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DANVA har bedt DAMVAD Analytics om for første 

gang at etablere en samlet branchestatistik for hele 

vandklyngen, dvs. for vandforsyningerne, kloak- og 

rensningsanlæggene, og virksomheder der produ-

cerer varer og services relateret til vandteknologi. 

 

Branchestatistikken er datadrevet og baseret på an-

erkendte økonomiske metoder. Ved at analysere 

branchers salg og eksport af varer, har vi identifice-

ret den samlede vandklynge. Vandklyngen består af 

vandkernen (forsyningssektoren) og en øvrig vand-

sektor (industri og service).  

 

 

Vandklyngen bidrager til 25.200 jobs i Danmark 

Samlet set er ca. 25.200 årsværk forbundet til pro-

duktionen indenfor vandklyngen, jf. Figur 1.1. Ca. 

2.300 årsværk (svarende til 3.300 personer) er be-

skæftigede i vandkernen, 11.600 i den øvrige vand-

sektor, mens 11.300 årsværk er skabt i forbindelse 

med køb af varer og tjenester hos underleverandø-

rerne. 
 
 
FIGUR 1.1 
Vandklyngens effekt på beskæftigelsen 
 

 

Kilde: DAMVAD Analytics 2016 beregninger på Input-Output model 

 
 

For hver 100 jobs i vandklyngen skabes der 82 jobs 

i resten af økonomien bl.a. 13 jobs indenfor engros-

handel med vandteknologi, 6 jobs indenfor ejen-

domsservice, anlægsgartnere mv. og 4 jobs inden-

for anlægsentreprenørarbejde. 

 

 

Vandklyngen bidrager til jobs i hele Danmark 

Vandklyngen bidrager til jobs i hele Danmark, hvor 

særligt Midt- og Sønderjylland beskæftiger mange 

indenfor vandklyngen. Viborg, Sønderborg, 

Brøndby og Skanderborg kommune er de fire kom-

muner, der beskæftiger flest medarbejdere inkl. un-

derleverandører. De beskæftiger hhv. ca. 3.000, 

2.100, 1.600 og 1.400 medarbejdere. Dette skyldes 

bl.a. placeringen af Grundfos i Viborg, Danfoss i 

Sønderborg og DANVA i Skanderborg. 

 

 

Vandklyngens bidrag til BNP udgør 28,1 mia. kr. 

Vandklyngen bidrager samlet med 28,1 mia. kr. til 

BNP, hvoraf de 10,7 mia. kr. er det direkte bidrag fra 

vandklyngen, og de resterende 17,4 mia. kr. er et 

resultat af køb af varer og tjenester hos underleve-

randørerne. Danmark havde i 2014 et samlet BNP 

på 1.942,6 mia. kr., hvilket betyder, at vandklyngen 

stod for 1,4 pct. af Danmarks samlede BNP. 

 

 

Vandklyngen leverer 9,4 mia. kr. til statskassen 

Samlet set leverer vandklyngen og dets underleve-

randører 9.399 mio. kr. til statskassen. 82,5 pct. af 

indtægterne, svarende til 7.755 mio. kr., kommer fra 

medarbejderne i form af personskatter, moms og 

punktafgifter. De resterende 1.644 mio. kr. kommer 

fra selskaberne i form af selskabsskat, moms og 

produktskatter. 

 

 

 

 

1 Rapportens hovedresultater 
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Vandvision 2025: 4.000 ekstra arbejdspladser vil 

få BNP-bidraget til at stige med 5,7 mia. kr. 

4.000 ekstra arbejdspladser skabt i den øvrige 

vandsektor vil skabe yderligere 2.400 jobs hos un-

derleverandørerne. Dermed vil vandklyngen under-

støtte i alt 31.600 jobs og BNP bidraget vil stige med 

5,7 mia. kr. til i alt 33,8 mia. kr. 

 

 

Vandvision 2025: Fordobling af eksporten vil få 

BNP-bidraget til at stige med 9,7 mia. kr. 

Fordobles eksporten fra 16,8 mia. kr. til 33,6 mia. kr. 

vil det alt andet lige forudsætte, at beskæftigelsen i 

den øvrige vandsektor øges med ca. 6.800 medar-

bejdere. Det vil bevirke, at der skabes 4.100 jobs 

hos underleverandørerne, så vandklyngen samlet 

set vil understøtte 36.200 jobs. De 11.000 ekstra 

beskæftigede vil skabe et yderligere BNP-bidrag på 

9,7 mia. kr. og dermed få det samlede BNP-bidrag 

op på 37,8 mia. kr. 

 

 

Danmark eksporterer mest vandteknologi af 

EU15-landene i forhold til økonomiens størrelse 

Danmarks eksport af vandteknologi på 16,8 mia. kr. 

udgør 3,2 pct. af EU15s totale eksport af vandtek-

nologi på 528,9 mia. kr. Tyskland står for en tredje-

del af EU15s totale eksport. Korrigeres hvert lands 

eksport af vandteknologi med landets økonomiske 

størrelse (BNP), indtager Danmark en klar førerpo-

sition, jf. Figur 1.2. For hver mia. kr. BNP eksporte-

rer Danmark for 9.500 kr. vandteknologi. Det er 31,4 

pct. højere end Belgien, der er den nærmeste for-

følger. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FIGUR 1.2 
Eksport i kr. pr. mia. BNP i 2015 

 

 

Kilde: DAMVAD Analytics pba. Eurostat data 

Note: Baseret på varekoder 

 
 

Danmark har mistet markedsandele, men en op-

adgående trend tegner sig 

Blandt EU15-landene har Danmark siden 2006 mi-

stet 3,3 pct. markedsandele, men en opadgående 

trend siden 2013 vidner om, at Danmark kan være 

på vej til at genvinde markedsandele. 

 

Eksport af dansk vandteknologi til Kina har en 

årlig vækst på 12,8 pct. 

Tyskland er den største aftager af dansk vandtek-

nologi med 1.844 mio. kr. Dog udgør det kun 1,6 pct. 

af den totale danske eksport til Tyskland, hvorimod 

4,0 pct. af den totale danske eksport til Kina er vand-

teknologi. Eksporten af vandteknologi til Kina har 

været eksplosiv siden 2006 og er steget årligt med 

gennemsnitlig 12,8 pct. frem til 2015. Til sammen-

ligning er den totale danske eksport steget med 

gennemsnitlig 14,4 pct. De mest eksporterede pro-

dukter til Kina er pumper, ventiler og måleinstru-

menter. 
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Selvom vand ikke er andet end et iltmolekyle og to 

hydrogenmolekyler sammenbundet af en kovalent 

binding, så er vand én af de mest vitale dele af sam-

fundet. De danske vandselskaber understøtter be-

skæftigelsen i lokalsamfundene, store dele af indu-

strien og tager stor del i arbejdet med klimatilpas-

ningerne med spildevands- og regnvandsbassiner 

og faskiner. Vandselskaberne bidrager også væ-

sentligt til den danske eksport, hvor eksport af vand-

teknologi står for 2,7 pct. af den totale danske ek-

sport i 2015. Forbruget og betydningen af vand ræk-

ker derfor langt udover det rene drikkevand vi tap-

per ud af hanerne. 

 

Vandsektorens samfundsbidrag er udarbejdet af 

DAMVAD Analytics og dækker perioden fra sel-

skabsudskillelsen af vandselskaberne i 2010 og ind-

til 2014. Statistikken hviler på officielle data fra Dan-

marks Statistik samt data fra CVR-registret. I kapit-

let omhandlende eksportanalysen udvides tidsram-

men og dækker perioden 2006-2015 og bygger på 

data fra Eurostat. 

 

2.1 Definition af vandklyngen 

Statistikken dækker hele vandklyngen, der består 

af vandkernen og den øvrige vandsektor.  

 

Vandkernen er defineret som vandforsyningerne 

og kloak- og rensningsanlæggene1. DANVAs med-

lemmer ligger i vandkernen og DANVA er interesse-

organisationen for alle, der arbejder med vand og 

spildevand. 

 

Den øvrige vandsektor udgøres af underleveran-

dører fra industrien og servicevirksomheder og er 

 

 

                                                      
1 Kendt som branche 360000 og 370000 i DB7 127-grp. terminologien  
2 ”Danske virksomheder på vandområdet”, DAMVAD 2012 
3 Branche 710000 i DB07 127-grp. terminologien 

defineret ud fra to forskellige tilgange: en kvantitativ 

og en kvalitativ. 

 

Den kvantitative tilgang bygger på, hvilke produk-

ter virksomhederne sælger. Vi bruger varekoder til 

at fastlægge de enkelte branchers andel af salg af 

vandteknologi. Varekoderne er en fælleseuropæisk 

nomenklatur og Statistisches Bundesamt Deut-

schland (SBD) har gennem en lang årrække arbej-

det med at definere de grønne produkter, herunder 

dem der hører under vand og spildevand. Listen er 

yderligere suppleret med varekoder danske virk-

somheder sælger og indeholder varekoder, hvor an-

vendelsesformålet er vand. I samarbejde med Mil-

jøstyrelsen og Naturstyrelsen har DAMVAD Analy-

tics2 således udarbejdet en vægt til hver varekode, 

der afspejler hvor stor en andel af de solgte produk-

ter, der relaterer sig til vand. På denne måde fås en 

solid og realistisk opgørelse af den øvrige danske 

vandsektor. Ved hjælp af officielle datasæt fra Dan-

marks Statistik, om indenlands- og udenlandshan-

del, kan vi helt præcist bestemme hver enkelt virk-

somheds indenrigssalg og eksport af vandteknologi. 

Dette aggregeres op på brancheniveau og bran-

chen tildeles en vandvægt. 

 

Den kvalitative tilgang omhandler branchen rådgi-

vende ingeniører3. Her har vi kvalitativt været inde 

og vurdere regnskaberne hos 10 af de største råd-

givningsvirksomheder, der arbejder med vandsek-

toren4 for at finde ud af, hvor stor en del af deres 

omsætning, der kan henføres til rådgivning indenfor 

vand.  

 

En skematisk oversigt over vandklyngen ses i Figur 

2.1 på side 7. 

 

4 Rambøll, Niras, EnviDan, Sweco, Krüger, Alectia, Orbicon, MOE og Nor-
consult. 

2 Indledning 
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Analysen har tre koncise formål: 

 

1. Definere vandklyngen og udarbejde en so-

lid branchestatistik over sektorens betyd-

ning for det danske samfund. 

 

2. Klarlægge vandklyngens betydning for den 

danske eksport. 

 

3. Belyse værdien af en pålidelig forsynings-

sektor. 

  

 

 
 
FIGUR 2.1 
Skematisk oversigt over vandklyngen, bestående af vandkernen og den øvrige vandsektor 
 

 

Kilde: DAMVAD Analytics 2016 
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Vandklyngen skaber aktivitet i dansk økonomi gen-

nem egne aktiviteter og vare- og tjenestekøb hos 

andre virksomheder. Vandklyngen har derfor en 

større samfundsøkonomisk betydning end klyngens 

egen produktion, beskæftigelse og værditilvækst 

(BNP-bidrag). 

 

I dette kapitel beregnes vandklyngens samlede bi-

drag til produktion, jobs og BNP i dansk økonomi. 

Bidraget deles op i to hovedelementer: 

1. Det direkte bidrag, der udgøres af den ak-

tivitet og beskæftigelse, der foregår på 

vandklyngens egne arbejdspladser. 

2. Underleverandørernes bidrag (afledt ef-

fekt), der består af den aktivitet, som ska-

bes gennem vandklyngens køb af varer og 

services hos underleverandører. Herunder 

også de dynamiske processer, der opstår 

når brancher som vandklyngen handler 

hos, køber varer og tjenester i andre bran-

cher, såkaldte multiplikatoreffekter. 

 

Beregningerne baserer sig på DAMVAD Analytics 

Input-Output-model for dansk økonomi, og register-

data fra Danmarks Statistik. 

 

3.1 Brancher i vandklyngen 

Vandklyngen dækker mange forskelligartede bran-

cher. Pr. 100 beskæftigede i vandklyngen er 27 an-

sat i fremstilling af bl.a. pumper og motorer, 15 er 

ansat indenfor plast- og gummiindustrien, 12 er an-

sat ved kloak- og rensningsanlæggene, 10 er ansat 

ved de rådgivende ingeniører og 5 ved vandforsy-

ningerne, jf. Figur 3.1.  

 

Dermed består 17 pct. af vandklyngen af ansatte i 

vandforsyningerne og kloak- og rensningsanlæg-

gene (dvs. vandkernen) og 83 pct. i den øvrige 

vandsektor. 

 

 
 
FIGUR 3.1 
Fordeling af 100 ansatte i vandklyngen  

 

 

Kilde: DAMVAD Analytics 2016 

Note: På baggrund af registerdata 

 
 

 

3.2 Bidrag til produktion 

Vandklyngen havde en samlet produktion på i alt 

48,0 mia. kr. i 2014, hvoraf vandforsyningerne og 

kloak- og rensningsanlæggene (vandkernen) stod 

for de 14,5 mia. kr. svarende til 30,2 pct. Hertil køber 

3 Branchestatistik 
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vandklyngen varer og tjenester fra underleverandø-

rer i mange andre brancher, som dermed øger pro-

duktionen.  

 

Samlet set skaber vandklyngen økonomisk aktivitet 

i det danske samfund for i alt 70,4 mia. kr., jf. Figur 

3.2. 

 

Den direkte effekt på produktionen udgøres af vand-

klyngens egen produktion på 48,0 mia. kr. Dertil 

kommer effekterne af vandklyngens køb hos under-

leverandører, fx anlægsarbejde og engroshandel af 

vandteknologi. Denne effekt beløber sig til en pro-

duktion på yderligere 22,4 mia. kr. Vandklyngens af-

ledte bidrag til produktion svarer således til 46,7 pct. 

af vandklyngens egen produktion. 
 
 
FIGUR 3.2 
Vandklyngens effekt på produktionen (omsætning) 
 

 

Kilde: DAMVAD Analytics beregninger på Input-Output model 

 
 

 

 

                                                      
5 KVU, MVU, LVU og Ph.D 
6 Ufaglærte er når højeste opnåede uddannelsesniveau er enten folkesko-
len eller en gymnasial uddannelse. 

3.3 Bidrag til jobs 

I det følgende beregnes vandklyngens samlede bi-

drag til jobskabelse i Danmark, og der ses på hvor 

disse skabes. Alle opgjorte tal i dette afsnit er antal 

årsværk, dvs. en person ansat på fuld tid i et helt år, 

men vil blot blive omtalt som jobs.  

 

Samlet set er 25.186 arbejdspladser forbundet til 

produktionen indenfor vandklyngen, jf. Figur 3.3. 

 

Vandklyngen beskæftiger direkte 13.890 årsværk, 

hvoraf de 2.339 årsværk er beskæftiget i vandker-

nen (svarende til 3.300 personer), dvs. vandforsy-

ningerne og kloak- og rensningsanlæggene.  

 

Beskæftigelsen af disse 13.890 personer fører sam-

tidig til en afledt beskæftigelseseffekt hos andre 

brancher på 11.296 personer. Det svarer til, at for 

hver 100 medarbejdere i vandklyngen skabes der 

82 jobs i resten af økonomien. Det er jobs på ar-

bejdspladser, som er afhængige af at levere varer 

og services til vandklyngens produktion, fx rørtrans-

port og anlægsentreprenører. 

 

Ser vi på uddannelsesfordelingen af beskæftigede i 

hhv. vandklyngen og hos underleverandører er an-

delen med en videregående uddannelse5 27 pct. for 

begge grupper. I vandklyngen er 45 pct. af beskæf-

tigelsen faglært, mens 28 pct. er ufaglærte. I jobs 

hos underleverandørerne er forholdet hhv. 42 pct. 

faglærte og 31 pct. ufaglærte6, jf. Figur 3.3.  

 

Sammenligner man med det generelle uddannel-

sesniveau i Danmark anno 20147 er andelen af fag-

lærte 36 pct., hvilket betyder, at der både i vandklyn-

7 fokuserer på aldersintervallet 20-59 år 
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gen og hos underleverandørerne, er en overrepræ-

sentation af faglærte medarbejdere i forhold til det 

danske samfund generelt. 

 

Af de 11.296 jobs skabt hos underleverandørerne 

er omkring 1.800 af dem indenfor engroshandel, 

dvs. distributørerne af bl.a. pumper, måleinstru-

menter, filtrer, mm. Opgjort pr. 100 ansatte i vand-

klyngen er der 13 jobs indenfor engroshandel med 

vandteknologi, 6 jobs indenfor ejendomsservice, 

rengøring og anlægsgartnere og 4 jobs indenfor 

anlægsentreprenørarbejde, jf. Figur 3.4. 

 
 
FIGUR 3.3 
Vandklyngens effekt på beskæftigelsen 
 

 

Kilde: DAMVAD Analytics beregninger på Input-Output model 

 

 
 
FIGUR 3.4 
Beskæftigelseseffekter for de 10 største brancher 
pr. 100 ansatte i vandklyngen 
 

 

 

Kilde: DAMVAD Analytics beregninger på Input-Output model 

Note: Antal skabte jobs hos underleverandørerne pr. 100 ansatte i vand-

klyngen 
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3.4 Bidrag til jobs i hele Danmark 

De 25.186 beskæftigede er fordelt udover hele Dan-

mark, hvor særligt Midt- og Sønderjylland beskæfti-

ger mange indenfor vand, jf. Figur 3.5. 

 

2.986 er beskæftiget i Viborg, 2.081 i Sønderborg, 

1.364 i Skanderborg, 867 i Esbjerg og 737 er be-

skæftiget i Herning kommune. Man kunne her fore-

stille sig, at det især er Grundfos i Bjerringbro, der 

bidrager godt til arbejdspladserne i Viborg kom-

mune ligesom Danfoss i Nordborg har sin andel af 

de 2.081 beskæftigede i Sønderborg kommune. 

DANVAs placering Skanderborg bidrager også godt 

her. I hovedstadsområdet er 1.609 beskæftiget i 

Brøndby kommune, 1.194 i København og 712 i 

Gladsaxe kommune. 

 

Samlet set bidrager vandklyngen med 9.537 ar-

bejdspladser til Region Midtjylland, 6.205 til Region 

 
 
FIGUR 3.5 
Kommunal fordeling af beskæftigelsen forårsaget af vandklyngen. 
 

 
 

Kilde: DAMVAD Analytics beregninger på Input-Output model 

Note: Grundet diskretionshensyn er Vallensbæk lagt sammen med Albertslund, Samsø sammen med Aarhus, Stevns sammen med Faxe, Ærø sammen 

med Langeland og Fanø sammen med Esbjerg. 
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Syddanmark, 5.609 til Region Hovedstaden, 2.130 

til Region Nordjylland og 1.705 arbejdspladser til 

Region Sjælland.  

 

I forhold til den regionale fordeling af fuldtidsbe-

skæftigede lønmodtagere i Danmark, er der en 

overvægt af beskæftigede med vand i hhv. Region 

Syddanmark og Region Midtjylland, jf. Figur 3.6. 

Omvendt er kun 22 pct. af de ansatte i vandklyngen 

og deres underleverandører beskæftigede i Region 

Hovedstaden, mod 37 pct. af alle fuldtidsbeskæfti-

gede. Som det også fremgår af kortet i Figur 3.5, er 

det tydeligt at se, at størstedelen af arbejdsplad-

serne vandklyngen bidrager til forekommer i Jyl-

land, hvor alene Region Syddanmark og Region 

Midtjylland står for 63 pct. 

 
 
 
FIGUR 3.6 
Regional fordeling af fuldtidsbeskæftigede i hhv. 
Danmark og vandklyngen inkl. underleverandører 

 

Kilde: DAMVAD Analytics beregninger på Input-Output model 

Kilde: Fordelingen af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i Danmark pba. 

datasættet LBESK33 fra Danmarks Statistik 

 
 

 

 

                                                      
8BNP udgøres af bruttoværditilvækst tillagt produktskatter og subsidier 

3.5 Bidrag til BNP 

Der er forskel på værdien af vandklyngens produk-

tion, og vandklyngens værdiskabelse for samfun-

det. Det skyldes, at indtægter fra produktionen også 

skal dække betaling for varer og tjenester fra under-

leverandører. Ud over vandklyngens bidrag til pro-

duktion og beskæftigelse, er det derfor interessant 

at se på hvor meget vandklyngen bidrager til at for-

øge værdien af varer og tjenester gennem deres 

produktionsproces. Denne værdiskabelse kaldes 

værditilvækst og anvendes til aflønning af medar-

bejdere, udgifter til maskiner og bruttooverskud, der 

tilfalder ejerne. Økonomiens samlede værditilvækst 

kaldes BNP og måler et lands velstand8.  

 

Vandklyngens påvirkning af værditilvæksten svarer 

derfor til branchens samlede bidrag til Danmarks 

BNP.  

 

Vandklyngens egen produktion på 48,0 mia. kr. gi-

ver et direkte bidrag til BNP på 17,4 mia. kr. Vand-

kernen stod for 30,2 pct. af vandklyngens produk-

tion, men står for næsten halvdelen af det direkte 

bidrag til BNP. Vandklyngens bidrag til BNP gen-

nem underleverandører, dvs. den værditilvækst i 

andre brancher, som er forbundet med vandklyn-

gens køb af varer og tjenester, udgør 10,7 mia. kr. 

Dermed bidrager vandklyngen samlet set med 28,1 

mia. kr. i BNP, jf. Figur 3.7.  

 

I 2014 havde Danmark et samlet BNP på 1.942,6 

mia. kr., hvilket betydet, at vandklyngen stod for 1,4 

pct. af Danmarks samlede BNP. 

 

Det skal bemærkes, at hvis alle branchers BNP-bi-

drag blev opgjort på denne måde, ville summen af 
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disse bidrag overstige det danske BNP. Det skyl-

des, at værditilvækst hos vandklyngen også er for-

bundet til andre branchers varekøb (vandklyngen 

indgår som underleverandør for andre brancher).  

 
 
 
FIGUR 3.7 
Vandklyngens bidrag til BNP 
 

 

Kilde: DAMVAD Analytics beregninger på Input-Output model 

 
 

3.6 Bidrag til statskassen 

I dette afsnit præsenterer vi vandklyngens bidrag til 

statskassen i form af skatter, afgifter og moms. Vi 

forlader distinktionen mellem vandklyngen og un-

derlevarandører, og fokuserer kun på de samlede 

effekter. Dette betyder, at når der i dette afsnit hen-

vises til vandklyngen, menes der vandkernen, den 

øvrige vandsektor samt de afledte effekter hos un-

derleverandører. 

 

Vandklyngen bidrager med i alt 9.399 mio. kr. til den 

danske statskasse. 1.644 mio. kr. kommer fra vand-

klyngens selskaber og de resterende 7.755 mio. kr. 

bidrages af medarbejderne. 

 

Bidrag til statskassen gennem selskaber 

Vandklyngens selskaber bidrog i 2014 med 1.644 

mio. kr. til statskassen, jf. Figur 3.8. Det samlede bi-

drag er summen af selskabsskatter, produktskatter 

og moms. 

 

Selskabsskatterne udgjorde 853 mio. kr. Med en 

omsætning på 70,4 mia. kr. kan 853 mio. kr. lyde af 

lidt, men vi minder her om, at selskaber kun betaler 

skat af deres overskud, og selskaberne i vandker-

nen er drevet efter hvile i sig selv-princippet.  

 

Produktskatter dækker over (punkt)afgifter på for-

skellige produkter. Dette kendes bl.a. fra sukker- el-

ler nøddeafgiften. I vandindustrien kan det fx være 

vandafledningsafgifter. Vandklyngen betalte pro-

duktskatter for i alt 498 mio. kr. i 2014. Derudover 

bidrog vandklyngen med 294 mio. kr. i form af af-

holdt moms.  
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FIGUR 3.8 
Vandklyngens selskabers bidrag til statskassen i 
form af skatter, afgifter og moms  

 

Kilde: DAMVAD Analytics beregninger på Input-Output model 

 
 

 

Bidrag til statskassen gennem ansatte 

Samlet set bidrager vandklyngen, gennem personer 

med tilknytning til vandklyngen eller underleveran-

dørerne, til statskassen med 7.755 mio. kr., jf. Figur 

3.9. 

 

Vandklyngens selskaber udbetaler i alt, enten di-

rekte eller gennem underleverandørerne, 13,1 mia. 

kr. i løn. De ansatte betaler personskatter af deres 

indkomst og moms og punktafgifter, når de anven-

der deres løn til forbrug. Disse penge går direkte i 

statskassen. Personskatterne beløber sig til 4.863 

mio. kr. Dette tal er den samlede indkomstskat for 

de 25.186 jobs vi fandt i afsnit 3.3, hvilket betyder, 

at der i 2014 gennemsnitligt blev betalt 114.829 kr. 

i personskat pr. årsværk.  

 

Moms og punktafgifter er beregnet på baggrund af 

nettoafgiftsfaktoren, der angiver, hvor stor en del af 

danskernes private forbrug, der udgøres af moms 

og punktafgifter. De ansatte betalte 2.892 mio. kr. i 

moms og punktafgifter i 2014. 

 
 
 
FIGUR 3.9 
Vandklyngens bidrag til skatter, afgifter og moms fra 
personer 

 

 

Kilde: DAMVAD Analytics beregninger på Input-Output model 
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3.7 Vandvision 2025 

Vandbranchen, med DANVA i front, har igangsat 

Vandvision 2025, der skal sikre Danmark en fører-

position med vandløsninger, bidrage til skabelsen af 

4.000 nye arbejdspladser og fordoble eksporten af 

vandteknologi i 20259.  

 

4.000 nye arbejdspladser 

I dette afsnit ser vi på effekten af, at der skabes 

4.000 nye arbejdspladser i vandklyngen. Det anta-

ges, at samtlige af de nye arbejdspladser skabes i 

den øvrige vandsektor, dvs. i den private sektor.  

 

Effekten af de 4.000 ekstra arbejdspladser i vand-

klyngen skaber 2.419 ekstra jobs hos underleveran-

dørerne. Dermed understøtter vandklyngen, anta-

get der er 4.000 flere beskæftigede, i alt 31.605 

jobs, hvoraf de 13.715 jobs skabes hos underleve-

randørerne. 

 

Med de i alt 6.419 ekstra jobs stiger bidraget til BNP 

fra 28,1 mia. kr. til 33,8 mia. kr., svarende til 5,7 mia. 

kr. eller en forøgelse på 20,3 pct. 

 

Fordobling af eksporten 

Vi ser nu på, hvilken betydning det har for beskæf-

tigelsen, hvis eksporten fordobles. I 2015 eksporte-

rede Danmark vandteknologi for i alt 16,8 mia. kr., 

jf. Figur 4.1 i næste afsnit. Af vandklyngen er det 

næsten udelukkende den øvrige vandsektor, der 

står for eksporten, hvorfor det er her man vil mærke 

en øget beskæftigelse. En eksport på 33,6 mia. kr. 

vil betyde, at beskæftigelsen i den øvrige vandsek-

tor skal øges med 6.833 jobs10, som vil få den sam-

lede beskæftigelse i vandklyngen op på 20.723 

jobs.  

 

 

                                                      
9 ”DANVA Strategi 2016-2020” DANVA 2016 

 

Den øgede beskæftigelse og produktion har også 

den konsekvens, at vandklyngen køber flere varer 

og tjenester fra underleverandørerne, hvormed vi 

får de afledte effekter. Udover de 11.296 skabte un-

derleverandørjobs vi fandt i afsnit 3.3, skabes der 

yderligere 4.133 jobs hos underleverandørerne. 

Dermed vil vandklyngen, hvis målet om at fordoble 

eksporten nås, understøtte 36.152 jobs i Danmark. 

 

Bidraget til BNP vil med den øgede eksport, produk-

tion og beskæftigelse stige med 9,7 mia. kr. og der-

med ende på i alt 37,8 mia. kr. 

 

Med Vandvision 2025 har DANVA og vandbranchen 

et mål om at skabe 4.000 nye arbejdspladser. 

Disse, og flere til, kan nås ved at fordoble eksporten 

af vandteknologi. 

10 Her er antaget konstant skalaafkast i produktionen, dvs. at en fordobling 
i produktionen kræver en fordobling i antal ansatte  
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I dette afsnit præsenteres Danmarks eksport af 

vandteknologi. Endvidere sammenlignes Danmarks 

eksport med andre EU-landes eksport af vandtek-

nologi. I afsnit 4.1 ser vi på vandklyngens betydning 

for den samlede danske eksport og zoomer ind på 

nogle af de centrale produkter vandklyngen ekspor-

terer. Danmark konkurrerer med en række europæ-

iske lande og i afsnit 4.2 ser vi på, hvem konkurren-

terne er, og om Danmark taber eller erobrer mar-

kedsandele i forhold til dem. Slutteligt vil vi i afsnit 

4.3 belyse, hvilke markeder Danmark står stærkest 

på i eksport af vandteknologi. Når vi sammenligner 

os med andre europæiske lande begrænser vi os til 

at se på EU15-landene11, da det er de lande Dan-

mark har flest markedsmæssige fællestræk med. 

 

 

4.1 Eksport af dansk vandteknologi 

Eksporten af vandteknologi i 2006 lå på 12,5 mia. 

kr. og var i 2015 steget til 16,8 mia. kr. jf. Figur 4.1. 

Dette er en stigning på 34,4 pct., eller hvad der sva-

rer til en gennemsnitlig årlig eksportvækst på 3,3 

pct. Med undtagelse af et dyk i 2013 har eksporten 

af vandteknologi været konstant stigende siden 

2009, og det er værd at bemærke, at 2015-niveauet 

ligger godt 1 mia. kr. over 2008-niveauet på 15,8 

mia. kr., hvor konjunkturerne gik højt. Eksporten af 

vandteknologi fandt sit absolutte minimum i 2009 

med 12,3 mia. kr. Dette er en naturlig følge af fi-

nanskrisen i 2007-2008, hvor også den totale dan-

ske eksport dykkede12, jf. Figur 4.2.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
11 Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Lu-
xembourg, Nederlandene, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, 
Tyskland og Østrig. 

 
 
FIGUR 4.1 
Udviklingen i eksport af vandteknologi siden 2006, 
mia. kr. og andel af total dansk eksport 

 

Kilde: DAMVAD Analytics pba. Eurostat data 

Note: Baseret på varekoder 

 
 
 

Af figuren ser vi, at andelen af eksporteret vandtek-

nologi i forhold til den totale danske eksport er ste-

get fra 2,3 pct. i 2006 til 2,7 pct. i 2015, men gen-

nemsnitligt set har andelen ligget nogenlunde kon-

stant på 2,5 pct., jf. Figur 4.2.  

Faldet i eksporten af vandteknologi fra 2008 til 2009 

var hårdere end for resten af den totale danske ek-

sport. Dette kan hænge sammen med, at vandløs-

ninger er mere konjunkturfølsomme end resten af 

eksporten. Mange vandprodukter, f.eks. pumper og 

rør, indgår i byggeriet, der rammes hårdt i krisetider. 

En anden forklaring kan være, at investeringer i 

vandteknologi ofte er mere langsigtede og virksom-

heder under lavkonjunkturer har fokus på de kort-

sigtede investeringer. 

 

 

 

 

 

 

 

12 Den samlede danske eksport lå i indeks 91,2 i 2009 målt i forhold til 
2006-niveauet. 

4 Eksportanalyse 
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FIGUR 4.2 
Indekseret udvikling af eksport af vandteknologi og 
total dansk eksport 

 

Kilde: DAMVAD Analytics pba. Eurostat data 

Note: Baseret på varekoder 

 
 

Eksporttallene bygger på salg af produkter, hvilket 

definitorisk ikke indbefatter serviceydelser. Rådgiv-

ningsydelser i vandsektoren indgår derfor kun i ek-

sporttallene i det omfang det knytter sig til andre 

produkter. Den samlede eksport af rådgivningsydel-

ser på vandområdet er derfor ikke inkluderet i tal-

lene. 

4.1.1 Pumper, ventiler, filtrer og rør. 

I 2015 var de fem mest eksporterede produkter 

pumper, ventiler, filtrer, rør og måleinstrumenter 

med hhv. 28,6 pct., 19,2 pct., 13,8 pct., 13,3 pct. og 

11,6 pct. af den totale eksport af vandteknologi, jf. 

Figur 4.3. Dette svarer til hhv. 4,8 mia. kr., 3,2 mia. 

kr., 2,3 mia. kr., 2,2 mia. kr. og 2,0 mia. kr. Disse 

fem produktkategorier var også de mest eksporte-

rede i 2006, men der er sket en omfordeling i ande-

lene af kategorierne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FIGUR 4.3 
Dansk eksport af vandteknologi opdelt på produkter 

 

Kilde: DAMVAD Analytics pba. Eurostat data 

Note: Baseret på varekoder 

 
 

I afsnit 4.1 så vi, at den totale eksport af vandtekno-

logi var gået frem med 34,4 pct. fra 12,5 mia. kr. i 

2006 til 16,8 mia. kr. i 2015, men der er samtidig 

sket en omfordeling af andelene af produkter, der 

udgør eksporten. Andelen af eksporterede pumper 

udgjorde 28,6 pct. af eksporten i 2015 mod 32,4 pct. 

af den totale eksport af vandteknologi i 2006. Dette 

er et faldt på 11,6 pct. Ventiler tog et fald på 8,6 pct. 

og eksporten af rør mm. faldt med 5,7 pct. Omvendt 

kan vi se, at andelen af eksporterede filtrer i 2015 

var steget med 17,9 pct. og eksporten af måleinstru-

menter er steget med 18,4 pct. i forhold til 2006, jf. 

Figur 4.3. 
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4.2 Danmark i europæisk sammenhæng 

Retter vi blikket mod det europæiske marked og 

sammenligner Danmark med EU15-landene, ser vi, 

at Danmarks eksport af vandteknologi på 16,8 mia. 

kr. i 2015 udgjorde 3,2 pct. af EU15s totale vandek-

sport på 528,9 mia. kr., jf. Figur 4.4. De helt store 

spillere er samtidig de store økonomier såsom 

Tyskland, Italien, Storbritannien og Frankrig, efter-

fulgt af en subtop bestående af Holland, Spanien, 

Belgien, Østrig, Sverige og Danmark. 
 
 
FIGUR 4.4 
Andel af EU15s totale vandeksport 2015 

 

Kilde: DAMVAD Analytics pba. Eurostat data 

Note: Baseret på varekoder 

 
 

Et andet billede tegner sig, hvis vi korrigerer hvert 

lands eksport af vandteknologi med landets økono-

miske størrelse (BNP), se Figur 4.5. Her ses det, at 

Danmark indtager en klar førerposition foran Bel-

gien, Tyskland, Østrig, Italien og Sverige. For hver 

mia. kr. BNP Danmark havde i 2015 eksporterede 

vi for 9.477 kr. vandteknologi. Til sammenligning fal-

der Tyskland ned på en tredjeplads med 6.897 kr. 

eksport af vandteknologi pr. mia. kr. BNP. Figur 4.4 

og Figur 4.5 giver tilsammen et billede af, hvem 

Danmarks konkurrenter på det europæiske marked 

er. Her må vi betragte Belgien, Tyskland, Østrig, Ita-

lien og Sverige som de nærmeste konkurrenter, 

mens lande som Luxembourg, Finland, Irland, osv. 

har en for lille andel af den totale EU15 eksport af 

vandteknologi til at kunne true Danmarks position. 
 
 
FIGUR 4.5 
Eksport i kr. pr. mia. BNP i 2015 

 

Kilde: DAMVAD Analytics pba. Eurostat data 

Note: Baseret på varekoder 

 
 

4.2.1 Udvikling i markedsandele 

Ser vi på Danmark og konkurrenternes udvikling i 

perioden 2006-2015 vil vi se, at Danmark sammen 

med Italien og Sverige relativt set har mistet mar-

kedsandele siden 2006, mens både Tyskland, Øst-

rig og i særdeleshed Belgien relativt har vundet 

markedsandele, jf. Figur 4.6. Danmark har fra 2006 

til 2015 mistet 3,3 pct. markedsandele, hvilket in-

dekset på 96,7 indikerer. Figuren viser dog en sti-

gende trend siden 2013, hvor markedsandelen er 

steget fra indeks 87,1 til 96,7, hvilket vil sige en stig-

ning på 11,0 pct. I Figur 4.1 på side 16 så vi et dyk i 
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udviklingen af eksporten netop i 2013, men som si-

den har været stødt stigende. Der tegner sig derfor 

et billede af, at Danmark igen kan være på vej til at 

vinde markedsandele. 

 

 
 
 
FIGUR 4.6 
Udvikling af andel af EU15 eksport (2006=100) 

 

Kilde: DAMVAD Analytics pba. Eurostat data 

Note: Baseret på varekoder 

 

4.3 Dansk vandteknologi vækster i Kina 

Vi vender nu blikket væk fra konkurrenterne og fo-

kuserer i stedet for på “kunderne”, dvs. importø-

rerne af dansk vandteknologi. De 10 største impor-

tører af dansk vandteknologi er illustreret i Figur 4.7. 

Ikke overraskende er det den tyske nabo, vi ekspor-

terer mest vandteknologi til i absolutte tal, mere 

præcist 1,8 mia. kr. Dog er det kun 1,6 pct. af den 

totale eksport til Tyskland, der er vandteknologi. 

Tyskland selv er en stor spiller indenfor vandtekno-

logi, jf. Figur 4.4 på side 18, hvorfor det er naturligt, 

at den relative del af vandeksporten til dem er lille. 

For de lande hvor eksport af vandteknologi udgør 

en stor andel af den samlede danske eksport er høj-

despringerne Litauen, Sydkorea og Kina, hvor 

vandeksporten udgør hhv. 20,8 pct., 12,1 pct. og 4,0 

pct. af den samlede eksport. 

 
 
 
FIGUR 4.7 
Top 10 af importører af dansk vandteknologi. Beløb 
i mio. kr. Punkterne er andel eksport af vandtekno-
logi ift. total eksport til landet 

 

Kilde: DAMVAD Analytics pba. Eurostat data 

Note: Baseret på varekoder 

 
 

Vi har valgt at highlighte Kina, da eksporten til dem 

har været eksplosiv siden 2006. Udviklingen af 

vandeksporten til Tyskland, Sverige, USA, Norge og 

Kina siden 2006 er illustreret i Figur 4.8. Det ses, at 

eksporten til Kina i 2015 lå i indeks 294,6, hvilket 

betyder, at eksporten til Kina er steget med impone-

rende 194,6 pct. siden 2006, eller en gennemsnitlig 
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årlig vækstrate på 12,8 pct. Den totale danske ek-

sport til Kina har i samme periode haft en gennem-

snitlig årlig vækstrate på 14,4 pct., hvilket er krafti-

gere end eksporten af vandteknologi, men Kina er 

omend en vigtig eksportpartner for vandklyngen.  

 
 
 
FIGUR 4.8 
Udviklingen I eksporten af vandteknologi til top 5 
modtagerlande i 2015 

 

Kilde: DAMVAD Analytics pba. Eurostat data 

Note: Baseret på varekoder 

 
 

Infoboksen herunder er et godt eksempel på en virk-

somhed i vandklyngen, der ikke blot eksporterer til 

Kina, men har indgået et joint venture-selskab. 

 
Kinesisk eventyr for jyske Sunstone Water Group 
Europe 

 
Sunstone Water Group Europe (SWGE) fra Vejle har 
indgået et partnerskab med kinesiske Kingair. SWGE 
skal levere knowhow og teknologien, mens Kingair står 
for produktionsanlæggene og salget. 
 
I løbet af de næste tre-fire år regner partnerskabet med 
at kunne omsætte for et trecifret millionbeløb, hvor de 
i første omgang primært vil koncentrere sig om at le-
vere til industrien.  
 
Kina har pålagt samtlige industriparker at få rensnings-
anlæg, og da kun godt halvdelen af de 3.300 industri-
parker er tilkoblet et rensningsanlæg er potentialet 
stort. 
 
De første projekter partnerskabet tager fat på er rens-
ningen af floder, afsaltning af havvand og genbrug af 
spildevandet. Det rensede vand skal bruges både som 
input i industriens produktion, men også som rent drik-
kevand til medarbejderne. 

Kilde: ”Jysk selskab skal rense vand til kinesere”, Børsen d. 09/08/16 

Ser vi på vandteknologiprodukterne Danmark ek-

sporterer til Kina er de mest eksporterede produkter 

pumper, ventiler og måleinstrumenter, jf. Figur 4.9. 

Pumper udgør således hele 41,9 pct. af eksporten 

af vandteknologi til Kina på 877,6 mio. kr. (se Figur 

4.7), hvilket svarer til 367,7 mio. kr. Det ses også, at 

relativt set i forhold til den totale danske eksport af 

vandteknologi, er eksporten af rør, tanke og diverse 

ikke stor til Kina. Dette giver god mening, da kine-

serne selv har en stor metalindustri og i langt højere 

grad importerer højteknologiske produkter (pumper, 

ventiler, måleinstrumenter, osv.) end produktionsin-

put. 

 
 
 
FIGUR 4.9 
Dansk eksport af vandteknologi til hhv. Kina og to-
talt set i 2015. 

 

Kilde: DAMVAD Analytics pba. Eurostat data 

Note: Baseret på varekoder 
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En pålidelige forsyningssektor er vigtig for det dan-

ske samfund. Udover at levere rent drikkevand til 

samfundets borgere og som input i industrien, sør-

ger forsyningssektoren også for, at de danske 

havne og kysters vandkvalitet er af en sådan stan-

dard, at det kommer borgere, turister og lystfiskere 

til gode. Alene i 2008 skabte det danske lystfiskeri 

en omsætning på 2,9 mia. kr.13. Ejendomspriserne 

nyder også godt af den pålidelige forsyningssektor. 

I 2011 blev det opgjort, at lejligheder, der lå tæt på 

de københavnske havnebade var 70 pct. dyrere end 

de gennemsnitlige boligpriser i København14.  

 

Forsyningssektoren tager også stor del i klimatilpas-

ningerne med etablering af regnvandsbassiner, fa-

skiner, regnvandskanaler, mm. Det sikrer ikke kun 

boliger og erhverv fra oversvømmelsesskader, men 

også infrastrukturen, så trafikken og samfundet kan 

glide problemfrit selv ved ekstremt vejr. 

 

Klimaforandringerne er en realitet. Middeltempera-

turen i Danmark ventes at stige mellem 1,2 og 3,7 

grader celsius frem mod 2100. Den globale opvarm-

ning forøger atmosfærens indhold af vanddamp, 

hvilket fører til en stigning i den globale nedbør, og 

dermed også mængden, intensiteten og hyppighe-

den af nedbør i Danmark. Den årlige nedbør frem 

mod 2100 ventes at stige med 1,6 – 6,9 pct. i forhold 

til 2005-niveauet15. Ekstreme skybrud er velkendt i 

Danmark og alene juliskybruddet i 2011 kostede for-

sikringsselskaberne 6,2 mia. kr. i erstatninger16.  

 

Vandselskaberne tager del i tilpasningen til det for-

andrende klima ved bl.a. at etablere spildevands- 

og rørbassiner, udbygge kloaknettet, LAR-løsnin-

ger17, etablere sluser og pumper. 

 

 

                                                      
13 ” Lystfiskernes bidrag til dansk økonomi”, Jacobsen, L. B. (2010) 
14http://bolignyheder.boligsiden.dk/2011/10/havnebade-og-strande-
h%C3%A6ver-priserne-markant-skriver-boligsiden-dk/ 
15 ”Fremtidige klimaforandringer i Danmark”, DMI 2014 

5.1 Case: Rabalder Parken 

Rabalder Parken er en multifunktionel aktivitetspark 

placeret i den sydlige del af Roskilde, som blev ind-

viet i sensommeren 2012. Ved kraftig nedbør fun-

gerer anlægget som et 23.000 m3 stort regnvands-

bassin, der opsamler og leder regnvandet væk. Ved 

tørvejr fungerer et af regnvandsbassinerne, Bowlen, 

som skatebane og hele området Rabalder Parken 

er et rekreativt område med trampoliner, gynger, fit-

nessredskaber, grillpladser, mm.  

 

Grunden, Rabalder Parken er bygget på, er en tidli-

gere losseplads og forurenet, hvorfor al vand skal 

afledes på overfladen. Nedbør ledes via regnvands-

kanaler ned til regnvandsbassinerne Søen, Engen 

og Bowlen, der fyldes et efter et. Først fyldes Søen 

med regnvand, når Søen ikke kan rumme mere vil 

vandet løbe over og fylde Engen. Ved ekstrem ned-

bør vil Engen flyde over og fylde Bowlen som det 

sidste. Bassinerne tømmes ved hjælp af pumper, 

der leder regnvandet ud i Roskilde Fjord. Statistisk 

set vil det kun ske én gang hvert 10. år, at hele an-

lægget bliver fyldt af regnvand, hvilket betyder, at 

anlægget er dimensioneret til en 10-års regn. 

 

Anlægget havde et budget på 35 mio. kr., hvoraf 

størstedelen blev finansieret af Roskilde kommune 

og Roskilde Forsyning. Budgettet til anlægget er 10 

mio. kr. højere end hvad anlægget ville have kostet, 

hvis det kun skulle bruges til regnvandshåndtering. 

 

Det er Roskilde Forsyning, der har ansvaret for den 

tekniske del af anlægget, håndtering af regnvand og 

oprydning efter ekstremregn. Til gengæld har Ros-

kilde kommune ansvaret for de rekreative områder, 

16 http://www.forsikringogpension.dk/temaer/klimatilpasning/statistik/Si-
der/Top-3-skybrud.aspx 
17 Lokal Afledning af Regnvand 

5 Værdien af en pålidelig forsyningssektor 
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fx den daglige vedligeholdelse af aktivitetsområ-

derne. 

 

Rabalder Parken er etableret i den nye bydel Musi-

con, der skal huse boliger, butikker, skoler, erhverv 

og kultur. Parken har derfor, udover at være et re-

kreativt område, formålet at forhindre oversvømmel-

sesskader i Musicon. Bydelen har som mål, at der i 

løbet af årene 2016-2019 bl.a. skal etableres 

37.185 kvm etagebyggeri og 2.000 kreative arbejds-

pladser18. Ud fra disse mål kan vi estimere hvor 

mange kvm kælder og stueetage, der vil etableres. 

 

Forsikring og Pension har fået estimeret enhedsom-

kostningerne (kr. pr. oversvømmet kvm) ved over-

svømmelsesskader, der baserer sig på udbetalte 

vandskadeomkostninger fra forsikringsselskaberne 

i perioden 2006-201219. Enhedsomkostningerne er 

opgjort ved en vanddybde på 10 cm. 

 

Der er beregnet omkostninger ved fire forskellige 

scenarier for det kommende byggeris gennemsnit-

lige etage højde: 3-etagers bygninger, 4-etagers, 5-

etagers og 6-etagers bygninger. Des flere etager, jo 

færre oversvømmelsesskader, da kvadratmete-

rerne fordeles over flere etager. Det vurderes, at 

omkostningerne ved en oversvømmelse af området 

ved 3-etagers bygninger løber op i 32,3 mio. kr. og 

ved 6-etagers bygninger beløber skaderne sig til 

20,2 mio. kr., jf. Figur 5.1.  

 

63 pct. af skadesomkostningerne ved 3-etagers 

bygninger udgøres af erhverv. Dette skyldes, at om-

kostningerne ved oversvømmelsesskader for er-

hverv overstiger oversvømmelsesskader for boliger 

 

 

                                                      
18 ”MUSICON - DEN MUSISKE BYDEL Handleplan 2016-19”, Roskilde 
Kommune 2015 
19 "Enhedsomkostninger ved oversvømmelsesskader fra skybrud", COWI 
2014 

grundet den tid, butikker, restauranter, cafeer, mm. 

må holde lukket. 

 

Etableringsomkostningerne for Rabalder Parken 

var 35 mio. kr. Det ses dermed, at der skal ikke 

mange skybrud til førend anlægget har tjent sig selv 

hjem. 

 
 
 
FIGUR 5.1 
Scenarieomkostninger ved oversvømmelsesskader 

 

 

Kilde: DAMVAD Analytics beregninger pba. rapporterne "Enhedsomkost-

ninger ved oversvømmelsesskader fra skybrud", COWI 2014, ”MUSICON 

- DEN MUSISKE BYDEL Handleplan 2016-19”, Roskilde Kommune 2015 

og datasættet GF1 fra Danmarks Statistik. 
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5.2 Case: Grænseløse OPP-samarbejder i 

Østjylland 

Aarhus Vand A/S, der leverer drikkevand, renser 

spildevand og vedligeholder kloaknettet i Aarhus ta-

ger også stor del i at tilpasse områder til klimaforan-

dringerne og beskytte grundvandet. Dette gør de 

gennem en nytænkende og resultatorienteret par-

nerskabsmodel, der baserer sig på fælles strategier. 

Modellen fokuserer på, at de resultater, der skabes, 

skal være med til at løfte hele partnerskabet til et 

højt niveau indenfor økonomisk effektivitet, kvalitet, 

samarbejde, borgertilfredshed, miljø og arbejds-

miljø20. 

 

I 2015 afsluttede Aarhus Vand et seksårigt partner-

skabsprojekt om fornyelse af kloaksystemet i Aar-

hus. Partnerne i samarbejdet var entreprenørvirk-

somhederne Brdr. Møller, Per Aarsleff og Vam, råd-

givende ingeniører såsom Orbicon og Envidan samt 

Xylem Water Solutions – Flygt, der leverede pum-

peløsninger. Ideen i samarbejdet er, at man tager 

fælles del i projektet gennem en længere årrække, 

hvormed man øger kendskabet til hinandens roller, 

kompetencer og begrænsninger. På denne måde 

udnytter man hinandens styrker bedst muligt og sy-

nergier opstår. Udover et øget kendskab samar-

bejdspartnerne i mellem opererer man også med 

overskuds- / underskudsdeling21. Modeller som 

denne fungerer i praksis, da synergierne og den 

økonomiske incitamentsstruktur medfører innova-

tive tiltag, der oftest resulterer i mere efficiente løs-

ninger. Som et af målene for partnerskabet, var et 

mål om at nå en samlet prisreduktion på 10 pct. Den 

samlede besparelse endte på 13,7 pct.22. Modeller 

som denne fungerer altså i praksis. 

 

 

                                                      
20 ”Årsrapport 2015”, Aarhus Vand 2016 
21 ”Koncept, fælles udbud af partnering- og rammeaftaler”, Aarhus Vand, 
Favrskov Forsyning og Odder Spildevand 2015 
22 ”Årsrapport 2015”, Aarhus Vand 2016 

Med erfaringerne fra tidligere partnerskabsprojek-

ter, har Aarhus Vand i samarbejde med Favrskov 

Forsyning og Odder Spildevand i 2015 arbejdet 

med et udbud på vand- og spildevandsområdet. 

Projektet gælder for perioden 2016-2021 og beløber 

sig til opgaver for i alt 1,5 mia. kr. Udbuddet dækker 

over foring, opgravning, tv-inspektion, planlægning 

og pumpestationer. Forventningerne til projektet er, 

at der kan opnås økonomiske og kvalitetsmæssige 

gevinster ved at udføre bl.a. anlægsarbejdet på 

tværs af kommunegrænserne. Gevinsterne høstes 

ved at bygherrerne (forsyningsselskaberne) indgår 

rammeaftaler for et større geografisk område, hvil-

ket er mere omkostningsefficient, end hvis forsy-

ningsselskaberne gennemførte udbuddene hver for 

sig23. 

 

Udover de tre forsyningsselskaber tæller partner-

skabet entreprenørvirksomhederne Arkil, Per 

Aarsleff, Vam og NCC, rengøringsselskabet ISS, 

pumpeleverandør Sulzer, de rådgivende ingeniører 

Envidan og Niras samt FKSSlamson, der er eksper-

ter indenfor slamsugning og TV-inspektion. 

 

Dette partnersamarbejde er et godt eksempel på, at 

den danske vandforsyningssektor konkurrence-ud-

sætter 85 pct. af alt anlægsarbejde og 50 pct. af alt 

driftsarbejde24, som dermed kommer erhvervslivet 

til gode. 

 

I alt forventes det, at der skabes 1.587 arbejdsplad-

ser fordelt over projektperioden i Østjylland som 

følge af partnerskabsprojektet., jf. Figur 5.2. 

 

23 ”Koncept, fælles udbud af partnering- og rammeaftaler”, Aarhus Vand, 
Favrskov Forsyning og Odder Spildevand 2015 
24http://www.danva.dk/Presse/Nyheder/DANVA-nyheder/Nyhe-
der.aspx?Action=1&NewsId=2048&M=NewsV2&PID=10778  

http://www.danva.dk/Presse/Nyheder/DANVA-nyheder/Nyheder.aspx?Action=1&NewsId=2048&M=NewsV2&PID=10778
http://www.danva.dk/Presse/Nyheder/DANVA-nyheder/Nyheder.aspx?Action=1&NewsId=2048&M=NewsV2&PID=10778
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De 1,5 mia. kr. er udgifter de tre forsyningsselska-

ber afholder, og som primært betales til partnersel-

skaberne. Beløbet skaber 1.021 arbejdspladser hos 

partnerselskaberne (ekskl. forsyningsselskaberne) 

og 566 arbejdspladser skabes igennem partnersel-

skabernes køb af varer og tjenester hos underleve-

randører.  

 
 
 
FIGUR 5.2 
Beskæftigelse som følge af 1,5 mia. kr. investeret i 
partnerskabsprojektet 2016-2021. 
 

 

Kilde: DAMVAD Analytics beregninger på Input-Output model 
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