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Abstract 

The purpose of this thesis is to define the strategic fit for Ørsted Offshore, so that they can 

keep their position as market leader in Europe, UK included. 

 

This has been done through a strategic management framework from the textbook 

Exploring strategy by Johnson et. al. Here proven strategic models has been used for 

analysis purposes and afterwards to define the strategy Ørsted Offshore should pursue. 

 

The analysis has been divided into two parts an external using PESTEL and Porter’s five 

forces. Here the key elements have been identified as good market conditions due to an 

increased focus on green energy, attractive growth industry with increasing competition 

where technology has been the main driver for cost reduction.  

 

The internal analysis has been made using Porters value chain, identifying the key 

activities, within the value chain, as the ones leading up to the bid for the offshore 

windfarm auction. The notion being that the bid prize is the determining factor for the 

customer (the government having the auction) and the activities leading up to the bid will 

define product profitability. To further strengthen the internal analysis the VRIO-model has 

been used to identify strategic capabilities within Ørsted Offshore. The key findings were 

internal knowledge of the business, historical benchmark data from more project than any 

other developer and very profitable asset management. 

 

The findings from the analysis have then been applied in the following strategic models; 

Porter’s generic strategies and Ansoff’s growth matrix. Together with considerations on 

interactive strategies, and different types of growth, the competitive strategy that will keep 

Ørsted Offshore in their current position, has been found as cost leadership with an 

accompanying market penetration growth strategy.  
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” Lad os skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi” 

Sådan har det lydt siden efteråret 2017, hvor daværende DONG Energy A/S (Dansk olie 

og Naturgas) skiftede navn til Ørsted Energy A/S. I samme år frasolgte Ørsted deres 

upstream olie- og gasproduktion til schweiziske Ineos for syv mia. kr. (Berlingske, 2017) og 

udmeldte at Ørsteds kraftværker skal være kulfrie i 2023. Dette var kolunimationen af en 

strategisk satsning på havvindmøller tilbage i 2008, der i dag betyder at Ørsted A/S er 

markedsledende indenfor vedvarende energi fra havvind. 
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1 Problemstilling 

Oliekrisen i 1973, bevirker at den danske stat danner DONG A/S, som skal 

reducere afhængigheden af olie fra Mellemøsten ved at hente olie og gas fra Nordsøen og 

dermed sikre energiuafhængighed for Danmark. 44 år senere, i 2017, nedtages verdens 

første havmøllepark ud for Vindeby ved Lolland efter at have genereret grøn elektricitet i 

25 år. Havmølleparken bestod af 11 møller, placeret 1,5 – 3 km fra kysten, og dækkede på 

daværende tidspunkt omkring 2.200 husstandes årlige elforbrug. Til sammenligning 

dækker Ørsteds seneste idriftsatte havmøllepark, 120 km, ud fra Englands Østkyst, 

Horensea Project One, energibehovet for omkring 1 million husstande med grøn energi 

(Ørsted, 2017) og Ørsted Offshore findes i toppen af offshore vindenergimarkedet, med 

mere installeret kapacitet end nogen andre. 

 

Grundet en velfortjent firstmover fordel, har Ørsted formået at skabe profit i et marked, 

hvor kun få har kunnet bevæge sig ind og endnu færre har kunnet skabe profit. Ørsteds 

rejse mod at blive markedsleder indenfor havvind, har været drevet af et fokus på at 

nedbringe prisen på offshore havvindteknologi, så det har været rentabelt med de tilskud 

regeringerne har tilbudt, for at sikre vækst indenfor vedvarende energi.  

 

Det har været en succes og prisen på energi fra havvind, har nået rekord lave priser. Med 

de lave priser følger skærpet konkurrence og den skærpede konkurrence, har gjort 

regeringerne mere prisbevidste, hvorfor de første udbud uden tilskud er set. Men verdens 

første havmøllepark, uden tilskud, opføres ikke af Ørsted Offshore men af konkurrenten 

Vattenfall (Vattenfall, 2019). Denne nye virkelighed, sammen med en prognose om fortsat 

vækst af havvindenergimarkedet i Europa, gør at Ørsted må se indad og finde tilbage til 

kernen af det, der bragte dem i spidsen af markedet. 
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1.1 Problemformulering 

Offshore vindenergi er et marked i global vækst og prognosen for EU, hvor Ørsted 

er dominerende, er attraktiv (Ørsted A/S, 2020). Der er de seneste år oplevet en stigende 

konkurrence på markedet og i takt med, at der udbydes flere havmølleparker, ligger der en 

potentiel udfordring i den måde Ørsted Offshore (Ørsted OF), planlægger og byder på 

havmølleparker. Dette er kommet til udtryk ved flere tabte bud, eksempelvis Kriegers Flak i 

Danmark, som Ørsted OF tabte til konkurrenten Vattenfall.   

Det leder til spørgsmålet: 

 

Hvordan fastholder Ørsted Offshore deres position, som markedsleder, i offshore 

vindenergimarkedet i EU. 

 

1.1.1 Undersøgelsesspørgsmål 

For at svare på problemstilling undersøges først de eksterne omgivelsers 

forventede fremadrettede påvirkning af branchen. Der vil også blive lavet en analyse af 

konkurrencelandskabet i branchen, hvor af der vil fremgå kritiske succesfaktorer.  

Herefter foretages der en intern analyse af Ørsted Offshore for at identificere styrker og 

svagheder i deres værdikæde. Yderligere undersøges hvilke kompetencer og ressourcer 

Ørsted besidder. Dette vil give indsigt i, hvilke kræfter der taler for og imod markedet og 

leder til følgende spørgsmål: 

• Hvad karakteriserer branchen for opførsel af havmølleparker  

• Hvad karakteriserer Ørsted Offshore 

Med udgangspunkt i analysen, vil Ørsted OFs muligheder for fremadrettede 

konkurrencefordele undersøges sammen med mulighederne for vækst i det europæiske 

marked. Dette besvares med understående spørgsmål: 

• Hvordan skal Ørsted Offshore fremadrettet konkurrerer  

• Hvordan skal Ørsted Offshore fremadrettet vækste 

  



STRATEGISK ANALYSE AF ØRSTED OFFSHORE 

 

9 

 

1.2 Afgrænsning 

Produktområdet er afgrænset til Europa, inklusive England og der benyttes en 

analyseperiode på 3-5 år, da det giver en mulighed for at få en indikation på 

sammenhænge og udvikling, uden at perioden bliver så lang, at forældede faktorer spiller 

ind. I de tilfælde hvor kilder har information der daterer ud over denne periode, benyttes 

det i udgangspunktet ikke. Der indsamles data frem til uge 17 og kommer der information, 

der er særligt relevant efterfølgende, tages det op ved det mundtlige forsvar i uge 25. 

 

Konkurrenter til Ørsted OF defineres som havmølleparkudviklere. Denne sondring er 

væsentlig, da præmissen indsnævrer feltet af konkurrenter. Der trækkes i opgaven på 

strategiområdets modeller og begreber og i de tilfælde, hvor det er nødvendigt, trækkes 

der på modeller og begreber fra regnskab og økonomiområdet. 

 

Brexit 

Den data der benyttes, ser på hele EU, hvor England er inkluderes, og når der henvises til 

Europa generelt, så er England taget med. 

 

Covid-19 påvirkning af analysen 

Covid-19 situationen vil generere nedgang i 2020, men det antages at væksten kommer 

op på niveauerne, der er anvendt i analysen. 

For at komme tættere på virksomheden, har det været min hensigt at foretage interviews 

med ansatte i Ørsted OF, for at få indikationer om udviklinger, som kunne be- og/eller 

afkræfte nedslagspunkter i analysen. Dette har jeg måtte opgive grundet covid-19 

situationen, da det ikke har været muligt at få planlagt interviews grundet ekstraordinær 

travlhed i Ørsted OF. Som konsekvens af dette, har jeg i afsnittet om værdikædeanalyse 

benyttet Ørsted OFs interne projektmodel, uden at få min tolkning verificeret.  
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2 Metode og modelvalg 

 

2.1 Videnskabelig position 

Dette er en kvalitativ opgave, med kvantitative aspekter, der tager afsæt i et single 

casestudie af Ørsted OF (Andersen, 2019). Der vil i opgaven være en rationel tilgang over 

mod det positivistiske, da målet er at effektivisere/hjælpe Ørsted OF med at blive 

overordnet mere effektiv. Jeg benytter designlinsen, hvor jeg fokuserer på den formelle del 

af virksomheden, herunder mål, strategier, værdier og regnskaber (Johnson, et al., 2017). I 

den rationelle tilgang vil jeg have en deduktiv brug af modeller. Hvor jeg tager modellerne 

for givet og benytter den thi at hjælpe Ørsted Offshore. 

 

2.2 Undersøgelsesdesign 

Der foretages et single embedded casestudie, hvor jeg observerer et fænomen i 

dets kontekst, der er således ingen kontrol over variable påvirkninger i casestudiet 

(Andersen, 2019). Der vil blive lavet analytiske generaliseringer, men ikke statistiske 

generaliseringer, da der i casestudiet kun er tale om én observation. Der kan således kun 

laves hypoteser og forslag, som vedrører den konkrete case. 

 

2.3 Datatyper 

I opgaven benyttes sekundær kvalitativ og kvantitativ data (Andersen, 2019). Der er 

hovedsageligt benyttet sekundær litteratur. Den eneste undtagelse er i 

værdikædeanalyseafsnittet, hvor Ørsted OFs egen projektmodel, der er primær litteratur, 

er benyttet. Det har i opgaven været min hensigt at benytte semistrukturerede interviews, 

til at styrke hypoteser i opgaven omkring den primære litteratur, men grundet Covid-19 

situationen, har det ikke været muligt. 

 

2.3.1 Validitet og reliabilitet 

Graden af overensstemmelse mellem de teoretiske begreber og de empiriske 

variabler, benævnes definitionsvaliditet og de benyttede datas pålidelighed benævnes 

reliabilitet (Andersen, 2019). Opgaven benytter hovedsageligt sekundær data fra 

sekundær litteratur, der er derfor risiko for en mindre grad af reliabilitet. Der er under 
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dataindsamlingen taget løbende stilling til reliabiliteten og det er tilstræbt at fastholde en 

høj definitionsvaliditet. 

 

2.4 Modelvalg 

Til at besvare problemstillingens undersøgelsesspørgsmål, tages der udgangspunkt 

i de modeller der er tilgængelige i faglitteraturbogen Exploring Strategy af Johnson et. al., 

hvor der arbejdes med strategisk position og strategisk valg, i henhold til The Exploring 

Strategy Framework. Den strategiske position, dækker analysedelen af opgaven og vil 

være neutral i forhold til Ørsted OF. Neutraliteten skal sikre, at der skabes et så bredt 

fundament som muligt, for anden del af opgaven, som omhandler det strategiske valg.   

 

2.4.1 Den strategiske position 

De første to undersøgelsesspørgsmål vedrører den strategiske position og 

omhandler ekstern analyse af hhv. makroomgivelserne, markedskræfterne i industrien og 

intern analyse af Ørsted OFs værdikæde, økonomi samt ressourcer og kompetencer. 

 

 

Figur 1: Grafisk illustration af analysen af den strategiske position, ud fra lag i branchemiljøet 

(Johnson, et al., 2017) (egen tilvirkning) 

I Figur 1, er analysetilgangen illustreret ud fra lag i branchemiljøet, hvor PESTEL-

modellen, benyttes til analyse af industriens makroomgivelser, for at for et overblik over de 

eksterne faktorer og deres påvirkning af industrien. PESTEL-analysen suppleres med 
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overvejelser om de eksterne faktorer, der i største grad påvirker industrien, ud fra Key 

Drivers of Change-teorien.  

 

For at undersøge konkurrencestrukturen i branchen benyttes modellen, Porters Five 

Forces (P5). Denne giver indsigt i fem overordnede markedskræfter; potentielle 

indtrængere, truslen fra substitutter, leverandørernes forhandlingskraft, kundernes 

forhandlingskraft og rivaliseringen i branchen. Ved at analysere disse, kan branchens 

attraktivitet vurderes. P5-analysen suppleres med en konkurrentanalyse mellem de fire 

største udviklere indenfor offshore vindenergi og de faktorer der er væsentligst for succes i 

branchen og hos kunden, trækkes frem som kritiske succesfaktorer.  

 

Den interne analyse er delt i tre dele, første del tager udgangspunkt i Porters model for 

værdikædeanalyse, hvor de primære og sekundære aktiviteter undersøges, for finde 

styrker og svagheder. Det skal bemærkes, at en fuld værdikædeanalyse kræver en indsigt 

i data fra virksomheden, som ikke har været tilgængelig. Værdikædeanalysen i denne 

opgave er derfor lavet, så den skaber et overblik over forretningen. Efter 

værdikædeanalysen er der foretaget en kort analyse af Ørsted og Ørsted Offshores 

seneste års resultater.  Med udgangspunkt i værdikædeanalysen, suppleret med 

oplysningen om resultater, er der foretaget en VRIO-analyse, for at bestemme Ørsted OFs 

konkurrencefordele.   

 

2.4.2 Det strategiske valg 

I de efterfølgende to undersøgelsesspørgsmål søges det strategiske valg. Her 

benyttes den eksterne og interne analyse til, med udgangspunkt i udvalgte modeller, at 

bestemme det mest oplagte strategi Ørsted OF skal følge, for at forblive markedsleder i 

det Europæiske marked. Tilgangen er illustreret i Figur 2 og viser strukturen i den 

strategiske analysedel af opgaven. 

 

Det første ben i det strategiske valg er konkurrencestrategien. Hertil benyttes Porters 

generiske konkurrencestrategier over Bowmans Strategy Clock-model, da der er en 

skarpere definition af strategien ved anvendelse af Porters model og den er mere 

virksomhedcentrisk end Bowmans model, der har et større fokus på prisen fra kundens 
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synspunkt (Johnson, et al., 2017). På den måde er Bowman mindre strategisk, men mere 

marketingsorienteret. Med anvendelse af Porters model, kan industrien forholdes med 

virksomhedens værdikæde samt ressourcer og kompetencer, hvilket er vurderet som en 

mere relevant tilgang i denne opgave. 

 

Det andet ben i det strategiske valg er vækststrategien. Hertil benyttes Ansoffs 

vækstmatrice/vækststrategi og de tre former for vækst fra faglitteraturen (Johnson, et al., 

2017). Ved anvendelse af denne model suppleret med vækstformerne, er det muligt på 

baggrund af analysen, sammen med konkurrencestrategien, at fastlægge en 

vækststrategi, der trækker på styrkerne i Ørsted Offshore.    

 

 

Figur 2: Grafisk illustration af tilgangen til at træffe det strategiske valg (egen tilvirkning) 
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3 Ørsted A/S og Ørsted Offshore 

Koncernen Ørsted A/S, har fire forretningsenheder; Ørsted, Offshore, Onshore og 

Markets & Bioenergy, der tilsammen beskæftiger 6.500 medarbejdere fordelt på kontorer i 

Europa, Taiwan og Nordamerika (Ørsted A/S, 2020).  

 

Den danske stat er hovedaktionær, med en aktiemajoritet på 50,1 %, de øvrige aktionærer 

fremgår af Figur 3. 

 

 

Figur 3: Aktionærer (Ørsted A/S, 2020) 

 

Ørsteds mest succesfulde forretningsenhed er Offshore, der med sine nu 2.800 

medarbejdere har stået for over 95 % af det samlede driftsresultat i Ørsted de seneste fire 

år. Grundlaget for succesen i Ørsted Offshore, blev etableret tilbage i 2008, hvor 

daværende DONG A/S begyndte at øge investeringerne i havmølleparker (Ørsted, 2020).   

 

Den tidlige debut i branchen, har bevirket at Ørsted Offshore i dag, er den udvikler der har 

været længst i branchen, hvor Ørsted Offshore opfører havmølleparker, ejer og drifter dem 

(Ørsted 2020, 2020). 

 

3.1 Definition af branchen 

Det vedvarende energimarked kan inddeles i 5 kategorier, som til sammen omfatter 

de vedvarende energikilder der eksisterer i dag.  
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Table 1: EUs vedvarende energimarkedskategorier og deres andel af markedet i 2018 (Marketline, 

2018) (WindEurope, 2020) 

Kategori € mia. % 

Hydroelektricitet 114,8 49,9 

Onshore Vind 39,8 17,3 

Offshore Vind 21,9 9,5 

Andre (geotermisk, biomasse, affald) 32,4 14,1 

Solenergi 21,2 9,2 

Total 230,1 100 

 

Af kategorierne i Table 1, fremgår det at offshore vindenergi står for 9,5% af den samlede 

vedvarende energi i EU i 2018, tallet for 2019 er 11%. Ørsted OF arbejder udelukkende 

med vedvarende vindenergi, og byder på projekter for offshore vind, hvorfor 

markedssegmentet for offshore vindenergi, vil være det felt markedet og branchen 

indskrænkes til i denne rapport. Kunderne betragtes som de stater og regeringer der 

udbyder havmølleparkerne i auktioner. 
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4 Ekstern analyse 

Den eksterne analyse gør det muligt at forholde sig til omgivelserne og 

markedskræfternes påvirkning af branchen for opførsel af havmølleparker. Gennem denne 

kan der uddrages indikationer på overordnet markets- og brancheattraktivitet.  

 

4.1 Omverdenen 

Omgivelserne omkring en branche skaber muligheder såvel som trusler (Johnson, 

et al., 2017). Netop derfor er det væsentligt at forstå omgivelserne i en kontekst, som gør 

det muligt at forholde sig til dem.  En PESTEL analyse gør det muligt at forholde sig til 

seks faktorer, der alle i højere eller mindre grad byder på eksterne muligheder og/eller 

trusler for en branche.   

 

4.1.1 Politiske og lovmæssige forhold 

Med Paris aftalen i 2015, har der været et stigende fokus på EU-landenes CO2-

udledning. Helt konkret skal den samlede udledning af CO2 nedbringes med 40% (relativt 

til 1990 niveau), i 2030, for at undgå en global temperaturstigning på mere end 2 grader og 

de følgevirkninger det vil have for klimaet. En del af målsætningerne for at opnå dette, 

vedrører energi fra vedvarende kilder. Målsætningen indebærer at energiforbruget i EU 

skal omlægges så 27% kommer fra vedvarende energikilder. De 27% stiller intet krav om, 

hvilken vedvarende energikilde energien skal komme fra, men offshore energi er højt på 

ønskelisten i flere europæiske lande. I Figur 4 fremgår bekendtgjorte mål for offshore 

vindenergi i EU(28). 

 

Figur 4: EU(28) landenes bekendtgjorte mål for offshore havvind † dækker kapacitet der er; 

installeret, under opførsel og tildelt (Ørsted A/S, 2020) 
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Der er altså en politisk velvilje mod offshore vind, der taler for branchen, men Paris aftalen 

har også en målsætning om, at effektiviteten af energiforbruget forbedres med 27% f.eks. 

gennem bedre isolering i bygninger (Rasmus Baastrup, 2020). Dette taler for et lavere 

elforbrug, men forventes ikke at flytte målsætningen om offshore vind fra regeringerne.   

 

Grundet omkostningerne for vindenergi, betaler regeringerne tilskud til udviklerne, så det 

trods højere omkostninger end konventionel energi fra fossile brændsler, stadig er 

rentabelt.  

 

Det er regeringerne der udbyder områderne for havvindmølleparker, hvorfor der er en høj 

grad af politisk indflydelse, ligeledes er det ofte regeringen der ejer hele eller dele af el-

netværket i landene. I visse lande forestår regeringen selv, at sikre tilkobling af 

havvindmølleparkerne til el-netværket, eksempelvis den danske havvindmøllepark, 

Kriegers Flak i Østersøen (Energinet, 2016).  

 

Der er i dag nogen usikkerhed omkring udviklingen af tilskudsregimerne og det påvirker 

investeringspotentialet i projekterne (Bloomberg, 2019). 

 

4.1.2 Økonomiske forhold 

Betragtes væksten i markedsværdien, for alle fem segmenter af vedvarende energi, 

fremgår der en gennemsnitlig årlige vækstrate på 4,7% i perioden 2014-2018 og der er en 

prognose på 4,5% vækst i de kommende 5 år (Marketline, 2019).  

 

I 2019 kom 15% af den forbrugte energi i EU fra vindenergi, heraf var 1,65% fra offshore 

vindenergi og betragter man udviklingen er der indikation for markant højere vækst i 

offshore end for onshore (WindEurope, 2020). dette er illustreret i Figur 5.  



STRATEGISK ANALYSE AF ØRSTED OFFSHORE 

 

18 

 

 

Figur 5: Udvikling i kapacitet for offshore og onshore vindenergi (WindEurope, 2020) 

Af Figur 5, fremgår det at over de sidste 4 år er kapaciteten af installeret offshore vind 

steget fra 13 GW i 2016 til 22 GW, det er en stigning på ~ 41%. Til sammenligning er 

kapaciteten for onshore vind steget fra 149 GW til 183 GW, altså ~ 18,6%. Denne 

udvikling understøttes af Figur 6, hvor vækstprognosen for offshore vindenergi forventes at 

stige fra 22 GW installeret kapacitet i dag, til næsten 3 gange så meget i 2025 (63 GW) 

(Ørsted A/S, 2020)  

 

Af Figur 6, fremgår vækstprognosen for offshore vindenergi, hvor der er en klar indikation 

på vækst 

 

Figur 6: Prognose for væksten af installeret kapacitet i EU (Ørsted A/S, 2020) 

Ved at sammenholde ovenstående med de bekendtgjorte mål fra EU-landendende i Figur 

4, vurderes det at væksten for offshore vindenergi, ligger højere end den forventede 

vækstrate på 4,7% for hele det vedvarende energimarked.  
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Udviklingen i BNP, har været stigende de seneste år (EU, 2020), der er derved en 

indikation af vækst hvilket, sammen med den politiske velvilje for offshore energi, er en 

positiv indikation på vækst de kommende år. Ved en generel betragtning er der risiko for, 

at enkelte af de væsentlige lande har betydelig nedgang, der er derfor slået ned på fem 

lande, der alle har erklærede mål om offshore vindenergi. 

Table 2: BNP, i € mio. (EU, 2020). 

Land 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

England 2.098.425,7  2.309.785,1  2.640.934,6  2.435.055,2  2.363.109,3  2.423.736,6  2.523.312,5 

Italien 1.612.751,3  1.627.405,6  1.655.355,0  1.695.786,8  1.736.592,8  1.766.168,2  1.787.664,1  

Frankrig 2.117.189,0  2.149.765,0  2.198.432,0  2.234.129,0  2.295.063,00 2.353.090,00 2.418.997,00 

Spanien 1.020.348,0  1.032.158,0  1.077.590,0  1.113.840,0  1.161.878,00 1.202.193,00 1.245.331,00 

Tyskland 2.811.350,0  2.927.430,0  3.030.070,0  3.134.100,0  3.244.990,0  3.344.370,0  3.435.760,00 

 

 

Figur 7: Grafisk udvikling af BNP for de fem største markedsandelsejere, i € mio. (egen tilvirkning) 

Den grafiske illustration i Figur 7, bekræfter at alle fem lande har vækst og fra stikprøven 

konstateres, at de er en del af den samlede vækst i EU. 

 

Over hele servicesektoren i EU er elforbruget steget 14,5 % i perioden 2005 – 2017, mens 

i samme periode har sektoren reduceret elforbruget med 8,5 %. Det stigende forbrug 

skyldes altså vækst i sektoren (EEA, 2020). Der er således ikke indikationer på at 

elforbruget i servicesektoren vil falde. 

 

Valutakurser og råmaterialepriser spiller en rolle idet produktion hos leverandører finder 

sted globalt. Markedet vil derfor blive påvirket af konjekturer og priser på råmaterialer, i 
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mindre grad på driftssiden men i høj grad på konstruktionssiden, forstået som de 

produktions- og opførselsudgifter der budgetteres med i forbindelse med tilbudsafgivning 

for en vindmøllepark (Ørsted A/S, 2020).  

 

Et lavt renteniveau (Eurostat, 2020), forventes at have en positiv påvirkning på købeviljen, 

da en lav rente direkte påvirker cashflow i investeringer og giver en højere nutidsværdi, 

som følge af lavere diskontering. 

 

4.1.3 Sociokulturelle forhold 

Befolkningstilvæksten i EU spiller en rolle for elforbruget, da selv samme er aftager 

af elektricitet. Det er derfor væsentligt at undersøge demografien i EU, for at se om der er 

vækst.  

Table 3: Total antal indbyggere i EU, årlig vækst og aldersmedian (Worldometer, 2020) 

År Indbyggere Årlig vækst Median alder 

2005  719.187.846  0,10% 39,1 år 

2010  736.412.989  0,19% 40,3 år 

2015  743.059.035  0,18% 41,4 år 

2016  744.268.827  0,16% 41,7 år 

2017  745.414.735  0,15% 41,7 år 

2018  746.419.440  0,13% 41,7 år 

2019  747.182.751  0,10% 41,7 år 

2020  747.636.026  0,12% 42,5 år 

 

I Table 3, konstateres vækst i promillestørrelse, som har ligget stabilt de seneste 15 år. 

Der er stigende bekymring om Europas aldrende befolkning, som også fremgår i tabellen 

ved median alder. Den stigende alder i EU vurderes ikke at forsage en reduktion 

elforbruget. 

 

De seneste års fokus på klimaet, kan have påvirket euroborgerne til en 

omstillingsparathed, så de er mere positive overfor vedvarende energi. Borgernes 

indstilling til vedvarende energi, er undersøgt og i rapporten Special Eurobarometer 492 – 

European’s attitudes on EU energy policy, bliver der i en spørgeundersøgelse (~27 tusinde 

respondenter) spurgt ind euroborgenes holdning til EU’s rolle i energiudviklingen. Hertil 

svarer over ni ud af ti, at EU bør opfordre til yderligere energiforskning og innovation og ni 
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ud af ti er enige i, at EU skal opfordre til investeringer i vedvarende energi (European 

Commision , 2019). Der er altså en velvilje mod vedvarende energi i EU, hvilket er en 

positiv indikation for branchen. 

 

4.1.4 Teknologiske forhold 

Et fundamentalt nøgletal i den teknologiske udvikling, indenfor offshore vind, er 

enheden Levelized Cost of Electricity (LCOE), der defineres som den totale udgift for den 

el-genererende kilde i forhold til summen af elektricitet produceret over hele energikildens 

levetid udtrykt i nutidsværdi f.eks. €/MWh (Ragheb, 2017). Dette tal er således indikation 

for rentabiliteten af den energiproducerende kilde. Når energi for en vedvarende 

energikilde, når en LCOE svarende til dén for konventionelle fossile energikilder, har den 

opnået hvad man kalder grid parity.  

 

De offshore vindmølleparker der er opført i dag, ligger alle over grid parity, altså en højere 

pris pr. MWh end konventionelle fossile energikilder, og udviklerne modtager subsidier 

(tilskud) fra regeringerne, fra det land havmølleparken bliver opført i. Tilskuddene har 

netop tilsigtet en teknologisk udvikling, altså en modning af branchen, for at reducerer 

LCOE for offshore vindenergi og det er lykkedes. Den første vindpark uden tilskud, bliver 

opført i Holland i 2022 (windeurope, 2018). Det ville ikke have været muligt for få år 

tilbage, hvor LCOE har været så høj, at havmølleparkerne alene ved salg af elektricitet til 

engrospris ikke ville være rentable (Deloitte, 2015). Udviklernes egne LCOE-beregninger 

holdes tæt ind til kroppen og information er svær at finde, men der er udsigt til at 

teknologien vil nå et plateau frem mod 2030 (Energycentral, 2019).  

 

Der er helt særlige forhold ved budrunderne for projekter uden tilskud, eksempelvis på det 

hollandske marked, er det regeringen der har transmissions udgiften, altså at få 

elektriciteten fra havmølleparken ind til land (WindEurope, 2020). Som i Holland, stiller det 

store krav til regeringerne, hvis de vil fjerne tilskuddene, da de så selv skal involvere sig i 

projekterne, hvorfor det forventes at der fortsat vil være tilskud på en del af de fremtidige 

projekter. I 2019, var der tre auktioner hvoraf én var uden tilskud.  
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Når markedet for offshore vindenergi vækster, skyldes det at LCOE for vindenergi er nået 

et niveau, hvor det, under de rette forhold, er konkurrencedygtigt med energi fra 

konventionelle fossile brændstoffer. Årsagen til prisreduktionen skyldes teknologisk 

udvikling og industrialisering, offshore vindmøller er vokset i størrelse og dermed 

genererer de mere energi. Der er også et lovmæssigt forhold, som er væsentligt i LCOE-

betragtningen og det er afgiften på CO2 udledning, der ved udgangen af 2017 steg fra ~5 

€/ton til ~20 €/ton, hvilket betyder at prisen på elektricitet fra fossile brændstoffer er steget 

(Danish Energy, 2019).   

 

4.1.4.1 Teknologiens påvirkning af det økonomiske landskab 

De forsvindende tilskud i EU, betyder at udviklerne skal se sig ind i opførsler af 

vindmølleparker uden garanti for indtægt ud over den elektricitet der sælges. Dette hæver 

risikoprofilen for projekterne væsentligt og stiller større krav til udviklerne om at nå grid 

parity. Derfor ser man også en massiv teknologisk udvikling i form af stadig større 

havvindmøller og større havvindparker. Udsigten til tilskudsfrie vindmølleparker, har åbnet 

op nye modeller for salg af elektricitet, hvor udviklerne sælger strøm direkte til 

slutmodtageren i form af en Power Purchase Agreement (PPA). 

 

Disse PPA gør det muligt for udviklerne at indgå aftaler med virksomheder, forud for 

opførsel af vedvarende energianlæg. Fordelene ved PPA for udvikler (sælger): 

• Den reducerer risikoen ved at stabilisere cash flowet og dermed risikopræmien 

forbundet med afkast af egenkapital. 

• Den øger projektets sikkerhed, med en minimumsindkomst, hvilket gør det 

nemmere for udvikleren at hente kapital fra investorer. 

Fordele ved PPA for modtager (køber): 

• Ved at fastlægge en el-pris eller index i aftalen, beskyttes køber mod udsving i 

markedsprisen. 

• Muligheden for at associere virksomheden med vedvarende energi og besparelse 

i CO2-afgift. 

Udvikleren sælger således ikke til engrosmarkedet, men direkte til slutmodtager, som 

illustreret i Figur 8. 
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Figur 8: Profit for udvikler og slutbruger illustreret med og uden PPA (venstre uden og højre med 

PPA) (Danish Energy, 2019). 

Denne model bliver i højere grad interessant for udviklerne, hvis tilskuddene forsvinder og 

kan derfor blive en væsentlig faktor for den fremtidige lønsomhed i havmølleprojekterne.  

 

4.1.5 Miljømæssige forhold 

Den grønne omstilling i Europa er bredt accepteret af befolkningen og der er en 

fælles forståelse for, at der skal søges mere bæredygtige alternativer til fossile energikilder 

(European Commision , 2019). Vedvarende energikilder som hydroelektricitet kræver 

dæmninger, der påvirker store arealer og påvirker biodiversiteten, vindenergi og solpaneler 

kræver store arealer og fylder ”i folks baghaver”.  

 

For havvindmøller er hensynet til befolkningen mindre idet de er placeret væk fra land, 

men her er det marinelivet der skal tages højde for og i EU er der lovgivning, der sikre at 

der udføres analyser af den miljømæssige påvirkning af områderne, under opførsel og 

følgevirkninger af drift i vindparkens levetid (European Commission, 2020).  

 

Der er stadig usikkerhed omkring havvindmølleparkers påvirkning af miljøet, det er især 

støjen fra vindmøllerne, som menes at kunne skade dyrelivet. Undersøgelser på den 

første kommercielle havvindmøllepark, Horns Rev 1, peger dog i retning af at dyrelivet er 

upåvirket, blandt andet grundet ”skræmmesystemer”, der holder særligt udsatte dyr på 

afstand af møllerne (Ingeniøren, 2013) 
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4.1.6 Delkonklusion af PESTEL 

De politiske omgivelser i EU, taler for vedvarende energi og i særdeleshed for 

offshore vindenergi. Grundet klimaudviklingen er der en nødvendighed i at nedbringe CO2-

udledningen, hvilket taler inde i offshore vindenergi.  

 

Markedet for vedvarende energi er i vækst og der er indikationer på at offshore vindenergi 

vil vækste mere end det generelle marked. De målsætninger EU-landende har sat, peger i 

retning af en fordobling af den eksisterende kapacitet frem mod 2025. Der er ligeledes 

vækst i Europa og sammen med en konstateret stigning i elforbruget, vurderes det at 

branchegrundlaget er stabilt og robust. Det er ikke klart hvordan tilskudsregimerne vil 

udvikle sig, men den teknologiske udvikling har nedbragt priserne, så selvom tilskuddene 

skulle forsvinde, vurderes påvirkningen ikke at ændre ved attraktiviteten.  

 

Demografien er voksende og der er konstateret en stadig stigende gennemsnitsalder, 

hvilket ikke vurderes at have nogen signifikant betydning for markedet de kommende år. 

Der konstateres en velvilje mod grøn energi, som vurderes at have en positiv afsmitning 

på branchen for offshore vindenergi. 

 

Der er sket en massiv teknologisk udvikling indenfor offshore vindenergi og teknologien er 

faldet i pris og møllerne er blevet større, så der en stordriftsøkonomi for udviklerne, da de 

får et større output per installeret vindmølle. De indikationer der findes om et muligt 

teknologisk plateau, vurderes ikke aktuelle frem mod 2025 og den fremadrettede udvikling 

forventes at nedbringe LCOE yderligere, hvilket vil gøre offshore vindenergi fortsat mere 

rentabelt fremadrettet. Muligheden for PPA-aftaler, giver udviklere mulighed for at sikre 

dele af pengestrømmen i projektet, så de ikke er fuldt udsatte for engrosprisen på 

elektricitet. Dette kunne blive aktuelt i det tilfælde at tilskuddene forsvinder i hurtigere 

omfang end forventet. 

 

Der er miljømæssige krav der skal overholdes ved opførsel af havmølleparker, men der er 

ikke identificeret nogle eksterne påvirkninger, der gør branchen mindre attraktiv og efter at 

have foretaget omverdens analyse af branchen for offshore vindenergi, efterlades et 

indtryk af en attraktiv branche forbundet med en mindre grad af usikkerhed. 
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4.1.6.1 Key Drivers of Change 

De vigtigste eksterne faktorer vurderes at være den store potentielle markedsvækst 

suppleret af den politiske velvilje mod offshore vindenergi. Ved siden af dette er den 

teknologiske udvikling også drivende for markedet, da prisreducering for teknologien 

styrker den potentielle vækst. 

 

4.2 Markedskræfter 

Makrofaktorerne for branchen er undersøgt i PESTEL-analysen og for at afdække 

konkurrenceintensiteten benyttes Porters Five Forces, der forholder sig til fem 

markedskræfter, der til sammen danner grundlag for evaluering af branchens attraktivitet.  

 

4.2.1 Potentielle indtrængere 

Vi har set at markedsværdien stiger for vedvarende energi i Europa og kan 

konstatere, at der er en politisk velvilje ud fra de ambitiøse målsætninger om installeret 

kapacitet i 2030.  

Disse gunstige forhold kan lokke nye aktører til, men indgangsbarriererne er særdeles 

høje. Der skal opereres med stordriftsfordele, før offshore vindenergi er rentabel. Opførsel 

af en havmøllepark er en investering i milliardklassen, alene i 2019 investerede Ørsted OF 

15,1 mia. kr. (Ørsted A/S, 2020), der skal altså rejses signifikant kapital, for dels at trænge 

ind på markedet, men også for at håndtere, at overskuddet først kommer nogle år senere, 

da projekterne strækker sig over flere år.  

 

De mest oplagte indtrængere vurderes at være de allerede etablerede leverandører af 

energi fra konventionelle fossile brændstoffer, idet de må antages at have kapital og viden 

om offshore gennem mange års erfaring med olieboreplatforme.  

 

Eksempler herpå kan ses i det hollandske havvindmølleprojekt, Borssele 3 og 4, som blev 

vundet af et konsortium, bestående af olieselskabet Shell, entreprenøren Van Oord, el- og 

gasselskabet Eneco samt Diamond Generating Europe (ritzau, 2017). Franske Total har 

ud over investeringer på $510 mio. i solenergi også investeret i offshore teknologi, navnlig 

flydende fundamenter, som gør det muligt at installere møller på dybere vand end muligt 

med konventionelle fundamenter (GreenTechMedia, 2020). 
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4.2.2 Leverandører 

Leverandørernes forhandlingsstyrke har indflydelse på den pris teknologien har for 

udviklerne i branchen. Turbinen udgør omkring 25% af anlægssummen, hvorfor 

leverandørerne af disse kategoriseres som de vigtigste.   

 

 

Figur 9: Turbineleverandører og deres markedsandel udtrykt i GW (WindEurope, 2020) 

Af Figur 9 konstateres der et særdeles begrænset antal leverandører, hvilket giver dem en 

større forhandlingsstyrke. Produktet, turbinen, er et standardprodukt og der konstateres 

lille differentiering leverandørerne imellem. Alligevel vil der være en skifteomkostning i 

form af forskellige specifikationer for turbinerne, som påvirker det øvrige design af 

havmølleparken. 

 

Udviklernes relative størrelse antages at betyde et jævnbyrdigt forhold i forhandlinger, 

hvilket modvirker leverandørernes forhandlingsstyrke  

 

4.2.3 Substitutter 

Der er i sig selv intet alternativ til elektricitet og den primære kilde til energi i hele 

verden og i Europa, er energi fra konventionelle fossile energikilder; olie, gas og kul samt 

kernekraft. Dette vil stadig være tilfældet mange år endnu, men klimaforandringerne og 

naturkatastrofer, er med til at sætte fokus på klimaet og derved accelerere den grønne 

omstilling. Da Tōhoku-jordskælvet i 2011 udløste en tsunami, der var årsag til at tre 

kernereaktorer nedsmeltede på Fukushimaprovinsens atomkraftværk, blev risikoen ved 
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kernekraft endnu en gang realiseret. Som en konsekvens af dette har 

Fukushimaprovinsen investeret $2,75 mia. i vedvarende energi, med et mål om at 

regionen er 100% dækket af vedvarende energi i 2040 (Bassetti, 2020). 

 

Den mest umiddelbare substitut for vedvarende energi, er altså energi fra konventionelle 

fossile energikilder; olie, gas og kul, men også kernekraft. Da få vedvarende energianlæg 

når grid parity, kan det være fristende for virksomheder og især regeringer, der har adgang 

til disse fossile kilder, at benytte de konventionelle energikilder (Marketline, December 

2019).  Samtidigt med at de fossile energikilder er en direkte substitut, adskiller den sig 

alligevel fra de vedvarende idet profilen er en helt anden. Man kan tale om en skjult 

regning, ved forurening og den klimapåvirkning CO2 udledningen har.  Målsætningen om 

CO2 reduktion i Europa og virksomhedernes ønske om en grønnere profil, må tolkes som 

en stadig stigende interesse for vedvarende energi. 

 

Betragter man kategorierne for vedvarende energi, vil de øvrige være potentielle 

substitutter for offshore vindenergi. Hydroelektriske kraftværker står for størstedelen af den 

vedvarende energi i EU, men er begrænset af begrænsede egnede lokationer og den 

enorme miljømæssige påvirkning der følger af et stort dæmningsanlæg. For eksemplets 

skyld refereres der til verdens største hydroelektriske dæmning De Tre Slugters Dæmning 

i Kina, der har en kapacitet på 22,5 GW. Til sammenligning har verdens største offshore 

vindfarm, Hornsea 1, som bliver færdig i 2020, en kapacitet på 1,2 GW.  

 

Dæmningen der blev opført i perioden 1994 – 2006, kostede DKK 120 mia., har været 

genstand for meget kritik idet 1,3 millioner kinesere måtte flytte og mange historiske steder 

blev oversvømmet. Samtidigt er der alger som forurener reservoiret, til skade for de 

mennesker der lever af fiskeri (Andersen, 2017). Der registreres en del negative 

referencer forbundet søgeordet dæmningen og i erkendelse af, at det er fra tvivlsomme 

kilder, konstateres der en modvilje mod de konsekvenser dæmningsanlæg til 

hydroelektricitet medfører. En søgning på nettet på søgeordet offshore vindenergi, giver et 

mere positivt billede, som bakkes op af borgerne i Eurobarometerundersøgelsen 

(European Commision , 2019). 
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Figur 10: Sammenligning af offshore vindfarm, Borkum Riffgrund 1 (Ørsted, 2019), og De Tre 

Slugters Dæmning  (Encyclopaedia Britannica, 2020) 

Ved at betragte sammenligningen i Figur 10, kan forskellen på de to vedvarende 

energikilder tydeligt ses, hvor havvindmøllerne ikke generer indbyggere modsat 

dæmningen. Det samme gør sig gældende for onshore vind, hvor støjgener og plads er 

faktorer der adskiller onshore fra offshore vindenergi. 

 

Solcelleanlæg er blevet en supplerende energikilde i mange lande med mange 

solskinstimer og grundet massiv statsstøtte i Kina, er priserne faldet markant for solceller, 

hvilket betyder at der i stadig større udstrækning bliver installeret solcelleanlæg 

(Marketline, 2018). Fælles for de vedvarende energikilder, er at de er afhængige af 

eksterne faktorer og det ekstreme eksempel er solceller da de kun genererer elektricitet 

når solen skinner og derfor kun genererer energi om dagen.  

 

En anden substitut for offshore vindenergi, er vedvarende energi-installationer i private 

hjem eller virksomheder, det kan være solcelleanlæg, jordvarme eller vindmøller. Dette 

vurderes ikke som en direkte trussel, da sådanne vedvarende energi-installationer har en 

lang tilbagebetalingstid grundet stadig høje priser på teknologierne (Marketline, December 

2019).     

 

4.2.4 Købernes forhandlingsstyrke 

Regeringerne der udbyder havparkområderne, må betegnes som magtfulde købere 

og den relative størrelse mellem køber og forhandler er væsentlig. Den lave differentiering 
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på produktet der købes, offshore vindenergisystemer, betyder at regeringerne kan presse 

leverandørerne på pris (Johnson, et al., 2017).  

 

Havmølleparkerne udbydes i de fleste tilfælde med tilskud til udviklerne, for at kompensere 

dem for gabet mellem grid parity (engrosprisen) og deres omkostninger ved at generere 

grøn energi. Udviklingen i branchen er, at der tilføjes stadigt flere krav til local content i 

udbuddene. På den måde sikre regeringen, at en evt. produktion eller havn opføres og 

derved genererer arbejdspladser og vækst (Wind Europe, 2016). Dette belaster potentielt 

rentabiliteten for leverandørerne idet, det bliver vanskeligere at benytte en allerede 

etableret supply chain.   

 

Behovet for at reducere CO2-udledningen, taler for branchen da regeringerne i nogen grad 

er pressede til at benytte produktet, hvilket kan bidrage til en reducering i magtforholdet 

mellem regeringerne og udviklerne. 

 

Udviklingen de seneste år peger i to retninger for tilskuddene, den ene vej er at 

regeringerne ikke længere vil give tilskud, så udviklerne må skabe indtjening alene ved 

salg af elektriciteten. Den anden retning er at der knyttes stadigt flere krav til udviklerne, 

før de kan opnå højest muligt tilskud. 

 

4.2.5 Rivalisering 

Havvindmøller er et uddifferentieret produkt hvor der konkurreres udelukkende på 

pris, hvilket må antages at øge konkurrencen i branchen. Der er også høje omkostninger 

forbundet med at stoppe produktionen af vindenergi, så konkurrenter må forventes at 

fortsætte med at generere energi, selvom det giver underskud. 

 

Væksten i branchen kan bidrage til at reducere rivaliseringen, da konkurrenterne ikke er 

nødsaget til at tage markedsandele fra hinanden. Den store vækst kan også betyde, at 

ikke alle konkurrenter kan forventes at byde på alle projekter, da arbejdet forbundet med 

udarbejdelse af tilbuddene er omkostningstungt. 
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4.2.5.1 Konkurrentanalyse  

Ørsted er den største udvikler af offshore vindenergi, med en samlet markedsandel 

i GW installeret kapacitet på 16% og med den nuværende portefølje kommer 

virksomheden op på 14,85 GW installeret kapacitet i 2025. Indtil for nyligt, var Ørsted 

suverænt markedsledende og forspringet til konkurrenterne var, pr. 1. marts 2019, så stort, 

at hvis Ørsted stoppede al udvikling frem til 2025, ville kun én anden udvikler overhale 

dem, Vattenfall (WPM, 2019).  

I udgangen af 2019, sker der en fusion af Europas mest forurenende energiselskab, Tyske 

RWE AG, og E.ON SE (Energy Transition, 2019). Denne fusion rykker ikke ved at Ørsted 

er markedsleder, men der er betydeligt kortere ned til nummer to og Vattenfall, er ikke 

længere den tætteste konkurrent. Når Ørsted fastholder markedspositionen, skyldes det at 

de har haft en first mover fordel og har tilegnet sig brancheviden, som gør at de stadig er 

den udvikler, med den største portefølje (Ørsted A/S, 2020). Af Figur 11 fremgår 

konkurrenterne indenfor offshore vindenergi og deres markedsandel i installeret GW. 

 

Figur 11: Konkurrenter i offshore vindenergibranchen og deres markedsandel i GW, aktører med 

mindre end 0,25 GW akkumuleret kapacitet fremgår i Others (WindEurope, 2020). 

Der er i alt 14 konkurrenter der hver har mere end 1 % af markedet og de fire største 

udviklere ejer tilsammen 42 % af markedet. De fire nærmeste konkurrenter undersøges 
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nærmere, for bedre at kunne forholde sig til hvad der driver dem og hvordan de kan 

forventes at konkurrere. Ved at undersøge konkurrenternes vision og strategi, kan der 

opnås indsigt der kan benyttes, når en virksomhed skal vælge konkurrencestrategi (Porter, 

1998). 

 

Ørsted 

Markedsleder med 16 % af den installerede kapacitet i Europa og generede i 2019, 15,5 

mia. kWh fra offshore vindenergi. Virksomheden investerede DKK 15,2 mia., ~ € 2 mia., i 

offshore vindenergi i 2019. Frem mod 2025, agter Ørsted at investere DKK 200 mia., ~ € 

26,8 mia., hvoraf 75 – 85 %, forventes øremærket offshore vindenergi (Ørsted A/S, 2020), 

den samlede investeringssum i perioden er altså ~ € 20,1-22,3 mia. 

 

Ørsteds strategi er at bevare markedslederskabet indenfor offshore vind og opruste på det 

amerikanske marked med; onshore vind, solenergi og opbevaring. Strategien for offshore 

skal sikres gennem driftsoptimering og eksekvering af projekter til tiden, øget 

markedstilstedeværelse i England, Europa, Nordamerika og Asien.  

 

RWE 

Elselskabet RWE har eksisteret siden 1898 og har dybe rødder i olie og gas. Selskabet 

leverer elektricitet til hele Europa og har i 4. kvartal af 2019 overtaget E.ON SEs 

havmølleparker. Det betyder at RWE, med en samlet markedsandel på 12 %, er blevet 

den største konkurrent til Ørsted OF. 

 

Ved en gennemgang af RWEs hjemmeside, er det tydeligt at selskabet vil bevæge sig væk 

fra ”sort” over til en ”grøn” profil. I deres strategi beskriver selskabet at de vil lave en 

transaktion, hvor de i 2040 udelukkende vil levere energi fra vedvarende energikilder. 

RWE peger ikke direkte på offshore vindenergi i deres strategi, men deres entre på 

scenen må tages som en indikation på, at selskabet vil fortsætte ind i offshore 

vindenergibranchen og må forventes at ville øge sin markedsandel yderligere. 

 

I 2019, generede RWE 153,2 mia. kWh, hvoraf 5,1 kom fra offshore vind (RWE, 2020). 

Trods det relativt lille gab i installeret kapacitet, bemærkes det, ud fra de generede kWh, at 
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Ørsted enten får mere ud af deres anlæg eller, at RWEs installerede kapacitet først har 

været færdig senere på året.  

 

RWE forventes fremadrettet at investere € 1,5 – 2 mia. i vedvarende energi per år (RWE, 

2020), fordelt på vind, sol, vand og biomasse. Der er ikke nogen indikation på, hvor stor en 

del investeringspuljen RWE planlægger at øremærke offshore vindenergi, men deres 

fusion med E.ON, giver en indikation på de vil fortsætte investeringerne i offshore vind. 

 

Vattenfall 

Vattenfall har længe været den nærmeste konkurrent til Ørsted OF, men er slået af RWE, 

og har en markedsandel på 7 %. Vattenfalls strategi bygger på 4 strategiske målsætninger 

(Vattenfall, 2020): 

• Førende inden for bæredygtigt forbrug ved at øge vores fokus på kunderne, 

opbygge en betydelig position inden for decentraliseret energi samt fremme 

elektrificering og et klimaintelligent samfund. 

• Førende inden for bæredygtig produktion ved at vokse inden for vedvarende energi 

og implementere vores CO2-køreplan, så vi gør det muligt at leve fossilfrit inden for 

én generation. 

• Højt præstationsniveau i alle aktiviteter ved at forbedre driftseffektiviteten, øge 

digitaliseringen og påtage os et socialt og miljømæssigt ansvar i hele værdikæden. 

• Sikre selvstændiggjorte og engagerede medarbejdere ved at være en attraktiv 

arbejdsgiver, der fremmer en motiverende og inkluderende virksomhedskultur samt 

sikrer de rette kompetencer ved hjælp af rekruttering og kontinuerlig læring. 

 

Der er ikke nogen direkte referencer til offshore vindenergi i strategien, men der er et mål 

om et øget fokus på kunderne og at de vil engagere sig i decentraliseret energi, hvilket kan 

give dem en fordel hos kunderne (staten), idet de kan rådgive om decentraliseret energi, 

hvor der fokuseres på samspil mellem teknologier, så man får en bedre udnyttelsesgrad af 

kapaciteten (Ingeniøren, 2018). 

 



STRATEGISK ANALYSE AF ØRSTED OFFSHORE 

 

33 

 

De bekender i deres strategi, at de rykker væk fra fossile energikilder og at de vil fokusere 

på omkostningseffektivisering, hvilket er en af de identificerede kritiske succesfaktorer for 

branchen. 

 

Vattenfall skelner ikke mellem offshore og onshore vindenergi i deres årsrapport og på 

deres hjemmeside, men når man ser deres investeringer i 2020 og 2021, kan man se de 

fokuserer på vindenergi. 

 

Figur 12: Vattenfalls investeringspulje og dens fordeling i 2020-2021 (Vattenfall, 2020) 

Af Figur 12, fremgår det at Vattenfall investerer SEK 25 mia. i vindenergi, og af 

årsrapporten fremgår at heraf er 17 mia., ~ € 1,6 mia., øremærket offshore vindenergi, de 

ligger dermed ~ 50% af deres investeringer i offshore vind, hvilket tolkes, som et øget 

fokus på branchen.  

 

Macquarie Capital  

Macquarie Capital, er en investeringsbank med hovedsæde i Australien, som blandt andet 

fokuserer på at fremme den vedvarende energiudvikling (Macquarie, 2019). Ud over at de 

har 7 % af Europas samlede kapacitet af havvindenergi, ejer de også 50 % af den første 

kommercielle havmøllepark i Taiwan, Formosa 1, 130 MW, som er opført af Ørsted (ejer 

35 %) i et joint venture med det Taiwanesiske forsyningsselskab Swancor. (Power 

Technology, 2019).  

 

I januar 2015 udmelder Macquarie gruppen at Macquarie Capital, har opkøbt 49,89 % af 

andelen i den tyske havmøllepark, Baltic 2, for € 720 mio. af tyske Energie Baden-

Württemberg AG (EnBW). Her melder Macquarie Capital, at de fremadrettet vil investere 
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mere i offshore vindenergi (Macquarie, 2015). De ejer også 40 % af East Anglia One wind 

farm, 714 MW, som det Spanske forsyningsselskab Iberdrola SA har opført.  

 

Senest er Mark Dooley, der er global head of Macquarie Group Ltd.’s Green Investment 

Group, citeret, i en artikel i Bloomberg, for at sige, at regeringerne skal sikre en bedre 

økonomisk ramme for projekterne. Kun ved først at skabe sikkerhed i udviklernes 

projekter, vil vækstprognosen for 2030, blive realiseret. 

 

4.2.6 Delkonklusion på markedskræfter 

Gennemgangen af markedskræfterne giver en indikation på en branche, hvor 

konkurrencen intensiteten er stadigt stigende. Der er få potentielle indtrængere, men over 

tid vil det forventes at oil majors begynder at træde mere og mere ind på scenen, i form af 

deres egne energiselskaber. 

 

Leverandører forhandlingskraft er ikke høj relativt til udviklernes størrelse og truslen 

vurderes moderat og forventes at forholde sig uforandret. 

 

Truslen for substitutter vurderes moderat idet de øvrige vedvarende energikilder, har 

forskellige profiler, der ikke vurderes et true offshore vindenergi, da deres placering er på 

land, eller i tilfældet for solenergi, at de kun levere elektricitet om dagen. 

 

Staterne, der er kunder hos udviklerne er drevet af en nødvendighed af at nedbringe CO2-

udledningen og er på den måde afhængige af de CO2-neutrale energiløsninger, hvilket er 

overordnet set positivt for branchen. I takt med at teknologien er blevet billigere og mere 

moden, er regeringerne begyndt at blive mere prisbevidste og stiller i stigende grad krav til 

lokalt indhold i udbuddene. Denne udvikling stiller større krav til udviklerne, om at 

nedbringe LCOE og bibeholde rentabiliteten i projekterne. På den måde er der en middel 

trussel fra kunderne, men den forventes at forblive uforandret fremadrettet. 

 

Tilskuddene må forventes at blive mindre og rivaliseringen må forventes at blive gradvist 

større, grundet væksten i markedet, hvilket fastholder en samlet brancheattraktivitet og det 

forventes ikke at brancheattraktiviteten vil falde kommende 4-5 år, henset den relative 
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vækst. Rivaliseringen i branchen vurderes middel til høj, med en forventning om at den vil 

stige gradvist. 

 

4.2.6.1 Konkurrenterne 

De 4 største konkurrenter på markedet er Ørsted, RWE, Vattenfall og Macquarie 

Capital. De ejer tilsammen 42 % af markedet og Ørsted, Vattenfall og RWE vurderes som 

værende jævnbyrdige konkurrenter. Alle tre udviklere investerer massivt i offshore 

vindenergi og vil forøge deres markedsandel.  

 

Macquarie Capital, har en anden profil end de tre øvrige konkurrenter og vurderes ikke at 

udgøre samme trussel, da de ikke reelt udvikler, men køber sig ind i projekterne og 

fremstår derved mere neutrale. Macquarie Capital kan blive en stærk medspiller for de 

øvrige konkurrenter, der kan forsøge at indgå i partnerskab. Det kan være en fordel for 

Ørsted, at denne har del i ejerskabet af Formosa 1, da det kan have skabt eventuelle 

forretningsrelationer til Macquarie Capital, der kan komme Ørsted til gode ved fremtidige 

projekter. 

 

Den potentielle vækst i markedet, kan betyde at der i de kommende år er ”plads” til at alle 

udviklere kan vækste, uden at de skal tage markedsandel fra hinanden, hvilket vurderes at 

være en formildende parameter for rivaliseringen mellem konkurrenterne.  

 

4.2.6.2 Kritiske succesfaktorer 

For offshore vindenergi, vil stordriftsfordel betyde meget da omkostningseffektivitet 

vil være med til at nedbringe LCOE, som er et af de væsentligste konkurrenceparametre 

udviklerne har. En anden måde at nedbringe LCOE på, er på de kontrakter der indgås 

med leverandører, hvor stordrift og industrialisering kan give fordelen overfor 

konkurrenten. 

 

For at forblive succesfuld i branchen, skal udviklerne være omkostningseffektive og være 

på forkant med den teknologiske udvikling, så de gennem stordriftsfordel kan nedbringe 

LCOE. De skal have fokus på, og være klar til, at afgive tilbud til en lavere pris end hidtil, 

da det vil være det væsentligste konkurrenceparameter ved auktionerne fremadrettet.     



STRATEGISK ANALYSE AF ØRSTED OFFSHORE 

 

36 

 

 

For at forblive succesfuld hos kunden, skal udviklerne indgå i dialog med staterne og 

tilgodese ønsket om at skabe lokalt indhold i projekterne, da det vil give merværdi for 

kunden. Her skal udviklerne være i stand til at få mest muligt ud af de lokale aftaler og 

eventuelt investere i modning af leverandørkæden i den specifikke stat, hvis der er 

fremtidige projekter, for på den måde at opnå en fordel over konkurrenterne.  

 

4.3 Konklusion på ekstern analyse 

På baggrund af den eksterne analyse er der fundet flere positive indikationer der 

taler for markedet og branchens attraktivitet. Der er konstateret politisk velvilje grundet 

nødvendigheden i at nedbringe CO2-udledning og der er konstateret udsigt til stor vækst i 

markedet. De reguleringer der foretages, for at nedbringe energiforbruget, som følge af 

Paris aftalen, synes ikke at påvirke elforbruget og der er derfor fortsat forretningsgrundlag.  

 

Der er ikke identificeret nogen demografiske udfordringer, der vurderes at påvirke 

markedet negativt. Behovet for elektricitet forventes at stige og dette kan afføde yderligere 

efterspørgsel for havmølleparker.  

 

Den teknologiske udvikling har nedbragt priserne for havmølleparker og der er ikke udsigt 

til, at teknologien rammer et plateau frem mod 2030, hvilket vil gøre havmølleparker mere 

tilgængelige for staterne, som er kunder til disse.  

 

Af de forskellige vedvarende energikilder, er havvindmølleparker identificeret som dem der 

har mindst gener for omgivelserne, idet de er placeret til havs. Der er endnu ikke opgjort 

påviselig skade på marinelivet, der hvor der er opført havmølleparker, hvilket er en 

indikation på, at der ikke kommer uventede miljølovgivninger, der påvirker 

markedsattraktiviteten negativt.   

 

Der er konstateret en stigende grad af rivalisering i branchen, hvor de etablerede oil 

majors, er vurderet som de mest sandsynlige indtrængere på længere sigt. Truslen for 

substitutter er vurderet moderat, grundet havmølleparkernes unikke placering i forhold til 
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de andre vedvarende energikilder. Set over en 4 til 5-årig periode, vurderes det ikke at 

markedskræfterne bliver så ugunstige, at det ikke er en fortsat rentabel branche.  

 

Det er kritisk for udviklernes succes i branchen, at de er i stand til at opnå og udnytte 

stordriftsfordele, da en af konkurrenceparametrene er prisen der afgives ved en auktion. 

En anden konkurrenceparameter er udviklernes evne til at skabe lokalt indhold, så kunden 

opnår lokal vækst i forbindelse med havmølleparken. 
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5 Intern analyse 

Formålet med den interne analyse er at identificere og analysere Ørsted OFs 

primære og sekundære aktiviteter sammen med ressourcer og kompetencer. Dette giver 

mulighed for at forholde Ørsted Offshore i forhold til dets konkurrenter og derigennem 

uddrage potentielle konkurrencemæssige styrker og svagheder. 

 

Ved at fastlægge aktiviteterne i Ørsted OF, hvor der er værdiskabelse for kunden, 

identificeres områder der kan bidrage til merafkast i fremtiden. Dette giver en mulighed for 

skærpe fokus på nøgleaktiviteter og derigennem opbygge en konkurrencefordel over 

konkurrenterne (Johnson, et al., 2017). 

 

Kerneaktiviteterne i Ørsted, beskrives i deres årsrapport og gælder for alle tre grene i 

virksomheden; Offshore (beskæftiget kapital 74%), Onshore (beskæftiget kapital 11%) og 

Markets & Bioenergy (beskæftiget kapital 15%) (Ørsted A/S, 2020). Figur 13, viser 

kerneaktiviteterne og giver et overblik over spandet af Ørsteds opgaver. 

 

Figur 13: Ørsted A/S kerneopgaver (Ørsted A/S, 2020) og egen tilvirkning. 

Udvikling, dækker alle aktiviteter frem til endelig beslutning for investering, kaldet final 

investment decision (FID), det vil sige idefase, projektudvikling samt design og 

planlægning. Det vil således være under udvikling at alt forarbejdet i et projekt udføres, det 

er også her kontrakter udformes og forhandles på plads, så de kan underskrives efter FID. 

Projektudviklingsudgifterne (DEVEX – development expenditure), er at betragte som 

udgiften forbundet med at sikre, at der kan bydes på et havvindmølleprojekt, med en 

acceptabel risikoprofil, så der kan træffes FID forudsat at projektet vindes. Der er således 

ingen garanti for, at DEVEX-omkostningerne bliver dækket (MegaWind, 2006). 

 

Opførsel dækker aktiviteterne efter FID og frem til drift og ejerskab. Disse udgifter 

betegnes som kapitaludgifter (CAPEX - capital expenditure) og er ikke forbundet med 

samme usikkerhed, som DEVEX-omkostningerne da opførelsen forudsætter, at projektet 

er vundet. Den største risiko i opførselsfasen er forsinkelse, da der i projekterne er et 

tidsvindue for, hvornår vindmølleparken kan slutte sig til el- netværket. Bliver projektet 
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forsinket og misser tidsvinduet, påvirker det business casen idet der vil gå længere tid, før 

parken begynder at genererer indtægter (MegaWind, 2006). 

 

Drift, dækker den operationelle periode for parken og her vil der for parkens 

vedkommende være tale om driftsudgifter (OPEX – operation expenditure). Ørsted OF 

drifter i dag 24 vindmølleparker. En anden side af driften er bortskaffelse/shut down 

udgifterne (ABEX – abandonment expenditure).  

 

Ejerskab, går på at administrere parkernes rentabilitet over aktivets levetid og fremskaffe 

kapital gennem partnerskaber og farm-downs, som er en model, hvor Ørsted Offshore 

sælger andele af aktivet til investorer, der søger et langsigtet, stabilt afkast. Ørsted 

fastholder driften af vindmølleparken og har således en indtægt herfra (Bloomberg, 2017). 

 

5.1 Pengestrømmen i et havmølleprojekt 

For bedre at kunne forstå de forskellige udgifter, illustreres pengestrømmen for et 

havmølleprojekt med terminologierne; DEVEX, CAPEX, OPEX og ABEX i Figur 14 

 

 

Figur 14: Pengestrømmen for offshore vindmøllepark (MegaWind, 2006), OPEX recovery indikerer 

driftsomkostningens påvirkning på indtægten. 

Pengestrømmen viser perioden for de forskellige udgifter og fælles for CAPEX, OPEX og 

ABEX gælder, at udgifterne er indregnet i tilbuddet, afgivet i DEVEX-fasen. 
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Dækningsgraden for de tre, fastlægges i udviklingsfasen for projektet, hvor den 

tilgængelige teknologi, sammen med de kontraktuelle forhold, er med til at definere denne. 

Det er samtidigt her Ørsted OF har størst risiko forbundet med udgifterne idet et tabt 

projekt til en konkurrent, betyder at DEVEX-udgifterne ikke bliver dækket af et projekt.   

 

5.2 Ørsteds Offshores værdikæde 

Betragter vi Ørsted OF kerneaktiviteter er der en underlæggende værdikæde, med 

primære og sekundære aktiviteter der tilsammen danner rammen for Ørsted OFs 

leverance til kunden, vindmølleparker. Værdikæden vil blive benyttet til at identificere 

aktiviteter, hvor der skabes værdi for kunden og hvor Ørsted OF har særlige styrker og 

svagheder. Ultimativt kan det udledes, hvilke aktiviteter Ørsted OF kan fokusere på, for at 

opnå konkurrencefordel (Johnson, et al., 2017). Kerneaktiviteterne er definerede af Figur 

13 og følgende værdikæde er identificeret og vil blive beskrevet yderligere ud fra Figur 15, 

på baggrund af Ørsted OFs Operating model. 

 

 

Figur 15: Ørsted Offshores værdikæde (egen tilvirkning) 

5.2.1 Sekundære aktiviteter 

Ørsted OFs sekundære aktiviteter, kan genfindes i mange store virksomheder og er 

ikke uvæsentlige, idet de er med til at genererer overhead cost i projekterne. Infrastruktur 

dækker de administrative, økonomiske og strukturelle systemer og funktioner samt 

direktion og bestyrelseslønninger. HR dækker alle de aktiviteter, der har til formål at 

rekruttere, uddanne, udvikle og fastholde de rigtige medarbejdere i virksomheden 

(Systime, 2020). IT-systemerne er væsentlige og en forudsætning for kerneaktiviteterne. 

Et godt eksempel er i den nuværende COVID-19 situation, hvor spidsbelastning af VPN-

forbindelser, har bevirket at virksomheder må skalere deres løsninger (Kromann Reumert, 

2020). Fælles for ovennævnte sekundære aktiviteter er, at de er placeret under Ørsted A/S 

og ikke Offshore. Ørsted har back office funktioner i Polen og Malaysia (Ørsted, 2020) 
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Procurement er specifik for Offshore og går på tværs, med specialisering i de forskellige 

discipliner, og dækker over indkøb (Ørsted, 2020). Produktudvikling ses ofte som en del af 

procurement, men i Ørsted OF er udvikling en så væsentlig del af forretningen, at den er 

sat som en separat støtteaktivitet. Støtteaktiviteterne vil blive inddraget i beskrivelserne af 

de primære aktiviteter, der hvor de er relevante. 

 

5.2.2 Primære aktiviteter 

For bedre at kunne vurdere potentielle forbedring i primæraktiviteterne, forholdes de 

til Ørsteds internt definerede processer. Dette giver en dybere kontekst og giver mulighed 

for at identificere nedslagspunkter, når der skal udformes strategiske greb (Johnson, et al., 

2017).  

 

5.2.2.1 Udvikling 

Udvikling dækker aktiviteterne i projektudviklingen og involvere aktiviteter fra 

modning af projekter frem til FID. Udviklingen er delt op i faser jf. Ørsteds projektmodel 

illustreret i Figur 16. 

 

Figur 16: Underliggende proces for produktudvikling (egen tilvirkning) 

Mulighedsscreening 

Mulighedsscreening er det indledende forarbejde, en slags indirekte markedsføring, hvor 

man modner et marked i samarbejde med regeringer og leverandører, mod en forventet 

fordel i forbindelse i en forestående budrunde. Eksempler på dette ses i Polen, hvor 

Ørsted OF har indgået i dialog med det statsejede polske energiselskab PGE, om salg af 

andel på 50% i to havvindprojekter med en samlet kapacitet på 2.500 MW (Ørsted, 2019). 

At Ørsted OF entrerer med viden om alle aspekter af vindenergi, bekræftes ved at forholde 

Ørsted OFs installerede kapacitet mod konkurrenternes. I årsrapporten for 2019, hvor 

Ørsted OFs allerede opførte kapacitet på markedet, forholdes til kapacitet under opførsel 

og kapacitet tildelt frem mod 2025. 
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Figur 17: Ørsted Offshores installerede kapacitet, kapacitet under opførsel og tildelt kapacitet 

(Ørsted A/S, 2020). 

Til sammenligning med Figur 17, har konkurrenten Vattenfall 3.300 MW installeret 

kapacitet i 2019 (Vattenfall, 2020), hvilket vidner om et større branchekendskab hos 

Ørsted OF. Alle fremtidige projekter i Ørsted OFs portefølje vil være med til at styrke deres 

nuværende position. Markedsscreening foregår på tværs af hele Centraleuropa og 

omkostninger forbundet hermed, bliver fordelt ud på projekterne ud fra projekternes 

relative størrelse og bidrager således til projekternes DEVEX-omkostning (fra Ørsted 

Offshores interne processer). 

 

Med udsigten til markant vækst i markedet er det vigtigt, at Ørsted OF er til stede, som de 

har været det i Polen. 

 

Konceptudvikling 

Det er i konceptudviklingen, at der etableres en egentlig projektorganisation mod et 

specifikt projekt i pipelinen, hvor arbejdet med lokale godkendelser, screening af 

tilgængelig teknologi og screening af geografisk område. Her bringes nogle af Ørsted OFs 

interne teknologier i spil, eksempelvis vejrdata-simulering for området og 

sammenligningsdata fra projektporteføljen.  

 

Det er i konceptudviklingsfasen at rammen for LCOE-beregningen sættes, hvilket byder på 

nogle problemstillinger, idet leverandøraftalerne først underskrives efter tildeling af et 

projekt. Konceptudviklingen drives af Ørsted OFs udviklingsorganisation og trækker på 

ressourcer fra kompetencecentre i Engineering, Procurement & Construction 

organisationen (EPC) og Operations frem mod budfasen. Det betyder at de væsentligste 
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teknologier fastlægges, herunder parklayout, turbinetype (leverandør), fundamenttype og 

elektrisk systemlayout.  

 

Generelle principper for design fastlægges og der udformes kontrakter omkring disse, med 

henblik på at starte aktiviteterne op, efter projektet er vundet. I konceptudviklingen er der 

behov for teknisk viden samt viden om lokal lovgivning og godkendelsesprocesser. Der 

foretages Environmental Inpact Assesment (EIA) analyser og der foretages on-site 

undersøgelser af havbund og vindtilstand (site investigations). Det tilskud der gives af 

staten, afhænger af tilbudsgivers evne til at imødekomme de af staten opstillede krav til 

eksempelvis local content, hvor der stilles krav til lokal produktion af eksempelvis stål eller 

assembly sites (havneområde, hvor komponenter samles og sendes offshore).  

 

I denne fase er det ingeniør- og procurement ressourcer der er aktiverede. Ingeniørerne 

arbejder på at bestemme den rette teknologi til projektet, baseret på områdespecifikke 

data. Der skal åbnes op for samarbejde med leverandørerne, så det korrekte tekniske fit 

kan bestemmes. Procurement ressourcer samler de tekniske kravspecifikationer og 

indarbejder dem i kontrakter. 

 

Forberedelse af bud 

I denne fase konsolideres data fra konceptudviklingsfasen, af tilbudsteams, og der bliver 

udarbejdet en CAPEX baseline, som benyttes til beregning af LCOE og hvor tilbudsprisen 

fastlægges og tilbuddet afgives. I udarbejdelse af tilbuddene, benyttes benchmark data fra 

Ørested OFs tidligere projekter, for at tilbuddene kan udarbejdes hurtigere og for at de 

bliver mere skarpe.    

 

Evaluering af tilbud finder sted i en periode på 1-3 måneder, seneste hollandske auktion, 

havde en evalueringstid på 13 uger (Renewables Now, 2019).  

 

Ørsted OF har tabt de seneste to budrunder i Holland og senest i Frankrig (ud fra kysten til 

Dunkirk) til et konsortium hvori konkurrenten Innogy optrådte, med en pris på €44/MWh. 

Det seneste hollandske udbud, Hollandse Kust Zuid 3&4, tabte Ørsted OF til deres 

nærmeste konkurrent Vattenfall, der vandt med en budpris på €54.50/MWh. Udviklingen i 
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tilskud fra den hollandske regering, Figur 18 viser at de seneste to udbud, har været uden 

tilskud og det konstateres at Ørsted OF ikke har vundet selvom de har deltaget i 

budrunderne. 

 

 

Figur 18: Udvikling af maksimalt tilskud i de Hollandske offshore vind-udbud (CleanTechnica, 

2019) 

De seneste tabte budrunder kan være en indikation på, at konkurrenterne accepterer 

mindre profit for at etablere sig på markedet. CEO for Ørsted, Henrik Poulsen, bekræfter 

overfor S& P Global at prisen på det vindende bud, i det franske udbud, var på et niveau 

der ikke er interessant for Ørsted OF (S&P Global, 2019).  

 

Det er væsentligt at overveje om projekterne Ørsted OF har tabt, er gået til en pris der ikke 

er rentabel eller om Ørsted OF har budt med for meget konservativisme. Det at Ørsted OF 

ikke kan komme ned på et prisniveau, der matcher vinderpriserne, kan skyldes at deres 

skalering i projekterne, er etableret efter de tidligere havmølleprojekter, hvor tilskuddene 

var højere. 

 

Når bud tabes, bliver DEVEX-udgiften ikke dækket af indtægter fra projektet og der er 

derfor et reelt tab for Ørsted OF. DEVEX-udgiften er er relativ lille jf. Figur 14, men i takt 

med øget kapacitet i markedet, vil der skulle afgives flere tilbud, hvorfor DEVEX-udgifterne 

potentielt får større betydning. 
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Modning frem mod tildeling 

I denne periode holdes aktivitetsniveauet på et minimum og der foretages kun strengt 

nødvendige aktiviteter, typisk arbejde imod nødvendige godkendelser. Denne fase har 

været særlig væsentlig for de seneste projekter Ørsted OF har vundet i Tyskland, 

€60/MWh, hvor tildelingen af projektet blev tilkendegivet af den tyske regering i april 2017, 

men projekterne står først til idriftsættelse 2024 og Ørsted forventer at træffe endelig 

investeringsbeslutning (FID) i 2021 (Ørsted, 2017). Denne lange periode stille store krav til 

tilbudsudarbejdelsen idet der skal tages højde for den forventede LCOE-udvikling frem til 

opførselsperioden. 

 

Modning frem mod opførsel (efter tildeling) 

For at binde mindst muligt kapital inden et projekt er tildelt (vundet), flyttes en del af 

DEVEX-aktiviteterne til efter projektet er vundet, det er disse aktiviteter der planlægges i 

denne fase. Turbinekontrakten i projektet bliver underskrevet i denne fase, men forarbejdet 

er lagt tidligere idet kontraktsummerne er estimeret i budfasen og benyttet i beregning af 

tilbudsprisen. Det kan give en ugunstig forhandlingsposition for Ørsted, idet de på dette 

tidspunkt er dybt engageret i projektet og leverandørerne vil have mere magt. Det stiller 

store krav til procurement arbejdet og de ressourcer der er knyttet til at lukke kontrakterne.  

 

5.2.2.2 Opførsel 

Opførsel kan deles ind i kategorierne; design, fabrikation og levering, installation og 

idriftsættelse, der er illustreret i Figur 19.  

 

Figur 19: Underliggende proces for opførelse (egen tilvirkning) 

Design 

De fleste designaktiviteter er startet op inden opførselsfasen, men færdiggøres i 

designfasen, hvor kontrakter endeligt underskrives.  Ørsted OF indgår selv i 

designaktiviteterne i varierende grad, primært med fokus på krav i kontrakterne. Der 

indgås aktivt i design af fundamenter, hvor Ørsted har deres egne ingeniører til, i 

samarbejde med leverandørerne, at optimere designparametre med henblik på at 

reducere stålforbrug og derved opnå besparelser.  
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Der er en stor opgave i timing af designfasen for de respektive komponenter i en 

havmøllepark. På den ene side ønsker man at binde mindst muligt kapital i projektet inden 

tildeling og på den anden side åbnes der op for risiko i forhold til fabrikation og usikkerhed 

under forberedelse af bud.  

Fabrikationen kan blive en flaskehals, hvis designaktiviteterne tager for lang tid, og 

budprisen kan blive for konservativ eller for optimistisk, hvis der ikke er et konkret design. 

 

De tekniske specifikationer samles, som kravspecifikationer i kontrakterne, der i denne 

periode underskrives. Kvaliteten af kontrakterne har indflydelse på om der åbnes op for 

efterkrav fra leverandørens side.  

 

Det er i løbet af denne fase at Ørsted bevæger sig mere og mere over i en koordinerende 

rolle. 

 

Fabrikation 

Ørsted forestår ikke selv nogen fabrikation, men følger op på leverandører i denne 

periode. 

   

Installation 

Ørsted forestår ikke selv installation, men følger op på leverandører i denne periode. 

 

Idriftsættelse  

Ørsted forestår ikke selv idriftsættelse, men følger op på leverandører i denne periode. 

 

5.2.2.3 Drift  

Ørsted OF Operations varetager driften af Ørsteds OFs 29 vindmølleparker, globalt, 

hvor driftsteams er delt ind i regioner og trækker på ressourcer på tværs af hinanden. 

Ørsted har driftet havmølleparker længere en de øvrige konkurrenter og kan derfor have 

en fordel i forhold til kunder, der vægter en stabil drift højt. Det vil også være naturligt at 

ansætte lokalt og her kan det også spille ind, over for kunderne, at Ørsted OF har en 

veletableret driftsorganisation.  
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5.2.2.4 Ejerskab 

Ørsted OF monitorerer profitabiliteten af deres 29 havmølleparker. Rejsning af 

kapital gennem salg af aktiver, farm-downs og/eller partnerskaber, er i høj grad afhængige 

af projekternes profitabilitet og Ørsted OFs trackrecord, hvorfor arbejdet frem til afgivelse 

af bud, og designfasen, spiller en stor rolle i aktivernes attraktivitet. 

 

5.2.3 Delkonklusion af værdikædeanalyse 

Værdikædeanalysen bekræfter at Ørsted OF har struktureret sig godt i forhold til 

deres kerneaktiviteter og har en veletableret forretning. For at forblive konkurrencedygtige, 

skal de sikre værdi for kunden samtidig med at de skaber afstand til konkurrenterne 

(Johnson, et al., 2017). Kunden, staterne, vil have mere grøn energi i elnettet, men har 

fokus på pris og evne til at generere lokal vækst i forbindelse med projekterne. 

 

Prisen er i høj grad drevet af stordriftsaspekter og den tilgængelige teknologi, men den 

afhænger også af projekternes værdikæde. Derfor bliver evnen til at skabe lokal værdi for 

de stater, hvor projekterne opføres også en disciplin, som Ørsted skal tage højde for 

fremadrettet. Der ligger altså en opgave for Ørsted OF i at optimere pengestrømmen for 

projektet, indenfor de rammer der er stillet i udbuddene. Der eksisterer allerede elementer 

i Ørsted OFs værdikæde, der supporterer dette og disser er vurderet som: 

 

• Indirekte markedsføring og tilstedeværelse i nye potentielle markeder 

• Interne teknologier og porteføljedata 

• Kendskab til godkendelsesprocesser 

• Kan trække på kompetencecentre i organisationen 

• Egen designkapacitet 

• Fastlagte processer omkring afgivelse af tilbud, med benyttelse af intern data 

• Kontraktudarbejdelse 

• Veletableret driftsorganisation 

• Erfaring med håndtering af aktivmassen 
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5.3 Nøgletal for Ørsted Offshore 

For at undersøge om Ørsted som virksomhed og i særdeleshed Ørsted OF, har 

økonomisk råderum til at arbejde med strategi, foretages der generelle betragtninger ud 

fra virksomhedens årsrapporter. 

 

5.3.1 Ørsted A/S 

Af de overordnede resultater for Ørsted, fremgår at virksomheden er lønsom og i 

2017 og 2018, har Ørsted et særdeles godt resultat. Det skyldes frasalg af aktiver i Ørsted 

OF, navnlig havmølleparken Racebank, hvor Ørsted solgte 50 % til Macguarie Capital for ~ 

£ 1.6 mia., ved udgangen af 2016, der havde forfaldsdato ultimo 2018 (Ørsted, 2016).    

Tabel 4: Omsætning, Driftsresultat og Årets resultat for Ørsted A/S 2016 - 2019 (egen tilvirkning ud 
fra 2017-2019 rapport) 

 

Af tabel 4, fremgår en stabilitet i udviklingen de sidste fire år, i resultatet for 2019 tilskrives 

et dyk i driftsresultatet, grundet mindre output fra havmøllerne end forventet.  

 

For at flytte virksomheden skal der investeres og når Ørsted tilsigter at investere DKK 200 

mia. frem mod 2025, er det væsentligt at forholde sig til hvor stor en del af aktiverne der er 

finansieret med Ørsteds egenkapital. Dette kan give en indikation for, hvor stor succes 

Ørsted kan forventes at have med at skaffe investeringskapital. En høj soliditetsgrad 

betyder mindre risiko for långiver, idet virksomheden kan tære på egenkapitalen før de 

rører fremmedkapitalen. Soliditetsgraden er defineret ved virksomhedens aktiver i forhold 

til dens egenkapital.    

Tabel 5: Soliditetsgrad for Ørsted (egen tilvirkning ud fra 2017-2019 rapport) 

Soliditetsgrad 

2019 2018 2017 2016 

46% 49% 49% 42% 

 

I Tabel 5, fremgår Ørsteds soliditetsgrad, hvor der kan konstateres at Ørsted ville kunne 

absorbere en nedskrivning på 46% i 2019, hvilket anses som en robust soliditet. 
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Ørsted fremstår som en sund virksomhed, med økonomisk råderum og der kigges nu på 

Ørsted OF. 

 

5.3.2 Ørsted Offshore 

Af Tabel 6 fremgår Ørsted OFs økonomiske udvikling de seneste fire år og der 

tegner sig et lønsomt billede.  

Tabel 6: Ørsted Offshores økonomiske udvikling (DKK mio.) (Ørsted, 2020) (egen tilvirkning) 

  2019 2018 2017 2016 

Omsætning      40.216         43.110         20.352         22.428  

Bruttoavance      21.235         17.559         13.787         11.298  

Bruttoavance % 53% 41% 68% 50% 

Indtjeningsbidrag      14.795         12.124           9.665           7.672  

Driftsresultat (EBIT)        9.667         23.590         16.515           8.302  

Overskudsgrad (OG) 24% 55% 81% 37% 

Afkastningsgrad (AG) 12% 37% 29% 16% 

 

Bruttoavancen viser fortjenesten fratrukket salgs omkostninger og af 

bruttoavanceprocenten, kan udledes at Ørsted OF har haft en fortjeneste på gennemsnitlig 

53 % af omsætningen. Indtjeningsbidraget viser at en stadig større del af bruttoavancen, 

bliver brugt på personaleomkostninger og andre eksterne omkostninger. 

 

Af driftsresultatet kan man næsten genfinde driftsresultatet for hele Ørsted, en hurtig 

sammenligning viser, at Ørsted OF står for 91 % af driftsindtægterne i hele perioden og 

98 % de sidste tre år, dette er vist i tabel 7.   

Tabel 7: Sammenligning af driftsresultat for Ørsted og Ørsted OF (DKK mio.) (egen tilvirkning) 

  2019 2018 2017 2016 

Ørsted (EBIT)      10.052       24.654       16.290       11.707  

Ørsted OF (EBIT)        9.667       23.590       16.515         8.302  

Ørsted OF bidrag 96% 96% 101% 71% 

 

Overskudsgraden er bestemt ved driftsresultat i forhold til omsætningen og af denne 

fremgår, hvor meget af omsætningen der bliver til reelt overskud. Ørsted har en særdeles 

høj gennemsnitlig overskudsgrad, hvoraf noget skyldes frasalg af aktivet, Racebank 1, 
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men selv i 2019, hvor der ikke har været frasalg af aktiver, er der en overskudsgrad på 

24 %, hvilket betyder at 24 % af omsætningen er blevet til overskud (Sørensen, 2018). 

 

Afkastningsgraden er bestemt ved driftsresultat i forhold til operative aktiver og giver en 

indikation af, hvor gode Ørsted OF er til at skabe overskud i forhold til deres operative 

aktiver (Sørensen, 2018). Ørsted OF har den laveste afkastningsgrad i 2019, på 12 %, 

hvilket betyder et afkast på 12 % af den samlede investerede kapital i operative aktiver. 

 

5.3.3 Delkonklusion på nøgletal 

Ørsted A/S har en profitabel forretning, med en høj soliditetsgrad, og Ørsted OF, er 

hovedårsagen hertil. På baggrund af dette, understøttet af Ørsted OFs egne resultater og 

nøgletal, giver det god mening fortsat at investere yderligere i udvikling af virksomheden.   

 

5.4 Ressourcer og kompetencer 

På baggrund af værdikædeanalysen og nøgletalsanalysen, kan der udledes interne 

ressourcer og kompetencer, som bidrager til Ørsted OFs langsigtede opretholdelse af 

profitabilitet og potentielle konkurrencemæssige fordele i branchen (Johnson, et al., 2017).  

 

De udledte ressourcer og kompetencer, er anførte i Tabel 8, hvor de er delt ind efter type, 

der bliver således skildret mellem finansielle, fysiske og humane ressourcer.  
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Tabel 8: Ressourcer og kompetencer (egen tilvirkning) 

 

 

5.4.1 VRIO analyse 

Formålet med VRIO-analysen ar, at klarlægge de vigtigste ressourcer i forhold til 

deres; værdi, sjældenhed, hvor svære de er at kopiere og om de bliver udnyttet godt af 

organisationen. Dette vil give en indikation på Ørsted OFs strategiske kapabiliteter, der er 

vigtige i forhold til at skabe værdi for kunden og/eller give en konkurrencemæssig fordel i 

branchen. 
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Tabel 9: VRIO-analyse (egen tilvirkning) 

 

Af VRIO-analysen i Tabel 9 kan det udledes, at Ørsted OFs primære konkurrencefordele 

består i deres interne teknologier, i deres designkapacitet og af deres interne benchmark 

data. Det kan også konstateres at Ørsted OFs mange havmølleparker, udnyttelse af 

driftsressourcer, samarbejde med leverandører og forvaltning af aktiver, har været 

medvirkende til at virksomheden har den nuværende position. 

 

5.5 Konklusion på intern analyse 

Ørsted har en veletableret værdikæde, med veletablerede processer, der styrker 

udnyttelsen af Ørsted OFs ressourcer og kompetencer. Dette understreges af VRIO-

analysen, hvor der er fundet frem til, at Ørsted OFs primære konkurrencefordele er i den 

helt centrale del af virksomheden. Det er Ørsted OFs brancheerfaring og den data 

virksomheden besidder, der blandt andet kan give dem en fordel i markedet.  
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Virksomheden har formået at skabe erfaringsmæssig afstand til konkurrenterne og det har 

givet dem nogle muligheder i forhold til salg af aktiver, erfaring med drift og samarbejde 

med leverandører, som hver især bidrager til en midlertidige konkurrencemæssige fordele. 

Denne fordel må forventes at forsvinde i takt med, at de øvrige udviklere får etableret sig. 

 

Konkurrencefordelene hos Ørsted OF, er fundet som: 

• Lønsom aktivmasse 

• Veletablerede processer 

• Bred brancheerfaring 

• Intern teknologi og designkapacitet 

 

Med udsigten til markedsvækst, vil Ørsted OF skulle afgive stadigt flere tilbud og de 

seneste auktioner, hvor de har tabt, giver en indikation på, at der er et skaleringsproblem i 

projektorganisationen, der bevirker at tilbudsprisen bliver for høj. 

 

Svaghederne for Ørsted OF, er fundet som: 

• Skalering af projektorganisation  
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6 Strategi 

6.1 Ørsted Offshore i dag 

Ørsted OF er veletableret i branchen, for Offshore vindenergi, og ligger forrest i 

feltet med den største markedsandel i Europa og en lønsom forretning. Virksomheden har 

opereret i mange år og besidder stort branchekendskab og er dén udvikler med flest 

havmøller i drift. Der er etableret kompetencecentre i virksomheden, som bliver benyttet 

ved projektmodning og i tilbudsaktiviteterne og Ørsted OF er selv aktive i at drive priserne 

ned gennem designinteraktion med leverandørerne. Virksomheden arbejder ud fra 

veletablerede processer, hvor der er adgang til egen intern software og databank. Dette 

suppleret med en rentabel drift og aktivmasse, gør at Ørsted OF befinder sig godt i 

markedet, som det er i dag. 

 

6.2 Teknologisk udvikling 

Der sker kontinuert produktudvikling indenfor havvindenergi, produktet i sig selv er 

dog stadig det samme standardprodukt, en turbine på et tårn med et fundament og kabler, 

der forbinder havmøllen til transformer. Det er primært forbedringer og skala, der ændrer 

sig, så produkterne forbliver på den måde det samme. En mølle i dag har et meget større 

output end tidligere, men grunddesignet er det samme. Fundamenter varierer mellem 

jackets (tre ben) og monopæle (et ben), men begge er standardprodukter, optimeringen på 

disse går primært på optimering af design, for at spare råmaterialer. Figur 20, viser 

hvordan den kontinuerte produktudvikling, har presset grænserne så møllerne er blevet 

større, men produktet er det samme.  

 

Figur 20: Skalasammenligning mellem den første havvindmølle og den nyeste generation (Ørsted, 

2020). 
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6.3 Mulighederne de kommende år 

Der er udsigt til stor markedsvækst og der er politisk velvilje mod, samt fokus på, 

grøn omstilling i EU. Offshore vindenergi, ser ikke ud til at tabe mærkbart terræn til de 

øvrige vedvarende energikilder, grundet forholdet at havmøller placeres ude til havs og det 

reducerer risikoen for substituerende grønne energikilder. Teknologien vil fortsat blive 

billigere, så priserne forventes fortsat at falde og i takt med dette, forventes 

konkurrenceintensiteten at stige.  

 

Der vil fortsat blive konkurreret på pris, men lokale krav i udbuddene forventes, at blive en 

parameter, der kan stige fremadrettet og kan betyde, at det ikke længere kun kommer an 

på pris, men også hvad udviklerne kan genere af lokal vækst i kølvandet på projekterne.  

 

6.4 Konkurrencestrategi 

For at forblive relevant i markedet skal Ørsted OF yderligere udnytte, deres allerede 

etablerede stordriftsfordele, da omkostningseffektivitet vil være nødvendigt for at kunne 

håndtere en øget konkurrenceintensitet. For at være succesfuld hos kunderne, skal prisen 

holdes nede, mens der stadig skabes lokal værdi i de lande, hvor Ørsted OF opererer. 

 

Konkurrencefordelene i Ørsted OF, findes i virksomhedens allerede etablerede position, 

som markedsleder, hvor de har veldefinerede processer og stor brancheviden. For at følge 

med markedet og brancheudviklingen, er det nødvendigt at finde det strategiske fit, der 

bedst komplimenterer deres nuværende position og samtidig fremadrettet skaber afstand 

til konkurrenterne.  

 

Hertil benyttes Porters model for generiske konkurrencestrategier, da denne giver én af tre 

generiske strategier, hvoraf den ene har to variationer (Johnson, et al., 2017).  

 

Figur 21: Porters generiske konkurrencestrategier (Johnson, et al., 2017) (egen tilvirkning) 
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Havvindmøller er et standardiseret produkt og havmølleparkerne er ikke forskellige i en 

grad der skiller udviklerne fra hinanden, så med det in mente og ved at holde de 

identificerede konkurrencefordele op mod modellen i Figur 21, identificeres den 

umiddelbare strategi Ørsted Offshore skal følge, som omkostningsleder.  

 

6.4.1 Omkostningsleder 

Omkostningslederstrategien, fordre at en virksomhed bliver den af alle 

virksomhederne på markedet, der har de laveste omkostninger inden for en givet række 

aktiviteter. Der er fire hovedområder af omkostningsdrivere, som er væsentlige for en 

virksomhed, der vil opnå omkostningslederskab (Johnson, et al., 2017). De fire 

omkostningsdrivere er; inputomkostninger, stordrift, erfaring og produkt-/procesdesign.  

 

For at sætte omkostningsdriverne i relation til Ørsted OF og for at identificere hvilke tiltag, 

der kan skabe omkostningslederskab, forholdes den interne analyse med disse. 

 

Inputomkostninger 

Relativt til den analyserede værdikæde, er inputomkostningerne i Ørsted Offshore næsten 

udelukkende forbundet med lønninger. De er underlagt råvarepriser, gennem deres 

leverandører. Der er allerede back office funktioner placeret i lande med lavere lønniveau 

end Vesteuropa. 

 

For at konkurrere på denne parameter fremadrettet, skal Ørsted Offshore benytte færre 

timer i projekterne. Det kan ske gennem optimering af de eksisterende processer, hvor 

Ørsted OF benytter den eksisterende databank til at effektivisere processerne så der 

benyttes færre timer (input), men opnås samme output. 

 

Stordriftsfordel 

Stordriftsfordel er vigtige, hvor der er høje faste omkostninger og målet er at opnå en 

stigning i output og en gennemsnitlig reduktion i omkostningerne. I praksis sker det ved at 

virksomheden fordeler udgifterne over flere produkter. Betragtes grafen i Figur 22, er målet 

er at finde det punkt, hvor gennemsnitsomkostningerne er lavest og produktionen højest. 
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Det bemærkes at der overproduktion kan være følgeudgifter, der gør at 

gennemsnitsomkostningen begynder at stige igen. (Johnson, et al., 2017) 

 

Figur 22:Stordriftskurve (Johnson, et al., 2017) 

  

Hvis Ørsted er i stand til at øge sin markedsandel, med flere vundne projekter, vil 

udgifterne forbundet med udviklingsaktiviteterne blive spredt ud på flere projekter. Dette 

forudsætter at Ørsted formår at afgive flere tilbud, uden at omkostningerne stiger 

proportionelt. 

  

Erfaring 

Effektivisering gennem erfaring sker i takt med produktionen og kan deles ind i to typer. 

Den ene er at arbejdsproduktiviteten øges hos medarbejderen i takt med, fordi denne 

bliver dygtigere op på den måde falder omkostningen, en såkaldt læringskurveeffekt. Den 

anden er sparet omkostning gennem effektivisering af design og udstyr, i takt med at der 

opnås erfaring med, hvad der virker bedst.  (Johnson, et al., 2017).  

 

Figur 23: Erfaringskurve (Johnson, et al., 2017) 
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Ørsted Offshore har entreret tidligt på markedet og besidder derved erfaring, som 

konkurrenterne ikke på samme måde besidder. Yderligere er erfaringen proportionel med 

den sammenlagte erfaring i en organisation (Johnson, et al., 2017). I henhold til 

erfaringskurven i Figur 23, er det væsentligt at forholde sig til, at Ørsted Offshore har et 

væsentligt samlet output i form af mange eksekverede vindmølleprojekter og den 

forventede reduktion i forhold til samlet output vil derfor have en lavere hældning, mod en 

forventning om allerede realiserede omkostningsbesparelser. Til trods for dette anses 

markedet ikke som modent, hvorfor der forventes at kunne hentes yderligere 

omkostningsbesparelser.   

 

Produkt-/procesdesign 

Produkt- og procesdesign påvirker også omkostningerne og designhensyn, hvor der tages 

hensyn til hele produktlevetiden, kan reducere omkostningerne. Det kan være gennem 

mindre omkostningstunge løsninger eller særlig hensyntagen til billigere drift (Johnson, et 

al., 2017).  

 

Ørsted OF har en god performance på driftssiden, så optimering på driftssiden, er ikke 

oplagt. Det samme gælder håndtering af aktiver. Det er i de primære aktiviteter under 

udviklingsaktiviteterne og i udarbejdelse af tilbud, at der kan hentes mest besparelse. Det 

kan være i form af bedre kontrakter med leverandørerne, så der kommer mindre 

konservatisme i tilbuddene. Ørsted kan arbejde målrettet på at tilrettelægge 

konceptaktiviteterne, så de bedre akkompagnerer tilbudsarbejdet. Det vil også betyde at 

designudviklingen skal målrettes tilbuddene yderligere. 

 

6.4.1.1 Lighed med eller tilnærmelse af konkurrenternes produkt 

For at blive omkostningsleder, skal ørsted OF gøre sig klart, at de skal have de 

laveste omkostninger af alle udviklerne de konkurrerer imod. Kun ved at have de laveste 

omkostninger, sikres konkurrencefordel, da de øvrige konkurrenter altid risikerer at blive 

underbudt (Johnson, et al., 2017). 

 

Omkostningslederskabet skal sikres gennem stordriftsfordel, hvor Ørsted OF er i stand til 

at byde på flere projekter, uden at omkostningerne stiger proportionelt. Det skal sikres 
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gennem anvendelse af den erfaring, der er opbygget i organisationen og anvendelse af 

den data, der findes på de allerede opførte havmølleparker. Ved bedre udnyttelse af 

erfaringerne, kan der reduceres produktionsomkostninger og det kan ske ved skalering af 

tilbudsaktiviteterne, hvor der i dag arbejdes med enkeltstående projekter. Et andet greb 

kunne være at omkostningsoptimere designaktiviteterne, så de er mere kompatible med 

kontrakts- og tilbudsarbejdet.  

 

En anden ting Ørsted skal forholde sig til, i omkostningslederskabet, er om de vil gå efter 

lighed med eller tilnærme sig konkurrenternes produkt.  

 

Figur 24: Omkostningslederens to tilgange er lighed med eller tilnærmet konkurrenternes produkt 

(Johnson, et al., 2017). 

Figur 24 viser udgifter for gennemsnitskonkurrenten til omkostningslederen og de to 

retninger omkostningslederen kan vælge. Omkostningslederen med lighed (parity), lægger 

sig op ad det prisniveau, som gennemsnitskonkurrenten har og omsætter de lavere 

omkostninger til endnu højere profit. Omkostningslederen med tilnærmelse (proximity) af 

gennemsnitskonkurrentens produkt vil på bekostning af kvalitet, relativt til konkurrenternes, 

gå under deres pris mod en forventning om, at kunden vil foretrække den lavere pris over 

de små forskelle i produktkvalitet (Johnson, et al., 2017). 

 

Med udgangspunkt i fire omkostningsdrivere og de tiltag Ørsted OF skal i gang med, vil 

anbefalingen være at virksomheden positionerer sig med lighed (parity) til konkurrenterne, 

for potentielt at maksimere profitten, på den måde er der et ”ekstra gear”, hvis det bliver 

nødvendigt i en eventuel priskrig i markedet.  
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6.4.2 Konkurrenterne 

Organisationers generiske strategier skal vælges og justeres i forhold til 

konkurrenterne. Hvis alle følger samme omkostningslederposition, vil det muligvis være 

mere lønsomt at følge en differentieringsstrategi. Konkurrenters interaktion, i forhold til 

hinanden, styres ud fra pris og kundens opfattelse af kvalitet. Med en omkostnings-

lederstrategi, er det derfor vigtigt at Ørsted, i kundens øjne, opretholder samme kvalitet 

som konkurrenterne, da de ellers kan finde konkurrentens pris acceptabel mod en højere 

opfattet kvalitet (Johnson, et al., 2017).   

 

Hvis markedet følger prognosen, skal der afgives flere tilbud end konkurrenterne gør i dag, 

så effektivisering af tilbudsrelaterede aktiviteter, vil være vigtige for alle konkurrenter. 

Begynder Ørsted OF at have en betydelig bedre performance i tilbudsafgivningen, vil det 

være naturligt, at de øvrige konkurrenter forholder sig til det. De kan forsøge at få adgang 

til kompetencerne ved at headhunte højtstående medarbejdere i Ørsted OF eller på anden 

måde tilegne sig viden omkring processerne i Ørsted OF. Her skal Ørsted OF svare igen 

med fastholdelsesincitament og kompensations struktur, hvor højtstående medarbejdere 

har bonusordning og lønkompensation, der fastholder dem (Merchant & Van der Stede, 

2017)     

 

For at få en indikation, om Ørsted OFs konkurrenters modtræk på omkostningsleder-

strategien, er det væsentligt at forholde sig til konkurrenterne og deres profiler, for at få en 

ide om, hvilke træk de kan forventes at lave i modsvar. Der refereres til markedsanalysen i 

sektion 4.2, hvor prisen var den stærkeste konkurrenceparameter. Det vil derfor være 

vigtigt for alle konkurrenter at opretholde kundens opfattelse af kvalitet i deres projekter, 

mens de forsøger at reducere omkostningerne eller differentierer sig fra Ørsted OF. 

 

RWE er et traditionelt ”sort” energiselskab og vil fokusere på robusthed og kontinuitet. De 

forventes at forholde sig til udviklingen i markedet og gøre deres egne erfaringer med 

deres nyanskaffede aktivmasse. På et tidspunkt skal de beslutte, om de vil indlede en 

priskrig eller forsøge at differentiere sig. Som svar på dette skal Ørsted OF, forsøge at 

oparbejde en opfattelse af kvalitet i deres produkt, som er over kundens forventning 

relativt til Ørsted OFs pris. 
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Vattenfall har en mere veletableret profil da de har været engageret i vedvarende 

energikilder længe. De vil eventuelt forsøge at differentierer sig med ny teknologi, evt. 

kombination af havvindenergi og solenergi. Her vil Ørsted OF skulle forsikre kunderne om, 

at deres billigere løsning stadig er sammenlignelig med Vattenfalls differentierede produkt. 

Der kan eventuelt trækkes på driftshistorikken fra Ørsted OFs side, hvor man kan fokusere 

på stabilitet og ”sund” drift og på den måde så usikkerhed om den nye teknologis 

rentabilitet. 

Macqarie Capital, er som investeringsbank ikke en konkurrent på samme måde, som de 

øvrige udviklere, men kan være en stærk allieret, der kan være udslagsgivende at have i 

ryggen. Derfor skal Ørsted OF holde øje med, om Macqarie Capital indgår i alliancer med 

nogle af de andre konkurrenter. 

 

6.4.3 Delkonklusion på konkurrencestrategi 

Det Europæiske marked står til at vækste og Ørsted OF har et standardiseret 

produkt, hvor de allerede har oparbejdet erfaring og kompetencer. Derfor er 

omkostningslederskab identificeret, som den strategi der kan sikre Ørsted OF den største 

konkurrencefordel i det Europæiske marked.  

 

Denne strategi betyder at Ørsted OF skal øge effektiviteten i sin værdikæde, så der 

benyttes færre timer og dermed omkostningseffektiviseres. Dette skal ske gennem 

målrettet arbejde mod tilbudsfasen, hvor den tilgængelige data fra tidligere projekter 

sammen med målrettet designarbejde, skal gøre Ørsted OF i stand til at sænke 

omkostninger og dermed byde ind med en lavere tilbudspris. 

 

Ørsted OF skal opretholde kundens opfattelse af kvalitet i deres projekter, så de er bedre 

rustet mod modangreb fra konkurrenterne.  

 

6.5 Vækststrategi 

For at bestemme vækststrategien for Ørsted OF, benyttes Ansoffs vækstmatrice, 

Figur 25, da modellen systematiserer en virksomheds vækststrategier ud fra hvilket 

marked virksomheden befinder sig i og hvilket produkt/service den leverer.   
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Produkt 

  
Eksisterende Nye 

Markeder 
Eksisterende Markedspenetrering Produktudvikling 

Nye Markedsudvikling Diversifikation 

Figur 25: Ansoffs vækstmatrice (Johnson, et al., 2017) (egen tilvirkning) 

 

En tilgang kunne være produktudvikling, hvor man eventuelt kombinerer havmølleparken 

med solenergi eller opbevaring. Denne vækststrategi vil potentielt trække Ørsted OF væk 

fra deres strategiske kapabiliteter og åbne op for risiko på driftssiden, hvor Ørsted i dag 

har en stærk forretning. Dette sammen med udsigten til vækst og på baggrund af den 

interne analyse, vurderes produktudvikling ikke at være den rette vækststrategi. Med 

Ørsted OFs nuværende position i markedet, og virksomhedens opbyggede brancheviden, 

bør den øge sin markedsandel i Europa gennem markedspenetrering, hvorfor denne 

vælges som den anbefalede vækststrategi. 

 

6.5.1 Markedspenetrering 

Den logiske branches natur er, at man vil have øget markedspenetrering, for at få 

en stigende andel af det eksisterende marked, med det samme produkt. På den måde er 

virksomheden stadig inden for samme vante ramme. Ydermere betyder øget 

markedsandel mere konkurrencekraft i markedet, jf. Porters 5 forces, da virksomhedens 

forhandlingskraft stiger overfor kunder og leverandører. Sidst betyder større markedsandel 

en større erfaringsgevinst og øgede stordriftsfordele (Johnson, et al., 2017). 

 

Der er to centrale risici ved markedspenetrering, hvoraf den første er konkurrenternes 

reaktion. Er der en af konkurrenterne i markedet der begynder at vinde markedsandele, vil 

de andre konkurrenter forsvare deres og rivaliseringen vil stige. Det kan det udløse priskrig 

eller omkostningstunge markedsføringskampagner, som foringer værdien af de vundne 

markedsandele (Johnson, et al., 2017).  
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Fra omverdensanalysen i afsnit 4.1, var der en indikation på høj vækst i det europæiske 

marked, hvilket forventes at nedtone rivaliseringen og tale til Ørsted OFs fordel. Skulle 

prognosen for væksten i EU vise sig ikke at ske de kommende år, vil rivaliseringen 

derimod stige. Det er her konkurrencestrategien, om omkostningslederskab, skal sikre 

profit, selv om priserne falder i markedet.  

 

Den anden risiko er lovmæssige regulativer, der forhindrer at virksomheder opnår så stor 

markedsandel, at magtforholdet i markedet bliver ubalanceret (Johnson, et al., 2017). 

 

Havde markedet været stagneret, men stadig lønsomt, så konkurrenterne i højere grad 

skulle tage markedsandele fra hinanden, kunne opkøb eller fusion være en mulighed for at 

sikre markedsandel. Her ville det også være nødvendigt at forholde sig til regulerende 

lovgivning (Johnson, et al., 2017).   

 

Holder vækstprognosen, vil markedet vokse og Ørsted OF kan øge sin markedsandel. 

Skulle der komme implikationer med lovgivning, har Ørsted OF vist at de kan forvalte sine 

aktiver og gennem frasalg eller farm-downs, kan de fortsat have en profitabel forretning.  

 

6.5.2 Vækstmetoder 

Der tages udgangspunkt i tre metoder til at støtte det strategiske valg; Organisk 

vækst, strategiske alliancer og fusioner og opkøb, som alle kan benyttes til at realisere 

virksomhedens strategi (Johnson, et al., 2017). Ørsted OF vil blive forholdt disse tre 

vækstmetoder, for at se hvordan de bedst anvendes i dennes kontekst. 

 

6.5.2.1 Organisk vækst 

Organisk vækst er en ”gør det selv” tilgang, hvor virksomheden bygger oven på, og 

udvikler, sine egne kapabiliteter. På denne måde har virksomheden kontrol over brug og 

udvikling af kompetencer og ressourcer. Det bliver muligt for virksomheden at styre 

vækstens omfang og hastighed. Fordelene ved organisk vækst kan deles ind i fem 

kategorier. Disse kategorier kan benyttes til at identificere, hvordan Ørsted OF kan benytte 

organisk vækst til at styrke markedspenetrering i EU (Johnson, et al., 2017). 
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Erfaring og læring 

Ved at benytte egne ressourcer og kompetencer til at sikre strategien, er der direkte 

involvering og der sker derved en større tilegnelse og internalisering hos virksomhedens 

ressourcer (Johnson, et al., 2017).  

 

De justeringer der skal foretages i Ørsted OFs værdikæde, vil drage fordel af, at 

medarbejderne selv er med til at foretage den, så de bliver inddragede og der trækkes på 

deres viden. Ved at udnytte medarbejdernes viden, i optimering af processerne, vil de 

bedre kunne gen- og anerkende de nye processer. 

 

Investeringsudgiften spredes over tid 

Investeringsudgiften er forbundet med lønomkostningerne og dermed spredt ud i tid, der er 

således ikke en stor forhåndsbetaling, som ved opkøb af en virksomhed. Den organiske 

udvikling gør det altså muligt at fordele udgiften over en længere periode og der vil være 

færre omkostninger forbundet med fremtidige justeringer af vækststrategien (Johnson, et 

al., 2017). 

 

Investeringsudgiften for Ørsted OF, er begrænset til den tid medarbejdere og leder 

benytter på tilrettelser og justeringer af de eksisterende processer. Der kan stadig være 

betydelige omkostninger forbundet med dette og det er vigtigt, at omkostningslederskabet 

holdes for øje. Løsninger skal derfor holdes op mod omkostningsdriverne i afsnit 6.4.1, for 

at sikre overensstemmelse med konkurrencestrategien. 

 

Ingen begrænsning i tilgængelighed 

Med den organiske vækst, er virksomheden uafhængig af strategiske alliancer, fusioner 

og/eller opkøb, for at sikre strategien. Er strategien bundet op på opkøb af en konkurrent, 

vil virksomheden skulle vente på det korrekte tidspunkt, hvilket kan forsinke strategien og 

derved give konkurrenterne en fordel (Johnson, et al., 2017).   

 

Ørsted OF besidder selv ressourcerne og kan frit påbegynde justeringer i værdikæden.   

 

 



STRATEGISK ANALYSE AF ØRSTED OFFSHORE 

 

65 

 

Strategisk uafhængighed 

Med organisk vækst er virksomheden ikke bundet af samme hensyn, som den ville være i 

en strategisk alliance, med en anden virksomhed. I nogen tilfælde kan partnerskaber 

betyde strategiske begrænsninger, da de to virksomheder kan have forskellige strategiske 

mål (Johnson, et al., 2017). 

 

Ørsted OF er strategisk uafhængige og kan frit stille skarpt på både konkurrencestrategi 

og vækststrategi. 

 

Sammenspil med virksomhedskulturen 

Organisk vækst i virksomheden, bevirker at virksomhedens kultur nedarves og forankres i 

nye aktiviteter og processer, hvilket reducerer eller helt eliminere kultursammenstød, som 

kan ske ved fusion, opkøb eller strategiske alliancer (Johnson, et al., 2017). 

 

Ørsted OFs strategiarbejde foregår i virksomheden og tiltagene nedarver dermed 

virksomhedskulturen og der vil derfor forventes en genkendelse i de nye løsninger, da de 

er foretaget i medarbejdernes vanlige kulturelle kontekst. 

 

6.5.2.2 Fusioner og opkøb 

Fusioner og opkøb kan være hurtige og omkostningstunge metoder at nå sine 

strategiske mål, men der kan være mange implikationer forbundet med fusioner og opkøb. 

Man skelner mellem fusioner, hvor virksomheder forenes til en ny virksomhed og opkøb, 

hvor en virksomhed opkøber aktiemajoriteten i en anden virksomhed. En stor del af de 

fusioner og opkøb der foretages, er forbundet med uforudsete omkostninger og 

virksomheder der vælger fusion eller opkøb, udsætter derved sig selv for 

meromkostninger. 

 

Med et marked i vækst og sin favorable position, er der ikke noget der taler for, at Ørsted 

OF skal realisere sin strategi gennem opkøb eller fusion.  
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6.5.2.3 Strategiske alliancer 

Strategiske alliancer er hvor to eller flere virksomheder indgår i samarbejde omkring 

aktiviteter for at jagte en fælles strategi. På den måde bryder den med 

virksomhedscentriske tilgang til strategi, på flere måder. Medlemmer af alliancen skal nu 

tænke strategi i en kollektiv kontekst og forholde denne til deres egen strategi på samme 

tid. Den anden del er omvendt at virksomhedens egen strategi nu afhænger af graden af 

effektivitet i samarbejdet. Det vil typisk være joint venture-alliancer, baseret på fælles 

egenkapital, hvor de to virksomheder forbliver uafhængige, men opretter en fælles 

organisation. Det kan også være længerevarende underleverandøraftaler. (Johnson, et al., 

2017). 

 

Motivationen bag en strategisk alliance er en gensidig opnåelse af strategiske mål og 

virksomhederne kan søge forskellige styrker hos den allierede. I Figur 26 ses fire typer af 

motivationer for dannelse af strategisk alliance, hvoraf collusive (hemmelig) alliance 

dækker over karteldannelse og derfor ikke er aktuel, da denne er reguleret af 

konkurrenceloven. 

 

Figur 26: Motiver for dannelse af en strategisk alliance (Johnson, et al., 2017). 

I det relativt modne marked i Europa, vil den mest sandsynlige motivation for strategisk 

alliance for Ørsted OF, være skala alliance, hvor man udnytter stordriftsfordel og deler 

investeringssummen og på den måde spreder risikoen. Det kan især blive aktuelt hvis 

havmølleparkerne fortsat stiger i størrelse. Ørsted har tidligere indgået i skala alliance med 
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Macqarie Capital i Taiwan, beskrevet i afsnit 4.2.5.1 så her kan der være en fordel indgå i 

fremtidige alliancer, for at opnå skalafordel og lægge afstand til de andre udviklere. 

 

Dannelse af alliancer er væsentlig for Ørsted OFs strategiske succes og kan betragtes 

som en proces, med forskellige faser over tid (Johnson, et al., 2017). 

 

 

Figur 27: Allianceudvikling over tid (Johnson, et al., 2017). 

I Figur 27, er alliancen illustreret som en proces med forskellige faser, hvor binding af 

ressourcer stiger i forbindelse med faserne. 

 

Ørsted kan styrke både vækst- og konkurrencestrategi, gennem komplementære fordele, 

ved at samarbejde med leverandører. Markedspenetreringsstrategien kan komplementere 

omkostningslederstrategien, da en øget markedsandel vil give et stærkere 

forhandlingsgrundlag, men også som følge af samarbejde med leverandører, hvor der 

opnås gensidige besparelser.  

 

Ørsted OF kan have fordel af at starte nye alliancer op med leverandører, der kan 

komplimentere deres omkostningslederstrategi og det er i de tidlige faser af 

alliancedannelsen, at Ørsted OF skal sikre at strategien understøttes af det forestående 

samarbejde. 
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6.5.3 Delkonklusion på vækststrategi 

For at markedspenetreringen skal lykkedes er det vigtigt, at Ørsted OF benytter sin 

strategiske kapabilitet identificeret i afsnit 5.4. Ørsted OF skal skalere deres aktiviteter, så 

de kan håndtere et stigende antal tilbud fremadrettet og specielt omkring 

konceptudviklings- og tilbudsfasen, skal de høste egne erfaringer og videreudvikle 

kompetencer internt via organisk vækst. 

 

Der skal indgås leverandørsamarbejde med henblik på nedbringelse af udgifter, mod 

udsigten til en større ordrevolumen. Dette kan ske gennem produktoptimering, via 

kontrakter eller et miks af de to. 

 

I det tilfælde, at havmølleparkernes dimension stiger yderligere, kan Ørsted OF indgå i 

joint venture-alliancer, for at reducere binding af egenkapital. Ørsted har senest haft et 

joint venture-samarbejde med Macqarie Capital, hvorfor udvidelse af dette samarbejde 

fremfor nogle af de øvrige konkurrenter, kan være et fornuftigt valg i og med der allerede 

eksisterer et samarbejde.  

 

6.6 Konklusion på strategi 

På baggrund af den eksterne og interne analyse, er det vurderet at den strategi, der 

vil give ørsted Offshore den største fremadrettede konkurrencefordel på det europæiske 

marked er omkostningslederskab. Det vil betyde at Ørsted Offshore skal 

omkostningsoptimere sin værdikæde. Her vil den erfaring der er opbygget spille en central 

rolle og Ørsted Offshore skal anvende denne til at målrette tilbuds- og designarbejde, så 

omkostningerne reduceres. 

 

Omkostningslederstrategien kan ikke stå alene, da stordriftsfordele er et væsentligt 

element i denne strategi. Derfor skal Ørsted Offshore sikre yderligere markedsandel 

gennem markedspenetrering, hvor virksomheden skal have en organisk vækst, hvor den 

udnytter egne erfaringer til at optimere processerne i værdikæden. Den anden del af 

vækststrategien går på indgåelse af strategiske alliancer med leverandører. Dette vil være 

med til at styrke omkostningslederskabet, idet der kan indgås større ordre med større 

besparelser.  
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7 Konklusion 

Branchen for opførsel af havmølleparker i Europa, inkl. UK, er i vækst og en af de 

væsentligste faktorer bag væksten er klimaforandringerne. Behovet for at reducere CO2-

udledniningen, har fået mange af medlemslandene, til at fastsætte målsætninger om 

energi fra havmølleparker. Medlemslandenes bekendtgjorte målsætninger, indikerer en 

fordobling af markedet frem mod 2025 og der kan konstateres fortsat vækst frem mod 

2030. Der konstateres en øget konkurrenceintensitet, som forventes at stige gradvist. De 

fire største udviklere på markedet står for 42 % af den samlede installerede kapacitet i EU 

og det vil være blandt disse at konkurrencen er mest intensiv. Branchen er karakteriseret 

som attraktiv, grundet udsigten til vækst og der forventes en gradvis øget konkurrence.  

 

Ørsted Offshore er den udvikler, der har mest brancheerfaring og har formået at opbygge 

en profitabel forretning. Der er en fornuftig overskudsgrad fra driften, som suppleres af 

Ørsted Offshores håndtering af aktivmassen, hvor der er opnået flotte økonomiske 

resultater. Virksomheden har veletablerede processer, adgang til historisk data fra tidligere 

projekter, og formår at udnytte ressourcer og kompetencer, men ved de seneste auktioner 

i EU, er det ikke Ørsted Offshore, der har afleveret det vindende bud. Der er derfor 

identificeret et behov for, at Ørsted Offshore skærper deres aktiviteter omkring 

konceptudvikling, design og tilbudsafgivelse. 

 

Havmølleparkerne som udviklerne leverer, er identificeret som et standardprodukt i et 

vækstmarked. For fremadrettet at skabe afstand til konkurrenterne, er omkostnings-

lederskab valgt, som den mest effektive konkurrencestrategi givet markedsbetingelserne, 

konkurrenceintensiteten i branchen, og Ørsted Offshores strategiske kapabiliteter. Det er 

konstateret at Ørsted Offshore ved denne strategi konstant skal forholde sig til kundens 

opfattelse af kvaliteten, på de havmølleparker Ørsted Offshore opfører relativt til 

konkurrenternes. 

 

Markedspenetrering gennem organisk vækst og strategiske alliancer med leverandører, er 

identificeret som den vækststrategi, der bedst skaber afstand til konkurrenterne. 

Herigennem kan Ørsted Offshore skalere deres aktiviteter, så de kan håndtere væksten i 

markedet, uden at udgifterne stiger tilsvarende.   
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