Fakta om styrkepositioner samt innovation og eksport af
vandteknologier
Globale udfordringer
Der er mange forskellige fremtidige globale udfordringer, vi som samfund kommer stå overfor. En af dem er
”water crisis”, som det er illustreret i figur 1 nedenunder. Figuren og analysen er lavet af World Economic
Forum, og indgår i deres ”Global Risk Report 2020”. ”Water crisis” er højt placeret i denne figur, hvilket
fortæller en historie om det potentiale, der er i dansk vandteknologi. Med den danske vandteknologi kan vi
være med til at afværge den globale vandkrise, forudsiger World Economic Forum.

Figur 1: Globale udfordringer i 2020

DI’s globale vandanalyse

Figur 2: DI’s globale vandanalyse af vandeksportmarkeder

For at vurdere hvilke markeder, der kan være potentiale i at satse på ifbm. salg af vandteknologier, har DI i
2018 udført en Global Markedsanalyse, se figur 2 ovenfor, der viser de 50 globale markeder og hvor
attraktive de er for danske virksomheder, samt hvor god en dansk konkurrenceevne der er. Der er i
forbindelse med analysen vurderet 50 forskellige globale markeder på en række parametre. Analysen kan
give dig et indblik i, hvilke markeder der kan være attraktive for dig og din virksomhed. Læs hele analysen
her.

Eksporten af dansk vandteknologi i tal
Den danske vandteknologi der beskæftiger 18.000 er i fremgang, hvilket kan ses på eksporttallene
fra 2018 i ”Eksport af vandteknologi 2018”:
Den samlede danske eksport af vandteknologi var i 2018 på 20,6 mia. kr.. Heraf udgjorde
vareeksporten 17 mia. kr.. Serviceeksporten var på 3,6 mia. kr., hvoraf eksporten for rådgivende
ingeniørvirksomheder udgjorde godt 600 mio. kr., mens den for vareproducerende virksomheder
udgjorde 3 mia. kr.

Tabel 1: Vandteknologieksport (mia. kr. - løbende priser).

Siden 2010 er den samlede vandteknologieksport steget med 37 pct.. Eksporten af varer inden for
vandteknologi er steget med 27 pct., mens eksporten af service inkl. rådgivning er steget med 128
pct.. Danmarks samlede vareeksport er i samme periode steget med 27 pct..
Dog er den stigende eksport ikke nok til at nå Vandvisonens målsætninger, hvilket er illustreret i
figur 3 nedenunder.

Figur 3: Den faktiske eksport i vandteknologi holdt op mod måltal i vandvision

Danmark er førende i verden
Ved at kigge på andre tal end eksporttallene er det også tydeligt at Danmark er førende, hvis der
snakkes vandteknologi:

Danmark har flest patenter indenfor vandteknologi pr. mio. indbyggere i verden. Samtidigt er
Danmark nummer to i EU, hvis man kigger på hvor meget vandteknologien fylder i
medlemslandendes samlede eksport.

Figur 4: Vandteknologiens andel af EU28-landendes eksport i 2013 og 2018.

De danske styrkepositioner

Figur 5: Dansk eksport af vandteknologi fordelt på varetype, 2018.

De største eksportområder for dansk vandteknologi er indenfor pumper, ventiler og rør, slanger og
pakninger. De resterende eksportområder kan ses i deres størrelse i figuren ovenfor.

Figur 6: Danske styrker i relation til globale udfordringer.

Figur 7: Ansættelse i virksomheder fordelt på størrelse.
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