdet
internationalt

20
10

Betydning
0
-20

-10

0

10
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Deltagelse i programmer for forskning,
udvikling og demonstration

-20
-30

Offentlig efterspørgsel efter nye løsninger

Kilde: DAMVAD 2012 på baggrund af survey blandt vandsektorens virksomheder (n=96). Akserne for betydning og tilfredshed er beregnet ved
at fratrække antallet af angivelser af ”stor betydning” fra antallet af angivelser af ”ingen betydning” og – og tilsvarende for angivelser af ”utilfreds” og ”tilfreds”
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Spørgeskemaundersøgelsens resultater om virk-

spørgslen efter nye vandløsninger af reguleringen

somhedernes vækstvilkår er i forbindelse med

af forsyningsselskabernes økonomi.

kortlægningen søgt uddybet gennem afholdelsen
af et seminar med en række virksomheder på
19

Hertil skal det nævnes, prisloftet har været gæl-

tværs af vandets anvendelseskæde . Fokus for

dende siden 1. januar 2011. De langsigtede effek-

seminaret var de vækstvilkår som fremhævedes

ter af prisloftet kan således endnu ikke forventes at

gennem spørgeskemaundersøgelsens resultater.

være realiserede. Samtidig er det er her et vigtigt
hensyn til andre sektorers afledte omkostningsni-

I det følgende ser vi nærmere på virksomhedernes

veau ved indsatser i vandsektoren.

vurdering og holdninger til de centrale vækstvilkår i
En lav udbudsgrænse ses ligeledes af flere virk-

vandsektoren.

somheder som en kilde til uforholdsmæssig kon4.4.1 Offentlig efterspørgsel efter nye løsnin-

kurrence om forholdsvist små opgaver.

ger
Som beskrevet ovenfor fremhæves offentlig efterspørgsel efter nye løsninger på én gang som det
mest betydningsfulde vækstvilkår og som det
vækstvilkår, som flest respondenter er utilfredse
med.

Prisfokuserede udbud karakteriserer i for høj
grad efterspørgslen efter nye vandløsninger. Virksomhederne efterlyser flere funktionsudbud med
incitamenter for innovation i den tilbudte løsning.
Herudover efterlyser virksomhederne, at totaløkonomien i løsningen – ikke blot årlige omkostninger

I forhold til den offentlige efterspørgsel efter nye
løsninger fremhæves entydigt virksomhedernes

– lægges til grund for valget af leverandør. Ifølge
virksomhederne er det særligt i forhold til totaløko-

underleverandørforhold til de kommunalt ejede

nomien – f.eks. gennem sammentænkning af vand

forsyningsselskaber.

og energiløsninger – at nye teknologier på vand-

Forsyningsselskaberne

er

ifølge virksomhederne helt afgørende – både som

området har sine fordele.

de centrale kunder på det danske hjemmemarked
og som ”early adopteres” i virksomhedernes produktudvikling.

Det skal nævnes, at forsyningsselskaberne siden
vandreformen i 2009 har været under omstrukturering til kommunalt ejede aktieselskaber. Nogle af

Virksomhederne fremhæver tre faktorer som hovedårsagen til den forholdsvist store utilfredshed

disse faktorer kan således være forårsaget af reformarbejdet.

med dette vækstvilkår:
4.4.2 Forskning, udvikling og demonstration
Et lavt prisloft

20

sætter ifølge virksomhederne for

Som figur 25 viser, er deltagelse i programmer for

snævre grænser for forsyningsselskabernes lang-

forskning, udvikling og demonstration som et for-

sigtede investeringer. Dermed begrænses efter-

holdsvist betydningsfuldt vækstvilkår med kun moderat tilfredshed.

19

Se bilaget for en nærmere beskrivelse.
Ved et vandselskabs prisloft forstås en ramme
for de maksimale samlede periodiserede primære
indtægter, som vandselskabet må opkræve. Pris3
loft udmeldes som en samlet m -pris.
20

Finansiering til større udviklingsprojekter fremhæves som en udfordring af flere virksomheder.
Handlingsplanen for miljøeffektiv teknologi (se figur
20 i kapitel 3) fremhæves som den formodentlig
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vigtigste offentlige pulje på området, men samtidig

En tilskudsmodel for patentering foreslås som

som en pulje med en indtil nu meget begrænset

en mulig model særligt for små virksomheder, hvor

størrelse (ca. 10 mio. årligt). Der vil i årene 2012

staten yder tilskud til udtagelsen af et patent på en

og 2013 kunne uddeles 40 mio. kr. hvert år.

ny teknologi. Hvis teknologien bliver en kommerciel succes tilbagebetales tilskuddet. Hvis ikke

Testfaciliteter hos forsyningsselskaberne er

overtager staten patentet med mulighed for videre-

ifølge virksomhederne af afgørende betydning for

salg.

markedsføringen af nye løsninger i udlandet.
Driftsdata og dokumentation fra et fungerende
fuldskalaprojekt opstillet hos et forsyningsselskab
har stor vægt hos udenlandske kunder uden erfaringer med den nye teknologi. Virksomhederne
fremhæver, at de oplever at udviklingsbudgetterne
hos forsyningsselskaberne er for begrænset i dag.

4.4.3 Kvalificeret arbejdskraft
Selvom spørgeskemaundersøglesen overvejende
indikerer tilfredshed med adgangen til kvalificeret
arbejdskraft vurderer virksomhederne at dette forhold hurtigt kan ændre sig sammen med den økonomiske situation. En nylig undersøgelse af området viste, at 72 pct.af vandsektorens virksomheder
22

Testfaciliteter hos universiteterne vil ifølge virk-

forventer at ansætte flere over de kommende år .

somhederne kunne gøre universiteterne mere interessante for

virksomhederne.

Virksomhederne

fremhæver overordnet et godt samarbejde med de
offentlige forskningsmiljøer. Universiteterne bør
ifølge virksomhederne fokusere på testfaciliteter til
teknologier i tidligere udviklingsstadier end forsyningsselskaberne. Virksomhederne skitserer således ønsket om en arbejdsdeling mellem universiteter og forsyningsselskaber.

Mangel på arbejdskraft vil ifølge virksomhederne
blive et markant problem på den længere bane.
Virksomhederne forventer rekrutteringsproblemer
både i forhold til volumen og i forhold til specialisering på vandområdet. Flere virksomheder efterlyste, at universiteternes uddannelsesudbud i højere
matches efter industriens behov – og i mindre grad
efter unges uddannelsesønsker.
4.4.4 Miljøstandarder i Danmark og i udlandet

Offentlig certificering af ny teknologi foreslås af

Som vist i figur 25 er både danske og udenlandske

flere virksomheder som en mulighed, der kunne

miljøstandarder af stor betydning for vækstmulig-

give danske virksomheder øget troværdighed over-

hederne i vandsektoren. Som vist er tilfredsheden

for udenlandske kunder. Virksomhederne fremhæ-

med danske miljøstandarder dog en del højere end

ver, at selvom veldokumenterede testresultater fra

med de udenlandske.

fuldskalaforsøg er vigtige er de ikke altid nok til at
skabe troværdighed hos udenlandske kunder. Her

Dansk regulering

ville f.eks. en certificering fra Miljøministeriet skabe

Virksomhederne fremhæver historisk høje danske

større tillid – særligt til nye teknologier. Her skal det

miljøstandarder som grundlaget for de nuværende

bemærkes at der allerede i dag findes muligheder

styrkepositioner i sektoren, men fremhæver samti-

for certificering/verifikation af nye løsninger, f.eks. i

dig, at de danske miljøstandarder ikke i dag er

21

regi af DANETV .

markant højere end andre steder. Dette billede
understøttes delvist af at en faldende dansk andel

21
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Se DANETV 2012
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22

Copenhagen Cleantech Cluster 2012

af vandeksporten i EU15 sammenlignet med de
mest eksportintensive lande, som vist i figur 6 i
kapitel 2.
Samtidig er det, ifølge nogle virksomheder (se næste kapitel), en forudsætning for en større dansk
eksportomsætning, at den lovgivning, de danske
producenter af vandløsninger er underlagt, harmoniseres i forhold til internationale standarder. Det
kan svække den danske konkurrenceevne og mulighederne for at etablere samarbejde med udenlandske virksomheder, at den danske lovgivning
pålægger produkterne afvigende og mere uigennemskuelige restriktioner.
Højere internationale miljøstandarder på vandområdet kan kun ændres på den lange bane, men
virksomhederne fremhæver ikke desto mindre betydningen af, at man i Danmark arbejder for, stadig
højere miljøstandarder og ambitiøs lovgivning på
vandområdet.
Innovationsfremmende lovgivning efterlyses af
flere virksomheder som et incitament til at foretage
investeringer i ny teknologi hos forsyningsselskaber andre – hovedsageligt offentlige kunder. Virksomhederne understreger, at det danske hjemmemarked trods dets begrænsede størrelser er
meget vigtigt for virksomhederne – særligt som et
”early adopter”-marked, hvor de første vigtige referenceprojekter kan gennemføres.

4.4.5 Netværk til underleverandører
Som vist i figur 24 fremhæver virksomhederne
overvejende tilfredshed netværket til underleverandører. Det skal understreges, at mange virksomheder i vandsektoren har underleverandører i
både Danmark og i udlandet.
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5

Eksempler på virksomheder i vandsektoren

Dette kapitel præsenterer ti caseeksempler på

danske og udenlandske datterselskaber. De dan-

virksomheder i vandsektoren. Kapitlet beskriver de

ske datterselskaber inden for anlægsområdet ope-

enkelte virksomheder samt virksomhedernes vur-

rerer som selvstændige selskaber med egen iden-

dering af deres vækstvilkår i Danmark.

titet.

Caseeksemplerne fokuserer på private virksomhe-

Aarsleff omsætter for 6,2 milliarder kroner om året,

der, der opererer på markedsvilkår i Danmark. Vi

hvoraf lidt under halvdelen (45pct.) kommer fra

har dog valgt også at inkludere et enkelt kommu-

udlandet. Omkring en tredjedel af eksportomsæt-

nalt ejet forsyningsselskab blandt caseeksem-

ningen er fra Østeuropa, som er et af virksomhe-

plerne.

dens store eksportmarkeder. Derudover gennemfører Aarsleff store enkeltstående projekter for ek-

Som vist i figur 26 fordeler virksomhederne sig på

sempelvis Danida i både Sri Lanka og Egypten.

forskellige dele af vandets anvendelseskæde. Anvendelseskæden er nærmere beskrevet i kapitel 1.
I det følgende beskrives de ti virksomheder nærmere.
5.1

Forretningsområder inden for anlægs- og infrastruktur i hele verden
Aarsleffs overordnede forretningsområder er anlægs- og infrastrukturarbejde og har derudover
specialiseret sig i opgravningsfri rørfornyelse og
fundering inden for drikkevand og afløbssystemer.

Aarsleff A/S

Aarsleff har blandt andet udviklet en opgravningsfri

Aarsleff A/S beskæftiger, som en af de store virksomheder inden for vandsektoren, på verdensplan
omkring 3.500 medarbejdere. Virksomheden er
organiseret i tre hovedafdelinger; Anlæg, Fundering og Rørteknik, hvortil der er knyttet en række

såkaldt No-Dig metode, som er patenteret og et
unikt produkt inden for branchen.
I Danmark og Skandinavien løser virksomheden
primært anlægs- og infrastrukturopgaver for forsyningsselskaberne såsom fornyelse af det eksiste-

FIGUR 26
Caseeksemplernes placering langs vandets anvendelseskæde
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rende kloaknet gennem installation af pumpestati-

Aarsleff bruger i høj grad disse etablerede samar-

oner, vandværker og rensningsanlæg i totalentre-

bejdstaler som fundament for sin produkt- og ser-

priser. I Østeuropa og Fjernøsten er Aarsleff især

viceudvikling og tillægger det meget stor værdi.

ansvarlige for at bygge og udbygge rensningsanlæg.
Vandbehandling er en mindre del af Aarsleffs forretning og består ofte af mindre turn-key projekter,
hvor virksomheden selv er ansvarlig for design and
build. Opgaverne udføres udelukkende i udlandet
via et datterselskab eller som Danida-projekter.

Kina ikke en del af Aarsleffs kortsigtede strategi
Aarsleff har på kort sigt ikke planer om at engagere sig på det kinesiske marked. I stedet har virksomheden valgt at fokusere på en række udvalgte
geografiske områder, som ligger op af eksisterende markeder. Begrundelsen for ikke at satse på
det kinesiske marked er dels, at markedet ikke er

5.1.1 Vækstvilkår i Danmark

modent endnu, og at den lokale konkurrence er

Aarsleff ser positivt på de danske vækstvilkår og

meget stor. Derudover vil det kræve et stort set-up

har over de seneste år således også oplevet en

at bevæge sig ind på markedet, hvilket Aarsleff

stigning i både antal medarbejdere og omsætning.

ikke vurderer til at være profitabelt for dem på nuværende tidpunkt.

Virksomheden har en god adgang til det danske og
de udenlandske markeder, hvilket både gælder i
forhold til deres produkter inden for rørrenovering
og vandbehandling. No-Dig produkterne er et unikt
produkt, som er let at omsætte på de udenlandske
markeder. Til gengæld oplever Aarsleff større konkurrence på markedet for deres vandbehandlingsprodukter. Udfordringen er samtidig lavere kvalitetskrav og større efterspørgsmål efter billigere
alternativer, hvorfor deres vandbehandlingsprodukter er i hårdere konkurrence.

Støtte til udviklingsprojekter kan styrke dansk
eksport
For at styrke den danske eksport er det, ifølge
Aarsleff, vigtigt at understøtte de danske virksomheders markedsadgang til de udenlandske markeder. Økonomiske støttebidrag til udviklingsprojekter i udviklingslande eller eks. efterkrigszoner, hvor
dele af opgaveudførelsen kun liciteres til danske
virksomheder, var et tilbud til danske vandvirksomheder under det tidligere Svend Auken miljøministerium. Disse udviklingsprojekter var, ifølge

Partnering- og samarbejdsaftaler er en gevinst

Aarsleff, en af de primære grunde til, at virksom-

Aarsleff har gennem både eksisterende og nye

heden fik adgang til markederne på Balkan-halv-

samarbejdspartnere og underleverandører i Dan-

øen. Ønsker man at styrke den danske eksport på

mark og udlandet over de seneste år videreudvik-

udvalgte markeder, er disse udviklingsprojekter

let deres produkter og services. En række af disse

gode muligheder for at få de danske virksomheder

samarbejdsaftaler er såkaldte partnering-aftaler,

synliggjort.

hvor Aarsleff har indgået en kontrakt med danske
forsyningsselskaber om i fællesskab at udvikle og

5.2

Bo Jensen Vandbehandling A/S

levere et nyt produkt. For at teste en række af dis23

se rørrenoverings-produkter anvender Aarsleff ud-

Bo Jensen Vandbehandling A/S

valgte forskningsinstitutioner som testcentre.

steret siden 1978 og arbejder med vandbehandling

23

(BJV) har eksi-

Se: http://www.bjv.dk
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og rensning af spildevand. BJV har i dag fire an-

Aalborg Universitet og DTU. Samarbejdet har bi-

satte og operer både nationalt og i Skandinavien.

draget med ny forskning og viden, som virksomheden har brugt til at forbedre og udvikle deres eksi-

To metoder til at fjerne partikler fra vand

sterende produkter.

Vandbehandlingen foregår ved at fjerne partikler

Imidlertid har det været nødvendigt at indskrænke

fra vandet. Hertil har BJV udviklet to metoder –

de studieprojekter og bidrag ifm. studieafhandlin-

hvilket er gennem filtrering og en kemisk proces.

ger og opgaver, som BJV også tidligere har med-

BJV gør blandt andet brug af:

virket i. I følge virksomheden tillader deres eksisterende dækningsbidrag ikke længere deltagelse i



Optimering af rensningsprocesser



Optimering af slamafvanding



Separationsteknologi

sådanne typer af projekter og eksamensopgaver.
Støtte til test for forskningsprojekter efterspørges

Gennem BJVs selvrensende filtre er det muligt at

BJV efterspørger flere ordninger, hvor virksomhe-

genanvende renset spildevand, industrielt proces-

der omkostningsfrit kan få testet produkter. Det

vand, recirkuleret vand, overfladevand og anden

kunne eksempelvis være gennem offentligt støtte-

type vand i tilfælde, hvor man ellers ville have

de forskningsprojekter, hvor virksomheden indgår

brugt drikkevand. Den kemiske proces består af

et samarbejde med forskningsinstitutioner om at

fældningsmidler, som er med til at optimere drifts-

udvikle og afprøve produkter. Testfaciliteter kan

sikkerheden i renseanlæg. Effektiviteten i slam-

være meget omkostningstunge for virksomheder.

koncentreringen og slamafvanding forbedres gennem denne kemiske proces.

Samtidig ville det igen være muligt at bidrage i studie- og forskningsprojekter, hvilket både er til gavn

Industrien og kommunale rensningsanlæg som
kunder

for virksomheden og de studerende.

BJVs produkter benyttes hovedsageligt i to processer – dels til at rense forurenet industrivand, så

Udbudsregler og firmabeskatning tvinger virksomheden til at ændre kurs

det kan genanvendes, og dernæst til at behandle

Til trods for, at BJV over de seneste år har erobret

slam, så det blandt andet kan genanvendes som

flere markedsandele og opnået en større volumen,

biogasser. Der er således to primære aftagere af

så tjener virksomheden mindre. Årsagen er, at

produkterne, hvilket er større industrivirksomheder

virksomheden tjener mindre på deres produkter og

såsom industrivaskerier, mejerier og slagterier (in-

ydelser. Ifm. privatiseringen af mange kommunale

dustrivand), og kommunale renseanlæg (slam).

rensningsanlæg, er disse selskaber underlagt en
række udbudsregler ifm. anskaffelse af produkter

Omsætningen er fordelt ligeligt mellem de to ho-

og services. Udbudsreglerne skærper konkurren-

vedkundegrupper til trods for, at konkurrencen fra

cen, og BJV har derfor været nødsaget til at nedju-

både nationale og udenlandske producenter er

stere produktpriser og services. Virksomheden har

markant større på de kemiske produkter

derfor ændret sin langsigtede vækststrategi og vil
fremadrettet satse mere på at opdyrke det skandi-

5.2.1 Vækstvilkår i Danmark
BJV har igennem en årrække taget initiativ til at
samarbejde med nationale forskningsmiljøer på

34
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naviske marked på industriområdet.

I sammenhæng hermed fremhæver BJV dog, at

af alle kommercielt tilgængelige cisterner og skyl-

den danske firmabeskatning gør det sværere for

lesystemer på verdensplan. En sådan reduktion

danske vandvirksomheder at konkurrere med

betyder, at det er muligt at spare ca. 20-40 pct. på

blandt andre tyske, engelske og franske virksom-

forbruget af grundvand.

heder. De udenlandske har en anden omkostningsstruktur, som gør dem mere konkurrencedyg-

Derudover leverer ecoBETA en bred vifte af dedi-

tige på de internationale markeder.

kerede vandbesparende udstyr som vandreducerende vandhaneindsatser og vandreducerende

En omstrukturering af den danske firmabeskatning

brusere.

eller tilskudsordninger efterspørges derfor. Det
kombineret med, at virksomhederne kan få stillet

Kommunale, statslige og internationale kunder

en konsulent til rådighed til at gennemgå forret-

ecoBETA arbejder i udstrakt grad med de natio-

ningsplaner, budgetter etc. ville kunne hjælpe ek-

nale myndigheder og vandværker i Storbritannien,

sporten yderligere i gang.

kommunale,

statslige

og

private

virksomhe-

der/institutioner i Danmark samt større hotelkæder
5.3

i Europa og Mellemøsten.

ecoBETA
blev grundlagt i 1999 ud fra et ønske

I ecoBETAs langsigtede strategi ønsker man at

om at reducere danskernes vandforbrug på grund

satse specifikt på de lande eller verdensdele, hvor

24

ecoBETA

af stigende vandtakster, mens også som en be-

der er akut vandmangel – netop derfor er virksom-

kymring for miljøet og de knappe vandressourcer.

heden nu gået ind på det saudiarabiske marked.
5.3.1 Vækstvilkår i Danmark

Virksomheden sælger i dag sine vandbesparelsesprodukter i både Europa, Saudi-Arabien, Asien
og på det nordamerikanske marked, og virksomheden beskæftiger på nuværende tidspunkt tre
ansatte i Danmark. Derudover har ecoBETA ansat
en agent i alle de lande, virksomheden er repræsenteret – hvilket vil sige mere end 10 agenter.
Udvikling af vandspare-systemer
Såvel produktudvikling som produktion foregår i
Danmark, og virksomhedens produktportefølje er
blevet udvidet gennem de seneste år. ecoBETA
har specialiseret sig i design, udvikling, fremstilling
og montering af en patenteret 2-skyls toiletteknologi. Den prisbelønnede

25

toilet-løsning er i stand til

at reducere et toilets vandforbrug med op til 50 pct.
24

Se: http://www.ecobeta.dk
ecoBETA modtog den engelske Miljøpris Waterwise i
2011 og 2007. Waterwise tildeles produkter, som er fokuseret på vandeffektivitet og reduceret vandspild.
25

ecoBETAS patenterede 2-skyls toiletsystem har
gjort det muligt for virksomheden at markedsføre
sig som den eneste producent både i Danmark og i
udlandet. Til trods for, at virksomheden ikke har
eksisteret i så mange år og stadig kun beskæftiger
få medarbejdere, har den fået fodfæste hos en
række vigtige udenlandske kunder som eksempelvis de engelske vandværker.
Afsætningssuccesen bygger blandt andet på, at de
engelske myndigheder ikke på same måde er underlagt skrappe udbuds- og licitationsregler, der
begrænser deres muligheder for valg af den ønskede producent gennem krav om eks. offentligt
udbud.
Afbureaukratisering af licitation og udbud
Samme lovgivningsmæssige muligheder efterspørges i Danmark, så det for offentlige myndig-
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heder i højere grad er muligt at installere den øn-

Guldager tilbyder alle former for vandbehandling

skede vandløsning uden at skulle igennem læn-

og servicering deraf og har gennem de seneste 20

gere og ressourcekrævende licitationsrunder.

år udviklet sine forretningsområder fra primært at
sælge beskyttelse mod korrosion og bakterier til nu

Samtidig mener ecoBETA, at det er vigtigt at støtte

også at tilbyde afsaltning og blødgøring (afkalk-

de danske virksomheder, der leverer billige vand-

ning) af vand.

løsninger, da det hverken for forbrugere eller virksomheder skal være omkostningstungt at installere

Større boligselskaber og ejendomme udgør en

vandbesparende løsninger. Jo dyrere vandløsnin-

central del af Guldagers kundegruppe, og virk-

gen er, desto mindre incitament har virksomheden

somheden tilbyder blandt andet servicering af

for at investere i en udskiftning af deres eksiste-

vandinstallationer i disse ejendomskomplekser

rende vandløsninger.

såsom beskyttelse mod korrosion i beholder og/

Støtte til markedsføring og branding i udlandet
ecoBETA efterspørger, at der fra politisk side gøres mere for at understøtte de mindre danske virksomheders adgang til de udenlandske markeder.
Til trods for, at ecoBETA gennem deres engelske
Waterwise miljøpris har fået en del eksponering i
England, så har det været svært at blive set og
anerkendt som en relevant producent på de andre
udenlandske markeder. For ecoBETA har det
blandt andet været svært at gennemskue, hvor
man som virksomhed skal henvende sig for at
komme i kontakt med relevante distributører og
aktører på de nationale markeder.
5.4

Guldager A/S

Guldager A/S

26

eller rørsystem samt blødgøring af vand for at forhindre kalkudfældning.
I lidt større skala producerer og leverer Guldager
anlæg til procesindustrien og forsyningssektoren,
hvor vandet designes til det specifikke formål som
eksempelvis kan være vedligeholdelse af maskiner
og anlæg i produktionen eller ved at sikre rent procesvand/spædevand til fjernvarmesystemer/ kraftværker.
Guldager leverer desuden anlæg til Offshore sektoren, der omdanner havvand til potable water
gennem en omvendt osmose membranseparationsproces samt anlæg til forhindring af marine begroninger.

er en vandbehandlingsvirksomhed,

Virksomheden har en bred palette af kunder og

grundlagt i 1943 som en familieejet virksomhed.

produkter, hvilket muliggør en organisk vækst dels

Virksomheden beskæftiger i dag omkring 60 med-

hos eksisterende kunder, men også i nye marke-

arbejdere i Danmark samt 30 medarbejdere i de to

der. En servicekontrakt med en kunde varer typisk

søsterselskaber placeret i Belgien og Schweiz.

mellem 15-20 år, hvilket styrker muligheden for

Derudover har virksomheden også et salgskontor i

mersalg.

Berlin og samarbejdspartnere i bl.a. Grækenland
og Østrig.

5.4.1 Vækstvilkår i Danmark
Guldager understreger, at deres vækstvilkår såvel i

En udvikling i forretningsområder

Danmark som i udlandet overordnet set er gode.
En stor del af Guldagers produkter er standardiserede, hvorfor de er lette at afsætte på andre mar-

26
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Se: http://www.guldager.com
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keder – kun i nogle tilfælde kræver det en modifi-

Samtidig er det, ifølge Guldager, en forudsætning

kation eller mindre justering.

for en større dansk eksportomsætning, at den lovgivning, de danske producenter af vandløsninger

Kontakt gennem den danske ambassade

er underlagt, harmoniseres i forhold til internatio-

De skandinaviske og europæiske markeder har

nale standarder. Det svækker både den danske

været en del af Guldagers markedsstrategi over de

konkurrenceevne og mulighederne for at etablere

seneste årtier, mens virksomheden nu også retter

samarbejde med udenlandske virksomheder, at

sit fokus mod blandt andet det asiatiske marked.

den danske lovgivning pålægger produkterne afvi-

Guldager er blandt andet blevet kontaktet af den

gende og mere uigennemskuelige restriktioner.

danske ambassade i Jakarta, Indonesien, som på
baggrund af en konkret henvendelse har sat virk-

5.5

HASBO A/S

somheden i kontakt til en potentiel aftager på det
indonesiske marked. For Guldager er det en effek-

HASBO A/S

tiv og god måde at opnå et bedre lokalkendskab

ingeniørvirksomhed, hvor vandindvinding og borin-

og relevante kontakter – som virksomheden for-

27

er en entreprenør- og rådgivende

ger (vandforsyning) er et af virksomhedens primæ-

venter i endnu højere grad at benytte som indgang

re forretningsområder. HASBO råder i dag således

til nye lande i fremtiden.

over et borearkiv med ca. 5.000 selvudførte boringer.

Samtidig er de nationale vækstfonde og eksportpuljer også med til at understøtte Guldages ek-

Derudover tilbyder virksomheden services og råd-

sportmuligheder. Virksomheden har herigennem

givning inden for andre forretningsområder; Geo-

tidligere været engageret i projekter i lande som

teknik (jordbundsundersøgelser) Miljøteknik (foru-

eksempelvis Egypten.

reningsundersøgelser),

Behov for facilitering af samarbejdsaftaler
Guldager efterspørger, at der fra politisk side gøres mere for at facilitere nye partner- og samarbejdsaftaler samt netværk mellem danske vandvirksomheder af samme størrelse og vækstvilkår –
men som ikke har en egen business intelligence
afdeling. Mindre virksomheder som Guldager
mangler hjælp til at blive synlige over for såvel store danske og udenlandske virksomheder samt

Grundvandssænkning,

Rådgivning og projektering.
Virksomheden er familieejet og har rødder tilbage
til 1945. HASBO beskæftiger i dag 10 medarbejdere på vandforsyningsområdet og opererer på hele
Sjælland. Virksomheden har tidligere arbejdet på
blandt andet Danida projekter i Afrika (Malawi og
Nigeria) og Nepal. Men det er i dag for omkostningsfuldt at indgå i sådanne projekter.

kunder. Opskriften herpå er at indgå tætte samar-

Nye metoder til boring

bejder og partnerskaber med andre mindre vand-

HASBO tilbyder etablering af nye vandforsynings-

virksomheder for i fællesskab at udvikle produkter,

boringer, regenerering og lukning af eksisterende

services eller komponenter, der er attraktive for

boringer samt hydrogeologiske undersøgelser.

store virksomheder og potentielle kunder. Et fælles

Virksomheden har eksempelvis udviklet metoder til

forankret forum vil, ifølge Guldager, være vejen

effektiv regenerering af alle typer boringer, som er

frem!

med til at give boringerne en større effektivitet end

Harmonisering af produktlovgivning

27

Se: http://www.hasbo.dk
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ved udførelsen. HASBOs regenerering baserer sig

Der udbydes i dag en brøndboreuddannelse i

på en løbende kontrol af hver enkelt boring med

AMU-regi, men faget er endnu ikke en del af de

f.eks. bestemmelse af specifik kapacitet.

eksisterende

erhvervsuddannelser.

AMU-kurset

tilbydes til virksomheder, der ønsker at opkvalificeRådgivning omkring etablering af nye boringer og

re de nuværende ansatte, men er ikke med til at

kildepladser er også en af HASBOs ekspertiseom-

uddanne nye i faget.

råder.
HASBO

foreslår

derfor,

at

vandindvinding

Vandindvinding – en stabil forretning

/vandforsyning udbydes som fag eller moduler på

HASBO servicerer såvel offentlige forsyningssel-

eksisterende uddannelser, som samlet set vil være

skaber som private vandværker. Etablering af nye

med til at sætte mere fokus på forretningsområdet

boringer og vedligeholdelse af eksisterende borin-

og uddanne flere relevante dimittender.

ger efter grundvand efterspørges kontinuerligt og
er ikke på samme måde som byggebranchen eller
miljøområdet mere konjunkturafhængigt.

Langsommelig myndighedsbehandling mindsker fuld kapacitetsudnyttelse
Den kommunale myndighedsbehandling ifm. an-

5.5.1 Vækstvilkår i Danmark

søgning om tilladelse til nye boringer med videre,

HASBO vurderer overordnet set at være underlagt

er, ifølge HASBO, meget langsommelig. Der kan

gunstige vækstforhold og har derfor også været i

f.eks. gå op til et år, før virksomheden opnår tilla-

stand til at fastholde en god markedsposition over

delse til at foretage en ny boring. Det forsinker hele

de seneste år på vandforsyningsområdet. Virk-

projektet og gør det svært for virksomheden at ud-

somheden oplever dog en stigende konkurrence

nytte sin fulde kapacitet – da planlægning af pro-

fra større forsyningsselskaber, der er sammenslut-

jektgennemførelserne besværliggøres.

ninger af mindre vand- og spildevandsselskaber.
Disse forsyningsselskaber ønsker nu selv i højere
grad at gennemføre vandindvindingen.

Eksport skal komme gennem formaliserede
partnerskaber og støtte til projekter
Udviklingspotentialer og større eksportsatsninger

Andre forhold, der påvirker virksomhedens vækst-

bør, ifølge HASBO, opvejes ift. andre satsområder

vilkår, er arbejdsudbuddet og den kommunale

på vandområdet. Den entreprenørservice, de dan-

byggesagsbehandling.

ske virksomheder udbyder, adskiller sig ikke fra
den service, der tilbydes i andre lande. Danmark

Mangel på kvalificeret arbejdskraft skal løftes
af uddannelsessystemet

har således ikke nogen markedsmæssig særposition på dette område.

Rekruttering af nye medarbejdere er en stigende
udfordring for HASBO – og her er det især unge

Ønsker man at styrke afsætningsmulighederne i

nyuddannede medarbejdere, der står på ønske-

udlandet, bør man fra politisk side gøre det attrak-

sedlen. Ifølge HASBO er branchen ikke så attraktiv

tivt for de danske vandvirksomheder at indgå part-

for de unge, og samtidig motiverer og tilskynder

nerskaber og samarbejdsaftaler med hinanden, så

det nuværende uddannelsessystem ikke unge til at

de tilsammen er i stand til at udbyde en mere om-

tage en uddannelse inden for faget.

fattende service eller produkt. Virksomhederne vil
være mere konkurrencedygtige, hvis de kan tilbyde
et mere sammensat produkt på vandområdet.
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ret drikkevandssikkerhed (DDS) til et udviklingsom5.6

Mycometer

Mycometer

28

råde.

er en dansk virksomhed, der fremstil-

ler mikrobiologiske hurtigmetoder til måling af mikrobiel kontaminering – blandt andet på drikkevandområdet, der står for omkring 15 pct. af omsætningen.

Mycometer oplever overordnet gode vækstvilkår i
Danmark, men ikke uden problemer.
Der er fortsat stort fokus på DDS i Danmark, men
virksomheden oplever meget store forskelle i for-

Virksomheden er baseret i København, og har et
datterselskab i USA, der arbejder med markedsføring.

syningsselskabernes efterspørgsel efter højteknologiske produkter. Det skyldes, ifølge Mycometer,
at mange vandproducenter er for små til at have
professionelle udviklingsaktiviteter og at ”non-pro-

På vandområdet har Mycometer udviklet BactiQuant®-metoden – en patenteret hurtigmetode til bestemmelse af bakterier i drikkevand, varmt brugsvand, procesvand, CIP, mm. Mycometer fremstiller
desuden testmetoder til undersøgelse skimmelsvampeproblemer i bygninger og specialudstyr til
industrien.

fit”-finansieringen af vandproducenterne ofte går
ud over udviklingsaktiviteterne. Der er derfor brug
for en strukturel udvikling frem mod færre og mere
professionelle vandproducenter. Lovgivningen på
området giver desuden ikke tilstrækkelige incitamenter til at udvikle vandkvaliteten og udviklingen
kommer i høj grad fra et fåtal af selvmotiverede
forsyningsselskaber.

Mycometers kunder på vandområdet omfatter industrivirksomheder bl.a. i fødevaresektoren i Danmark, der arbejder med vandkvalitet i produktionen
samt forsyningsselskaber på drikkevandsområdet.

Mycometer er oprindeligt et spin-off fra Københavns Universitet, der blev etableret som APS i
1999. Virksomheden har nu fire fastansatte samt
6-7 flexansatte og oplever i disse år en vækst på
omkring 30-35 pct. – både som helhed og på
Virksomheden

forventer

God adgang til internationale markeder
Mycometer oplever gode adgangsmuligheder til
internationale markeder og roser bl.a. udenrigsministeriets ”danske messestande”. Virksomheden
oplever samtidig, at udenrigstjenesten generelt er

Spin-off fra Københavns Universitet

vandområdet.

5.6.1 Vækstvilkår i Danmark

fortsat

vækst, flytter snart til større lokaler og ansætter en
erhvervs-Ph.d. senere på året.

rettet mod at servicere store virksomheder frem for
små, hvor behovet og potentialerne er større.
Svært universitetssamarbejde
Trods sit udspring i universitetsverdenen oplever
Mycometer samarbejdet med Universiteterne som
svært. Universiteterne skal i højere grad selv tjene
penge på udviklingsaktiviteterne. Det komplicerer
udviklingssamarbejdet – særligt for små virksomheder uden specialiserede juridiske funktioner og

På vandområdet er vækst i høj grad drevet af ud-

forhandlingskompetencer.

viklingen blandt en række forsyningsselskaber,
bl.a. Københavns Energi, der har gjort dokumente-

Gennem programmer som Miljøeffektiv Teknologi
har Mycometer desuden modtaget bevillinger til

28

Se http://www.mycometer.dk/

udviklingsprojekter i samarbejde med virksomhe-
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dens kunder. Det har været en vigtig faktor i virk-

kommunalt og industrielt spildevand, slambehand-

somhedens udvikling.

ling samt styresystemer for vand og spildevand.
Herudover løser Krüger store opgaver med op-

Virksomheden oplever ikke problemer med at til-

rensning af arealer for jordforurening.

trække kvalificeret arbejdskraft i Danmark.
Krügers kunder findes således både i den offent5.7

Krüger

lige og den private sektor – og omsætningen er
næsten ligeligt fordelt mellem de to.

Krüger

29

er en dansk virksomhed der leverer råd-

givning, tekniske løsninger og drift af anlæg inden

Over de seneste år har virksomheden oplevet

for vand, spildevand og jordrensning i Danmark og

markant vækst – gennemsnitligt 25 pct. over de

internationalt.

seneste 5 år. Krüger forventer fortsat vækst i årene
fremover.

Krüger har gennem årene stået for udbygningen af
mere end 80 pct. af de danske spildevandsrense-

Fremadrettet satser virksomheden på den ene side

anlæg. 25 pct. af virksomhedens omsætning finder

på udviklingen af integrerede helhedsløsninger,

sted i Danmark, hvor virksomheden i dag beskæf-

som for eksempel at gøre spildevandsrenseanlæg

tiger ca. 450 medarbejdere.

til energiproducenter i stedet for som hidtil at forbruge energi. Dette kan gøres ved bedre at ud-

Herudover har Krüger afdelinger i de nordiske lan-

nytte slam til biogasproduktion og herved produ-

de, Baltikum og Polen og beskæftiger her ca. 400

cere energi. Fosfor er en begrænset resurse i ver-

medarbejdere. I de seneste år har Krüger i disse

den og derfor bør spildevandets indhold af fosfor

lande gennemført meget store projekter bl.a. nyt

udvindes. Herigennem opnås en bedre totaløko-

vandværk til hele Oslo og nyt renseanlæg for Po-

nomi.

lens hovedstad Warszawa.
Samtidig vil Krüger specialisere sig yderligere inVirksomheden er samtidig en del af Veolia En-

den for specielt teknologier, der kan modvirke

vironment – verdens største virksomhed indenfor

oversvømmelser foranlediget af klimaforandringer.

miljøområdet. Krüger samarbejder indenfor denne

Her står virksomheden stærkt med udstyr til styring

koncern om projekter i hele verden, især skal

af kloaknet og renseanlæg herunder radarudstyr,

nævnes store opgaver i Spanien og Portugal, hvor

der kan forvarsle regnskyl og hermed forberede

Krüger har gennemført projekter med videregå-

disse anlæg, således at oversvømmelser kan und-

ende rensning af spildevandet i Barcelona og Ma-

gås eller formindskes.

drid og for tiden bygger nyt renseanlæg til Lissabon.

5.7.1 Vækstvilkår i Danmark
Siden afslutningen af Vandmiljøplan 1 i 1990’erne

Specialiseret på vandområdet

er der kun sket få nyinvesteringer på det danske

Som del af vanddivisionen i Veolia beskæftiger

vandmarked. Krügers vækst er derfor i de senere

Krüger sig med brede dele af vandets anvendel-

år sket i udlandet.

seskæde: Drikkevand, procesvand i industrien,
Krüger forventer dog at vilkårene i Danmark vil
29
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blive forbedret i de kommende år. Dette skyldes

kommende nødvendige investeringer til opfyldelse

teknologier og således positivt medvirker til den

af EU’s Vandrammedirektiv, udbygning af anlæg-

professionelle udvikling i Danmark.

gene til større energieffektivitet og tiltag mod konsekvenserne af klimaforandringer. Krüger fik inter-

Krügers udviklingsaktiviteter på vandområdet om-

nationalt konkurrencefordele af de høje miljøkrav,

fatter således en række pilot- og fuldskalaanlæg,

der blev stillet i de første vandmiljøplaner. Nye

der opstilles hos danske forsyningsselskaber. Tid-

danske krav til energieffektivitet, udvinding af fos-

lige driftserfaringer og dokumentation fra disse an-

for og sikring mod konsekvenserne af klimaforan-

læg er en forudsætning for, at Krüger efterfølgende

dringerne kan give nye internationale konkurren-

kan markedsføre teknologien til udenlandske kun-

cefordele.

der.

Internationalt er der stigende behov for rent vand

Virksomheden fremhæver betydningen af pro-

og for genanvendelse af spildevand - områder hvor

grammet for Miljøeffektiv Teknologi, der har delfi-

Krüger har vigtige internationale referencer. Ende-

nansieret flere udviklingsprojekter, men beklager

lig arbejder Krüger med muligheden for at udvinde

programmets begrænsede budget, der i dag er

bioplast af slam, hvilket kan spare på de fossile

omkring 10 mio. årligt. Krüger har erfaringer med

brændsler.

ansøgninger i andre offentlige programmer, men
oplever, at vandområdet har svære kår i priorite-

Forsyningsselskaber som kunder

ringen i sammenligning med energiområdet.

Det danske hjemmemarked – og særligt forsyningsselskaberne – er vigtigt for virksomhedens

Ny tilgang til nye markeder

udvikling. For det første som kundegrundlag og for

Krüger efterlyser desuden muligheden for finansie-

det andet som testmarked for nyudviklede anlæg.

ring af demonstrationsanlæg i Danmark. Dette ville
lette adgangen til nye markeder. Konkrete funge-

Forsyningsselskaberne er nye organisationer dan-

rende anlæg er det bedste udgangspunkt for mar-

net de seneste år. Krüger finder det uhensigts-

kedsføring. Ligeledes vil skærpede danske miljø-

mæssigt, hvis disse organisationer i fremtiden selv

krav medvirke til at danske virksomheder kan være

vil varetage opgaver, der tidligere har været ud-

i front på vandområdet og dermed øge fremtidige

budt til rådgivere og leverandører.

eksportmuligheder.

Forsyningsselskabernes lave udbudsgrænse gør
også, at private leverandører for ofte konkurrerer

5.8

Tårnby Forsyning

uhensigtsmæssigt om meget små opdrag. Forsyningsselskabernes udbud fokuserer desuden ofte
uhensigtsmæssigt på indkøbspris snarere end livstidsøkonomien i leverancen – hvor udviklingselementet er større.

TÅRNBYFORSYNING A/S, er et kommunalt ejet
aktieselskab, der blev etableret i 2010. Overgangen fra et kommunalt drevet forsyningsselskab til
et kommunalt ejet aktieselskab er sket som led i
reformen af vandsektoren.

Forsyningsselskaber som udviklingspartnere
Som kundegruppe oplever Krüger, at forsynings-

TÅRNBYFORSYNING A/S består af fem aktiesel-

selskaberne gerne medvirker i afprøvningen af nye

skaber, som alle ejes af Tårnby Kommune.
TÅRNBYFORSYNING ejer fire øvrige selskaber,
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der repræsenterer områderne; spildevand, vand-

ydelser inden for vand, spildevand og varme og

behandling, varme og service. Tilsammen forsyner

ikke engagere sig i aktiviteter, der kan komme

de fire selskaber stort set hele Tårnby Kommune

vandforbrugerne – altså kommunens borgere og

med drikkevand og fjerner tilsvarende spildevand

virksomheder, til gode.

fra det meste af kommunen, samt leverer fjernvarme til omkring halvdelen af kommunens bor-

Derudover må TÅRNBYFORSYNING ikke afsætte

gere.

driftsmidler fra et evt. overskud til forskning og udvikling, men kan udelukkende anvende et over-

Der er på nuværende tidspunkt 20 medarbejdere

skud til anlægsinvesteringer. Lovgivningen er, iføl-

beskæftiget inden for vandområdet, hvor 15 med-

ge

arbejdere arbejder med spildevand, mens fem ar-

skrænkning af deres muligheder for dels at udvikle

bejder med vandbehandling. Derudover er der an-

eksisterende eller nye vandløsninger, samt at drive

sat fem medarbejdere i administrative stillinger, der

en profitabel virksomhed på lige fod med andre

bistår de to selskaber på vandområdet.

private aktieselskaber og dermed også deres

TÅRNBYFORSYNING,

derfor

en

ind-

vækstmuligheder - ikke alene i Danmark, men ogFastsatte rammer for selskabets drift

så i udlandet.

TÅRNBYFORSYNING er i praksis et monopolselskab, da kommunens borgere og virksomheder

TÅRNBYFORSYNING understreger, at deres mu-

alle er underlagt selskabet og ikke selv har mulig-

ligheder for at vækste er relativt beskedne inden

hed for at vælge forsyningsselskab. Som kommu-

for de nuværende lovgivningsmæssige rammer til

nalt ejet aktieselskab er TÅRNBYFORSYNING

trods for, at selskabet ellers er organiseret som et

dog omfattet af Vandsektorlovgivningen. Det bety-

aktieselskab.

der, af Forsyningssekretariatet, der er en afdeling
under Konkurrencestyrelsen, fastlægger rammerne

En national strategi for fremtiden

for selskabets drift - herunder et prisloft for vand-

TÅRNBYFORSYNINGs fremtidsplaner bygger på

taksterne. Selskabet kan således ikke selv frit fast-

effektivisering af deres anlæg.

sætte vandtakster ud fra markedsvilkår.
En strategi for udviklingen af virksomhedens drift –
5.8.1 Vækstvilkår i Danmark
Som kommunalt ejet aktieselskab er TÅRNBYFORSYNING underlagt en række specifikke lovgivninger, hvilket ikke stiller virksomheden på lige
fod med private virksomheder inden for vandområ-

hvilket forventeligt skal føre til lavere vandpriser for
slutforbrugerne, udarbejdes i Forsyningssekretariatet. Selskabet har derfor ikke nogen indflydelse
på denne nationale strategi for de kommunalt ejede forsyningsselskaber.

det. Det har, ifølge selskabet, en række konsekvenser for deres vækstvilkår såvel i Danmark som

Regelforenkling og større handlemuligheder

i udlandet.

Større handlemuligheder ift. investering af eget
overskud og muligheder for at omstrukturere drif-

Kommunalfuldmagten begrænser udvikling
TÅRNBYFORSYNING er underlagt Kommunalfuldmagten, hvilket forbyder dem som kommunal
ejet virksomhed at drive konkurrenceforvridende
aktiviteter. Selskabet må kun udbyde sine kerne-
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ten til at være mere effektiv og dynamisk er, ifølge
TÅRNBYFORSYNING, løsningen på bedre vækstbetingelser. Selskabet skal i højere grad være i
stand til at agere som et aktieselskab med de
handlefrirum en sådan organisering understøtter.

Derfor skal man gentænkte den rolle, kommunalt

Aftagere af AQUIS-systemet er rådgivende ingeni-

ejede forsyningsselskaber må have på markedet,

ørvirksomheder, som implementerer det hos deres

herunder blandt andet konkurrencevilkår.

kunder – i disse tilfælde forsyningsselskaberne.

5.9

Vækstvilkår i Danmark

7-Technologies

7-Technologies har med sine tre unikke produkt-ty7-Technologies

30

blev grundlagt i 1984 og beskæf-

tiger i dag ca. 40 medarbejdere i Danmark inden
for

softwareudvikling

til

monitorering

af

for-

syningsnet og -systemer. 7-Technologies sælger
på nuværende tidspunkt i Nordamerika, Europa og
Asien.
Virksomheden ejes i dag af Schneider Electric,
som er en global specialist inden for energiledelse.
Schneider Electric er repræsenteret i over 100 lande og har mere end 150.000 ansatte.
Med opkøbet forventer virksomheden en stigning i
vækst og omsætning, fordi det i højere grad vil være muligt at markedsføre 7-Technologies tre produkttyper; AQUIS, TERMIS og IGSS på det globale marked. Alle tre produkttyper har det til fælles, at
de er digitale værktøjer til at monitorere eller styre
forskellige dele af forsyningsnettet, hvad enten det
er fjernevarme, vand eller spildevand.
Monitorering af distribution og vandkvalitet
AQUIS, som repræsenterer 7-Technologies produkt på vandområdet, er et hydraulisk modelleringssystem (Water Network Management), som
simulerer bl.a. hastighed og tryk i forsyningsnettet.
AQUIS anvender realtidsdata til at analysere og
følge den aktuelle situation i vanddistributions-systemet og dermed vandkvalitet i de enkelte husstande. AQUIS er et af verdens førende produkter
inden for vanddistribution, fordi systemet forbedrer
servicen, reducerer driftsomkostningerne og reducerer lækagetab i forsyningsnettet.

per haft let adgang til de danske marked, og derfor
har virksomheden i dag høje markedsandele herhjemme. Ifølge 7-Technologies selv, er produkterne så teknologisk førende, at virksomheden i
Danmark og på verdensplan kun har ganske få
konkurrenter. AQUIS har ingen reelle konkurrenter
– og det sætter virksomheden i en unik position.
Med Schneider Electric i ryggen forventer 7-Technologies over de kommende år at fordoble deres
omsætning, da virksomhedens salgsbetingelser nu
er forbedret. Schneiders eksisterende kundekartotek og velkendte brand er en markedsføringsmæssig fordel for 7-Technologies, og gennem
Schneider har virksomheden således fået den afsætningsplatform på de udenlandske markeder,
som man, ifølge 7-Technologies, længe har eftersøgt.
Politisk støtte til profilering af vandindustrien
7-Technologies understreger dog i sammenhæng
med ovenstående, er det som en mindre vandvirksomhed er meget svært at profilere sig globalt, da
der er store udgifter forbundet hermed.
Hvis man fra politisk side ønsker at styrke de danske vandvirksomheders vækstmuligheder i udlandet, skal Danmark i højere grad profileres internationalt på vandområdet og dermed være med til at
styrke kendskabet til danske vandvirksomheder og
danske produkter og services.
Fokus på lækage i danskmiljølovgivning styrker salg
I den danske miljølovgivning har man igennem de

30

seneste 10 år haft meget fokus på vandlækage i
Se: http://www.7t.dk
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forsyningsnettet – herunder reduktion af vandforbrug. Og med strafrater til forsyningsselskaberne,
hvis de overstiger mere end 10pct. i lækage, har 7Technologies kunne mærke en markant stigning i
fokus og medfølgende salg af deres produkter.
Vandkvalitet og afdækning af det danske vandnet
bør dog, ifølge virksomheden, være en del af den
danske miljøpolitiske dagsorden over de kommende år. 7-Technologies har påvist, at vandkvaliteten i dele af Danmark er utilfredsstillende for
borgerne. Samtidig er det en forudsætning for borgernes sikkerhed, at man i tilfælde af vandforurening har et bedre overblik over, hvordan forureningen kan stoppes eller omdirigeres, end det er muligt i dag.
Derudover er der på verdensplan meget svindel
med vandressourcer og vandkvalitet. Mangel på
restriktive krav til lækagespild sammen med de
relativt høje omkostninger, der er forbundet med at
reducere lækager, afholder en række lande fra at
sætte ind på dette område. En større global politisk
bevågenhed på området ville ikke alene afhjælpe
den stadigt stigende vandmangel såvel som styrke
7-Technologies markedsmæssige position.
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Bilag: Rapportens metodegrundlag

Identifikation af virksomheder på vandområdet

ger således på de vandproduktkoder SBD har
identificeret. Herudover er listen suppleret med de

Udgangspunktet for analysen er 2011 virksomhe-

vandproduktkoder, de identificerede danske vand-

der i Danmark som, har forretningsaktiviteter, der

virksomheder sælger. Dette gøres for at sikre, at

knytter sig til vandsektoren (se definitioner i forrige

listen er udtømmende og repræsentativ i en dansk

kapitel).

kontekst.

Virksomhederne er identificeret og screenet med

Listen af vandproduktkoder vil indeholde koder,

udgangspunkt i et bredt kildemateriale over virk-

hvor anvendelsesformålet tydeligt er vand. Et ek-

somheder på vandområdet.

sempel herpå er ”Maskiner og apparater til filtrering eller rensning af vand”. Der vil imidlertid også

Virksomhederne er identificeret gennem udtræk fra

være produkter, der finder mere bred anvendelse.

Experian, DAMVADs samspilsdatabase, Copen-

Et eksempel herpå er ”Stempelpumper til væsker,

hagen Cleantech Clusters kortlægning af områ-

hydrauliske”. I samarbejde med Miljøstyrelsen og

31

samt desk research af 2.000 virksomheder

Naturstyrelsen har DAMVAD således udarbejdet

på det grønne område. Den enkelte virksomhed er

en vægt til hver produktkode, der afspejler hvor

efterfølgende valideret gennem desk research.

stor en andel af de solgte produkter, der relaterer

det

sig til vand. På denne måde fås en solid og realiI alt er 311 virksomheder identificeret på vandom-

stisk opgørelse af den danske vandeksport. Der er

rådet. De identificerede virksomheder repræsente-

anvendt den samme vægt for alle lande i opgørel-

rer således et bredt udsnit af virksomheder i Dan-

sen.

mark med tilknytning til vandområdet, og som samtidig opererer på markedsvilkår i sektoren.

Når den danske eksport af vandprodukter skal
sammenlignes med andre opgørelser, er det vigtigt

Eksportanalyse

at bemærke, at vandkoderne er bredt defineret.
Dermed omfatter den danske vandeksport både

Som del af analysen er der gennemført en under-

såkaldt ”grønne” vandprodukter, såvel som vand-

søgelse af vandsektorens eksport. Danske såvel

produkter, der ikke er ”grønne”.

som internationale eksportdata er trukket fra Eurostats Comext.

Patentanalyse

Analysen er baseret på en produktkodetilgang,

Som del af analysen er der gennemført en analyse

hvor den danske eksport er opgjort på detaljerede

af patentaktiviteten blandt de identificerede virk-

8-cifrede koder, der følger den Kombinerede No-

somheder i vandsektoren.

nemklatur (KN-koder). Statistisches Bundesamt
Deutschland (SBD) har gennem en lang årrække

Patentanalysen er baseret på Thomson-Reuthers

arbejdet med at definere de grønne produkter,

internationale patentdatabase. Patentdata for de

herunder dem der hører under vand og spildevand.

enkelte virksomheder er baseret på søgning på

Produkterne er defineret ud fra Eurostats officielle

individuelle

retningslinjer. Listen med vandproduktkoder byg-

blandt de identificerede virksomheder på vandom-

31

virksomhedsnavne

og CVR-numre

rådet.
Copenhagen Cleantech Cluster 2012
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Identifikation af patenter relateret direkte til vand-

Spørgeskemaundersøgelse

området er foretaget med udgangspunkt følgende
patentklasser:

Som del af analysen er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt de identificerede virk-

IPC Classification
C02F001/*
C02F003/*
C02F009/*
C02F011/*
C02F101/*
C02F103/*
E02B*
E02D019/*
E03B*
E04H012/*

Tech definition
Treatment of water, waste water, sewage,
or sludge
Biological treatment of water, waste water, or sewage
Multistep treatment of water, waste water or sewage
Treatment of sludge; Devices therefor

somheder i vandsektoren.
Undersøgelsen er gennemført via det webbaserede spørgeskemaværktøj Enalyzer. Et spørgeskema er således udsendt til i alt 288 virksomheder,
der kan kontaktes online.
I alt 123 virksomheder besvarede spørgeskemaet.

Nature of the contaminant - Water
Nature of the water, waste water, sewage
or sludge to be treated
Hydraulic engineering
Restraining of underground water
Installations or methods for obtaining,
collecting, or distributing water
Water towers

13 respondenter tilkendegav, ikke at have aktiviteter i vandsektoren. Dermed opnåedes en samlet
svarprocent på 40.
Casestudier
I forbindelse med analysen er der gennemført 10
casestudier af enkelte virksomheder i vandsektoren.
Casevirksomhederne er udvalgt i samarbejde med

Programdeltagelse

Miljøministeriet og er fordelt hen over vandets anvendelseskæde samt virksomhedsstørrelse, som

Denne analyse er baseret på DAMVADs samspils-

vist i kapitel 6.

database, som omfatter projekter i alle større
forsknings- og innovationspuljer, herunder pro-

Casestudierne er gennemført som personlige in-

grammer, der er målrettet det grønne område, som

terviews med besøg på de enkelte virksomheder.

f.eks. EUDP, Miljøministeriets pulje for miljøtekno-

På baggrund af hvert interview er casen udarbej-

logi, Grønt Udviklings- og Demonstrations pro-

det og godkendt af den enkelte respondent.

gram, Fornyelsesfonden mv.
Virksomhedsseminar
Databasen indeholder mere end 3.300 unikke
danske virksomheder med angivelse af deres del-

Slutteligt er rapportens konklusioner valideret gen-

tagelse i offentlige forsknings- og innovationspro-

nem et virksomhedsseminar med udvalgte virk-

grammer gennem de senere år.

somheder på tværs af vandets anvendelseskæde.
Ved denne lejlighed er også spørgeskemaresulta-

Med udgangspunkt i CVR-numre på de identifice-

terne for virksomhederne vækstvilkår i Danmark

rede virksomheder på vandområdet er disse virk-

uddybet.

somheder genfundet i samspilsdatabasen.
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