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1.1 INdledNINg

1.2 opsummerINg

I denne publikation sættes fokus på det fremtidige arbejdskraft- og kompetencebehov inden for energi- og 
miljøsektoren i Nordjylland. Publikationen er en del af en større analyse under det såkaldte FremKom 2-pro-
jekt, hvis formål er at afdække, hvad der vil være fremtidens kompetencebehov fem år frem i tiden i Region 
Nordjylland. 

¹   Ud af de i alt 16 sektorer arbejdsmarkedet er blevet opdelt i, er der blevet udarbejdet rapporter for de 15 sektorer. Der er ikke blevet udarbejdet en sek-
torrapport for ’Øvrig produktion’, da dette reelt set ikke er en sektor, men en restgruppe af mindre og meget forskelligartede produktionssektorer, der ikke 
passer ind under de andre sektorer.

Kort opsummeret peger sektorrapporten for den nordjyske energisektor på følgende hovedkonklusioner: 
• på trods af at energi og især grøn energi ifølge sektoreksperter er et varmt emne, er energi- og miljøsektoren med kun 6.264 ansatte 

i dag blandt de mindre sektorer i Nordjylland rent beskæftigelsesmæssigt. 

• Energisektoren består af to dele: Energiteknologien, hvor der bl.a. produceres vindmøller og jord- og solcelleanlæg og forsynings-

sektoren, der distribuerer el ud til borgerne. de kvantitative fremskrivninger peger på, at der i løbet af de kommende fem år vil ske et 

fald i arbejdskraftbehovet på 5,6 %, hvilket formentlig skyldes effektiviseringen inden for forsyningssektoren. 

• sektoreksperter vurderer, at der er et potentiale for flere arbejdspladser inden for energiteknologien og anbefaler, at vækstforum 

Nordjylland igangsætter projekter, der kan skabe flere energiteknologi-virksomheder i regionen. 

• virksomhederne inden for energi og miljø er forholdsvis delte i forhold til spørgsmålet om forventningerne til vækst. Flertallet af de 

adspurgte energivirksomheder i regionen forventer, at de primært vil vækste i Region Nordjylland, såfremt de vækster. dette hænger 

formentlig sammen med, at en stor del af energivirksomhederne er forsyningsvirksomheder inden for el, vand og affald, som typisk er 

meget lokalt orienterede.

• virksomhederne vil i fremtiden efterspørge uddannede medarbejdere. der vil ifølge de interviewede eksperter og virksomheder især 

komme en efterspørgsel på medarbejdere, der kan tænke i helhedsløsninger på tværs af tømrer-, elektriker og VVS-faget. 

• de adspurgte energi- og miljøvirksomheder efterspørger i de kommende fem år medarbejdere med personlige kompetencer, såsom flek-

sibilitet, serviceorientering og forretningsforståelse. på ledelsesniveau efterspørges branchespecifik viden, evnen til at skabe 

netværk samt økonomiske og finansielle kompetencer. 

• Flere af de interviewede energiteknologi-virksomheder påpeger, at regionens udbud af fagspecifikke kurser ikke matcher deres virk-

somheds behov pga. virksomhedens specialiseringsgrad. derimod udtrykker de interviewede virksomheder inden for forsynings-

sektoren tilfredshed med kursusudbuddet. 

• både i forhold til at skabe vækst i virksomhederne og i forhold til at sikre, at de højtuddannede har de kompetencer, som virksomhederne 

efterspørger, er det ifølge sektoreksperter vigtigt, at de ph.d.-studerende tidligt får kontakt til arbejdsmarkedet i regionen. 

FremKom 2-projektet er en videreførelse af FremKom 1, der blev 

gennemført i 2007-2008, og som også satte fokus på fremtidens 

kompetenceudfordringer i region Nordjylland. hvor FremKom 

1-projektet afdækkede virksomhedernes kompetencebehov inden 

for seks udvalgte erhvervsklynger, der tilsammen omfattede 50 % 

af det nordjyske arbejdsmarked, afdækker FremKom 2 det sam-

lede nordjyske arbejdsmarked fordelt på 16 sektorer1. projektet 

har således både undersøgt tendenser og udfordringer på tværs 

af sektorer og samtidigt set på, hvilke specifikke arbejdskraft- og 

kompetencemæssige udfordringer de enkelte sektorer står over 

for.

ud over at have fokus på regionens forskellige sektorer har der 

i FremKom 2-projektet også været fokus på at afdække arbejds-

kraft- og kompetencebehovet inden for regionens fire forskellige 

arbejdskraftoplande: aalborg, thy-mors, himmerland og vend-

syssel. arbejdskraftoplandene er defineret ved at være klynger 

af kommuner, der har en stor gensidig udveksling af arbejdskraft. 

projektet er derfor også mundet ud i flere rapporter. dels en ho-

vedrapport, der går på tværs af sektorer og oplande, og dels en 

række kortere oplands- og sektorrapporter, der gennemgår ho-

vedkonklusioner i relation til de enkelte sektorer og oplande. alle 

rapporter kan frit downloades på www.fremkom.dk. 

selve dataindsamlingen såvel som udarbejdelsen af rapporter er 

blevet udført af oxford research a/s i tæt samarbejde med re-

gion Nordjylland. ligeledes har FremKom 2-projektets følge- og 

styregruppe, der består af de væsentligste erhvervspolitiske og 

uddannelses- og beskæftigelsesaktører i regionen, løbende været 

inddraget i analyseprocessen i forhold til at udstikke projektets 

retning, udvælge og tilpasse metoder samt facilitere kontakter til 

relevante virksomheder og eksperter til interview, fokusgrupper 

og workshop.

Rapporterne i FremKom 2-projektet bygger på et omfat-

tende analysearbejde, hvor der har været indsamlet data 

via følgende metoder:  

• Registerbaserede fremskrivninger af udbud og efter-

spørgsel efter arbejdskraft i regionen fordelt på sekto-

rer og oplande

• Kvalitative interview med brancheeksperter inden for 

de 16 sektorer

• Spørgeskemaundersøgelse til virksomheder og offent-

lige arbejdsgivere i hele regionen 

• Kvalitative interview med 60 virksomheder fordelt på 

de 16 brancher og de fire oplande

• Afsluttende workshop, hvor eksperter og interessenter 

har kommenteret hovedkonklusioner og anbefalinger. 

eNergI- og mIljøseKtoreN er deFINeret som 
vIrKsomheder, der INdvINder og leverer 
eNergI- og vaNd¬ressourcer, eller som 
håNdterer og behaNdler spIldpro¬duKter 
samt vIrKsomheder, der leverer aNlæg, 
udstyr og rådgIvNINg hertIl.
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1.4 arbejdsKraFt-  og 
KompeteNcebehov

det store fokus på energi betyder, at der i stigende grad er et be-

hov for at tænke i helhedsløsninger på tværs af faggrupper, f.eks. 

tømrer, elektrikere og vvs’ere. endvidere skabes både i region 

Nordjylland og i resten af danmark et øget behov for energiråd-

givning, der bl.a. gennemføres af ingeniører. 

med kun 6.264 ansatte er energi- og miljøsektoren i dag blandt 

de mindre sektorer i Nordjylland rent beskæftigelsesmæssigt. 

energisektoren består af to dele: energiteknologien, hvor der 

bl.a. produceres vindmøller og jord- og solcelleanlæg og forsy-

ningssektoren, der distribuerer el og varme ud til borgerne. med 

undtagelse af den store vindmøllefabrik siemens i aalborg er ud-

buddet af arbejdspladser inden for energiteknologien begrænset i 

regionen. eksperterne inden for energiområdet vurderer imidler-

tid, at region Nordjylland har et potentiale for at få skabt flere ar-

bejdspladser inden for energiteknologien. aalborg universitet har 

både i sin forskning og undervisning af de studerende et stærkt 

fokus på energiområdet. alligevel er innovationen i regionens 

erhvervsliv begrænset inden for dette område. For at holde på 

de færdiguddannede anbefaler sektoreksperter, at vækstforum 

Nordjylland er med til at igangsætte projekter, der kan skabe 

flere energiteknologivirksomheder i regionen:

eksperterne påpeger imidlertid, at det er en udfordring at sti-

mulere en iværksætterkultur inden for energiområdet, da det er 

mere kapitaltungt sammenlignet med andre områder. 

Forsyningssektoren er disse år stadig præget af liberaliseringen 

af elmarkedet, hvilket i hele landet har medført en centralise-

ringstendens med sammenlægninger af de lokale elforsyninger. 

liberaliseringen af el-markedet betyder desuden, at el er blevet 

en vare, som skal sælges til borgerne. eksperterne inden for om-

rådet vurderer, at borgerne i stigende grad vil efterspørge syste-

mer, der gør det gennemskueligt, hvor meget energi de bruger, 

og hvad den koster. der er således en tendens til, at viden om 

forbrugeradfærd og service bliver stadig vigtigere inden for for-

syningssektoren. 0
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Figur 1 Arbejdskraftbehovet inden for energi- og miljøsektoren i Nordjylland (antal ansatte)

Kilde: Oxford Research og Center for Regional- og Oplevelseindustriforskning 2010 

Energi og miljø og støtteerhverv total Energi og miljø Energi og miljø støtteerhverv

”der  l igger  e t  godt  potent ia le  her  i  området .  vækst forum ska l  være 
med t i l  a t  lave  pro jek ter ,  der  kan resu l tere  i  a t  få  skabt  v i rksomhe-
der  i  området .  der  er  en  masse fø lgeområder ,  der  ska l  s t imu leres 
og  udv ik les ,  for  a t  d isse  producerer  e lementer  t i l  energ iprodukt io-
nen og energ isektoren.” 
ekspert inden for energi og miljø 

Eksperterne inden for energiområdet vurderer, at der på grund af effektiviseringer inden for forsyningssek-
toren vil være et faldende behov for arbejdskraft i denne del af branchen. Dette er i overensstemmelse med 
de kvantitative fremskrivninger, som peger på, at der fra 2011 til 2016 vil være et fald på 5,6 % i antallet af 
ansatte.  Det er især de ufaglærte, som der vil komme en mindre efterspørgsel på. 

eksperterne forudser en svag stigning i behovet for arbejdskraft 

inden for energiteknologien. I forhold til at få skabt en værksæt-

terkultur inden for energisektoren i region Nordjylland, vil der 

især blive behov for flere højtuddannede og innovative iværksæt-

tere. herudover vil fokusset på energi bl.a. i byggeriet betyde 

et øget behov for energi- og vvs-ingeniører, vvs-installatører og 

energiteknikere. 

som det fremgår af figur 1, vil der ifølge de kvantitative frem-

skrivninger både ske et fald i arbejdskraftbehovet inden for ener-

gi- og miljøvirksomheder samt støtteerhverv. 

1.3 eNergIseKtoreN 
I  NordjyllaNd

Der er generelt et stort fokus på energiområdet både blandt politikere og den almindelige borger/forbruger. 
Der er især et fokus på, hvordan man igennem de vedvarende energikilder kan nedbringe forbruget af de fos-
sile brændstoffer og skabe et mere bæredygtigt samfund. Endvidere bliver der fra politisk side stillet større og 
større krav til byggeriet om at overholde bestemmelser for energiforbruget både i forbindelse med nybyggeri 
og renoveringer af gamle bygninger. Ifølge ekspertinterviewene er energi et varmt emne ikke mindst inden 
for byggeriet:

” I  løbet  a f  de  seneste  par  år  er  mange f lere  begyndt  a t  lægge vægt 
på  b i l l ig  energ i ,  når  de  køber  ny  bo l ig .  der  sker  meget  på  området , 
og  vores  e l forbrug ska l  være in te l l igent ,  så  v i  a l t id  har  energ i .  det 
er  både e t  krav  f ra  kunder  og  f ra  bygn ingsreg lementer. ”
ekspert inden for energi og miljø 
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Figur 2 I hvor høj grad forventer din virksomhed at vækste i antal ansatte frem til 2016

Kilde: Oxford Research 2011 
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Figur 3 Hvis din virksomhed vækster inden for fem år, hvor forventer du primært at det vil ske?

Kilde: Oxford Research 2011 
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energi- og miljøsektoren er én af de sektorer, hvis arbejdskraft-

behov vil falde mest i Nordjylland i løbet af de kommende fem 

år ifølge de registerbaserede fremskrivninger. til sammenligning 

med de øvrige sektorer i regionen er det kun i fødevarebranchen, 

at der vil ske et større fald i arbejdskraftbehovet (se tabel 1). 

virksomhederne inden for energi og miljø er forholdsvis delte i 

forhold til spørgsmålet om forventningerne til vækst. undersø-

gelsen viser, at omkring 38 % af virksomhederne forventer, at 

de i nogen eller høj grad vil øge antallet af ansatte i løbet af de 

næste fem år. der er 26,2 %, som forventer, at de kun i mindre 

grad vil øge antallet, mens 26,2 % forventer at være det samme 

antal som i dag. desuden skal det bemærkes, at 9,2 % forventer 

at være færre ansatte.  

hvis der sammenlignes med gennemsnittet af samtlige virksom-

heders forventning til vækst, er energi- og miljøbranchen for-

holdsvis negativ. der er omkring 3 % flere i energi og miljø, som 

svarer, at de forventer at være færre ansatte end i dag og 6 % 

færre, som svarer, at de i høj grad forventer vækst. 

hvis forventningerne til vækst i energi- og miljøsektoren sam-

menlignes med de registerbaserede fremskrivninger viser det 

sig, at energivirksomhedernes forventninger stemmer nogenlun-

de overens med registerbaserede fremskrivninger, som forudser 

en negativ vækst på 5,6 % i antallet af ansatte inden for sektoren 

i løbet af de næste fem år.

Vækst vil primært ske inden for regionen 
undersøgelsen viser, at energi- og miljøvirksomhederne ligesom 

flertallet af samtlige af de adspurgte virksomheder mener, at de, 

såfremt de vækster, primært vil gøre det i region Nordjylland (se 

figur 3). andelen af energivirksomheder, der primært forventer 

at vækste inden for regionen er endda en anelse højere end gen-

nemsnittet. dette hænger formentlig bl.a. sammen med, at en 

stor del af energivirksomhederne er forsyningsvirksomheder in-

den for el, vand og affald, som typisk er meget lokalt orienterede. 

Tabel 1:  Ændring i arbejdskraftbehovet i Region Nordjylland fordelt på sektorer 

Sektor
Antal ansatte 

2011
Antal efterspurgte 

ansatte 2016
Ændring i procent +/-

Fødevarer og støtteerhverv 39.550 34.398 -13,0%

møbel, beklædning og støtteerhverv 7.029 6.693 -4,8%

Kultur, turisme og event 9.202 9.394 2,1%

oplevelsesindustri 5.414 5.443 0,5%

IKt 5.637 5.971 5,9%

energi og miljø og støtteerhverv 6.464 6.102 -5,6%

transport og støtteerhverv 17.651 17.787 0,8%

byggeri og støtteerhverv 38.001 38.447 1,2%

metalindustri 2.087 2.033 -2,6%

sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico 25.447 26.259 3,2%

Finans, forsikring og videnservice 9.334 9.432 1,0%

handel og forretningsservice i øvrigt 19.679 20.153 2,4%

øvrig produktion 7.935 7.588 -4,4%

uddannelse 22.326 21.249 -4,8%

pleje og omsorg 30.935 29.866 -3,5%

offentlig administration og organisationer 17.113 16.952 -0,9%

Kilde: center for regional- og turismeforskning 2010/ oxford research 2010
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1.4.1 KompeteNcebehovet

I undersøgelsen af virksomhedernes efterspørgsel af ansatte med specifikke uddannelsesbaggrunde ses det, 
at der er en tendens til, at flere virksomheder vil efterspørge ansatte med uddannelse – dette gælder både 
for lange, mellemlange og erhvervsfagligt uddannede – mens færre virksomheder vil efterspørge ufaglærte. 
Inden for energiproduktion forudses i ekspertinterviewene en stor eksport til udlandet, hvilket stiller krav til 
medarbejdernes sproglige kompetencer. Dette gælder også blandt faglærte medarbejdere, da det ifølge under-
søgelsens eksperter bliver vigtigt, at disse også kan inddrages i salget til udlandet: 

”vi  tænker ,  a t  der  l igger  en  s tor  ekspor t  t i l  ud landet  i  den her 
branche.  vi  er  dog oppe imod nog le  kæmpe konkurrenter.  vi  har 
brug for  tekn isk  sa lg  og  sær l ig t ,  hv is  v i  ska l  ud  over  landegræn-
serne.  sprog l ige  kompetencer  b l iver  også  meget  v ig t ige .  det  er 
v ig t ig t  med enge lsk  og  måske også tysk . ” 
ekspert inden for energi og miljø

”vi  v i l  gerne have genera l i s ter  -  i kke  spec ia l i s ter.  vi  t i l s t ræber  a t 
få  så  mange kompetencer  på  fo lk  som mul ig t ,  for  det  g iver  mere 
f leks ib i l i te t . ” 
underdirektør energiteknologvirksomhed i region Nordjylland 

I forhold til de specifikke kompetencer, som energi- og miljøvirk-

somhederne vil efterspørge de næste fem år, adskiller sektoren 

sig ikke fra efterspørgslen blandt de adspurgte virksomheder ge-

nerelt set. det er de personlige kompetencer som fleksibilitet, 

serviceorientering og forretningsforståelse, som flest virksomhe-

der efterspørger og fagtekniske kompetencer som jura, IKt (eks-

pert niveau) og viden om sundhed, klima og miljø, som færrest 

efterspørger. behovet for fleksible medarbejdere, som kan va-

retage flere forskellige jobfunktioner, understreges desuden i de 

kvalitative interview med energivirksomheder:
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I forhold til ledelseskompetencer skiller energi- og miljøsektoren 

sig heller ikke ud fra det generelle billede undersøgelsen giver af 

kompetencebehovet blandt nordjyske virksomheder. det er såle-

des især dybdegående faglighed, branchespecifik viden, evnen til 

at skabe netværk samt økonomiske og finansielle kompetencer, 

der efterspørges. der er dog en lille tendens til, at flere energi- og 

miljøvirksomheder i højere grad efterspørger ledelseskompeten-

cer forbundet med supply chain management. I ekspertintervie-

wene fremhæves især behovet for, at ledelsen har fokus på in-

novation og kan være fremsynet: 

Kompetenceudvikling og efteruddannelse
Flere af de interviewede energiteknologi-virksomheder påpeger, 

at deres virksomhed er så specialiseret, at der kun er meget få 

kurser, som er egnet i forhold til deres medarbejdere. denne type 

virksomheder uddanner primært deres medarbejdere selv, men 

kan dog benytte sig af eksterne kursusudbydere i forhold til kur-

ser i ikke-fagspecifikke kompetencer, såsom it, service og for-

retningsforståelse. 

”omst i l l ing  og  innovat ion  er  essent ie l t .  vi  ska l  væk f ra ,  sådan 
g jorde  v i  før.  det  er  kunderne,  der  bestemmer.  man ska l  he le  t iden 
være e t  skr id t  foran ,  og  det  kræver  noget  sær l ig t  a f  lede lsen.  man 
ska l  være innovat iv  i  a l le  processerne i  v i rksomheden.” 
ekspert inden for energi og miljø 

”vi  har  nog le  spec i f i kke  kundskaber ,  som man ska l  t i legne s ig ,  og 
dem uddanner  v i  se lv  i .  de,  der  udbyder  kurser ,  er  v i  i kke  t i l f redse 
med.  markedet  er  for  l i l l e ,  så  vores  medarbe jdere  s tår  se lv  og  un-
derv iser  der ,  og  det  går  i kke . ”
underdirektør energiteknologvirksomhed i region Nordjylland 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

Figur 5 Hvilke kompetencer på ledelsesniveau efterspørger din virksomhed frem til 2016?

Kilde: Oxford Research 2011 
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Inden for forsyningssektoren ser billedet noget anderledes ud. 

Inden for denne del af energibranchen er virksomhederne umid-

delbart tilfredse med udbuddet af fagspecifikke kurser: 

”der  er  de  kurser  inden for  hydrau l ik ,  e ls tyr ing  mv. ,  som v i  har 
brug for.  vi  kører  også  kurser  v ia  vores  leverandører. ” 
underdirektør i varmeforsyningsvirksomhed i region Nordjylland

I høj grad I nogen grad

Figur 4 Hvilke medarbejderkompetencer efterspørger din virksomhed frem til 2016?

Kilde: Oxford Research 2011 
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1.5 KompeteNcemæssIge 
udFordrINger 

både i forhold til at skabe vækst i virksomhederne og i forhold til 

at sikre, at de højtuddannede har de kompetencer, som virksom-

hederne efterspørger, er det ifølge eksperterne således vigtigt, 

at de ph.d.-studerende tidligt får kontakt til arbejdsmarkedet i 

regionen. 

I den følgende boks opsummeres de væsentligste kompetence-

mæssige udfordringer for energi og miljøsektoren i region Nord-

jylland.  

De kompetencemæssige udfordringer i forhold til energi- og miljø-sektoren handler i de kommende år om at 
tiltrække tilstrækkeligt med veluddannet arbejdskraft og sikre, at de ph.d.-studerende fra Aalborg Universitet 
tidligt får lejlighed til at omsætte deres kompetencer på arbejdsmarkedet. Eksperterne vurderer entydigt, at 
der i fremtiden vil blive behov for uddannet arbejdskraft i energibranchen i Region Nordjylland: 

”der bl iver ikke brug for meget ufaglært arbejdskraft  i  branchen. man 
skal have en vis uddannelse, og man skal kunne læse og skrive.”  
ekspert inden for energi og miljø

eksperterne peger desuden på betydningen af, at de ph.d.-stu-

derende fra aalborg universitet kommer ud på arbejdsmarkedet 

og så tidligt som muligt får anvendt deres kompetencer ude i 

virksomhederne:

”der  kommer mange ph.d . -s tuderende t i l  un ivers i te t ,  men de  s tu-
derende her  f ra  kommer ikke  ud .  man ska l  kunne komme ud på 
arbe jdsmarkedet  og  operat iona l i sere  det ,  man lærer  på  un ivers i -
te t .  branchen kræver ,  a t  man har  e t  hø j t  uddanne lsesn iveau,  i sær 
i  forho ld  t i l  a t  kunne udtænke des ignet  osv.” 
ekspert inden for energi og miljø

• Faglærte tømrere, elektrikere og vvs-folk er typisk ikke 

gode nok til at tænke i helhedsløsninger på tværs af fag-

skel. 

• Det store fokus på energi betyder, at der både i Region 

Nordjylland og i resten af Danmark er et øget behov for 

ingeniører, som kan varetage energirådgivning i forbin-

delse med f.eks. byggeri.

• Eksperterne inden for energiområdet vurderer, at Regi-

on Nordjylland har et potentiale for at få skabt flere ar-

bejdspladser inden for energiteknologien. Det er imidler-

tid en udfordring at få de ph.d.-studerende fra Aalborg 

Universitet tidligt ud på arbejdsmarkedet. 

Energi og miljøsektorens væsentligste kompetencemæssige udfordringer


