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Den fynske robotklynge

Danske virksomheder kan bryste sig af at være blandt de førende i verden,
når det kommer til pumper, enzymer, fødevarer, maritim service, medicin
– og meget andet.
Men også danske virksomheder bliver pustet i nakken af fremadstormende vækstmiljøer fra resten af verden.
Derfor er der god grund til at fokusere på at fastholde og udbygge vores styrker.
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Flest arbejdspladser i Region Syddanmark
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Robotter kan være en udfordring
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Automatisering skaber flere job

I fem nye analyser går vi tæt på resultater og potentialer i nogle af de eksisterende og fremtidige
styrkepositioner i Danmark: Maritime erhverv, robotter og automatisering, fødevarer, bioøkonomi
og life science.
De danske styrkepositioner bygger på stærke, regionale partnerskaber mellem innovative virksomheder,
forsknings- og vidensinstitutioner og offentlige myndigheder. Partnerskaber, der bringer udviklingkraft til
virksomhederne, skaber stærke rammebetingelser og sikrer, at virksomhederne kan agere på baggrund af
nyeste viden. Regionerne anbefaler, at vi fremover etablerer én landsdækkende klynge pr. styrkeposition.
Det skal sikre de stærke innovations- og vækstmiljøer, som er forudsætningen for at hjælpe højteknologiske og
innovative virksomheder godt på vej.
Rigtig god læselyst

---/ Udgivelse:
Danske Regioner
Region Midtjylland
Region Sjælland
Region Hovedstaden
Region Nordjylland
Region Syddanmark

---/ Redaktion:
Region Syddanmark, Strategi & Analyse
---/ Design og produktion:
Mediegruppen A/S
---/ Foto:
Hyldager Fotografi
Marts 2018

DANSKE REGIONER – – – NATIONAL STYRKEPOSITION

Stephanie
Lose (V)
Formand for
Region Syddanmark

Ulla
Astman (S)
Formand for
Region Nordjylland

Anders
Kühnau (S)
Formand for
Region Midtjylland

Sophie Hæstorp
Andersen (S)
Formand for
Region Hovedstaden

Heino
Knudsen (S)
Formand for
Region Sjælland

ROBOTTER OG AUTOMATISERING

Robotter – en dansk
succeshistorie
At Danmark er verdensførende inden for produktion og udvikling af robotter kommer nok som
en overraskelse for de fleste. Ikke desto mindre dominerer danske robotvirksomheder verdensmarkedet inden for nicheområdet ”samarbejdende robotter”.
Eksporten af robotter har rundet en mia. kr. årligt, og inden for ”samarbejdende robotter” havde
Universal Robots en andel af verdensmarkedet på 71 pct. ved udgangen af 2017. Frem mod 2027
forventes markedet at vokse til omtrent 79 mia. kr. årligt (13 mia. US$).
Robot- og automatiseringsbranchen er derfor på vej til at blive en fremtidig national styrkeposition.
Branchen udmærker sig desuden ved at bidrage med billige, men højteknologiske løsninger til især
små og mellemstore virksomheder, der kan give danske virksomheder et tiltrængt produktivitetsløft. Automatiseringsvirksomhederne er særligt stærke inden for automatiseringsløsninger til den
danske fødevareindustri.

Robot- og automatiseringsbranchen
beskæftiger 8.800 i Danmark:
4.600 arbejder i integratorvirksomheder
4.200 arbejder i producentvirksomheder
167 virksomheder, heraf 75 producenter

”En samarbejdende robot defineres som
en robot, der udfører service for eller
sammen med mennesker og udstyr.”

Beskæftigelsen i landets integratorvirksomheder er
fordelt over hele landet. Job i producentvirksomheder er
derimod markant koncentreret i Syddanmark. 2.247 job
er lokaliseret i regionen, svarende til en andel på 57 pct.
af alle job i producentvirksomhederne. Beskæftigelsen er
især koncentreret på Fyn, hvor 51 pct. af producenternes
ansatte arbejder.
De årlige vækstrater for omsætningen af samarbejdende
robotter ligger på ca. 60 pct.

Hvorfor samarbejdende robotter?
Samarbejdende robotter
•	kan arbejde sammen med mennesker,
der hvor mennesker opholder sig
•	er sikre at anvende og kræver ikke
særlige sikkerhedsforanstaltninger
•	er fleksible, billige og lette at installere
og betjene
•	frigør menneskelige ressourcer til
produktive opgaver
• er velegnede til SMV’er

Producenterne udvikler og
fremstiller maskiner, robotter
eller færdige robotprodukter,
mens forhandlerne, der betegnes som integratorer, forhandler maskiner og sammensætter
og udvikler automatiseringsløsninger til slutbrugerne.

48%

Fynske iværksættere går også
forrest i at etablere nye robotog automatiseringsvirksomheder. 48 pct. af alle virksomheder,
der er stiftet siden 2010, er
etableret på Fyn.
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Den fynske klynge består af både robot- og automatiseringsvirksomheder. Universal Robots, Mobile Industrial Robots (MIR), On Robot og
Blue Ocean Robotics er de mest kendte robotvirksomheder.
Men klyngen består også af adskillige små virksomheder, der udvikler
og leverer robot- og automatiseringsløsninger til fx brug på sygehuse, i byggebranchen eller til undervisning, der således er med til at
med til at give erhvervsklyngen en mangfoldig og konstant dynamisk
udvikling.
Klyngen er også kendetegnet ved en høj andel af nye iværksættervirksomheder.

Forventet antal samarbejdende
robotter 2016-2027

Eksplosiv vækst
Analysefirmaet ABI Research forventer, at verdensmarkedet
for samarbejdende robotter vil vokse med 50 pct. årligt
de næste 10 år målt på antal robotter og 46 pct. målt på
omsætning. Det vil betyde en vækst i antallet af installerede
nye robotter på 5.700 pct. og en forventet omsætningsvækst
på 4.400 pct.
Klyngesamarbejde styrker robotudviklingen
Syddansk Vækstforum har investeret mere end 100 mio. kr. i at
udvikle robot- og automatiseringsklyngen inden for iværksætteri, teknologiudvikling og robotanvendelse, videndeling samt
offentlig-privat innovation. Robotklyngen er karakteriseret ved
et tæt samarbejde mellem videninstitutioner og private virksomheder, som giver virksomhedernes adgang til ny og højt
specialiseret viden og arbejdskraft. Klyngen omfatter bl.a.:
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Med til at understøtte udviklingen er samarbejdet med et internationalt anerkendt forskningsmiljø inden for robotteknologi ved Mærsk McKinney-Møller Instituttet på Syddansk Universitet. Flere af de store spillere inden for robotteknologi er
stiftet af tidligere studerende og forskere ved instituttet. I alt
tilbyder de syddanske uddannelsesinstitutioner flere end 40
uddannelser rettet mod robotteknologi og automatisering.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Kilde: Region Syddanmark baseret på data fra ABI Research
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2024

2025
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•	Innovationsnetværket RoboCluster, der samler danske
kompetencer inden for forskning, udvikling og design
af robotteknologi og understøtter vidensdeling mellem
virksomheder og videninstitutioner.
•	Odense Robotics, der samler mere end 120 virksomheder
og bl.a. driver en succesfuld Start-Up Hub for start-ups
inden for robotteknologi.
•	Mærsk McKinney-Møller Instituttet ved Syddansk Universitet, der som internationalt anerkendt forskningsmiljø
inden for robotteknologi er hjemsted for en lang række
forskningsprojekter i samarbejde med klyngens aktører
og uddanner kandidater til branchen.

•	Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi,
der bl.a. tilbyder ekspertise inden for implementering og udvikling af robotløsninger.
•	Scale-Up Denmark Robotics, der er et acceleratorprogram for virksomheder med særligt vækstpotentiale, som tilbydes elitetræning tilpasset
virksomhedens behov og bistand fra eksperter
i robotmiljøet.

Beskæftigelse i
producentvirksomheder
Opdelt på regioner
6%

6%

22 %
57 %

51 %

15 %

Fyn (2.213)
Sydjylland (234)
Hovedstaden (660)

Midtjylland (940)
Nordjylland (272)
Sjælland (8)

Kilde: Region Syddanmark baseret på særkørsel fra CVRregisteret, februar 2018

En komplet robotinstallation
koster typisk 600.000-900.000 kr.
og tilbagebetalingstiden er kort.
En samarbejdende robot er
billigere.
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Flest job på Fyn
Kortene viser, hvor arbejdsmarkedet for robot- og automatiseringsbranchen er koncentreret
opdelt på producentvirksomheder og integratorvirksomheder. Beskæftigelsen i producentvirksomheder
inden for robot- og automatiseringsbranchen er koncentreret på Fyn. Det er også her, der er skudt flest nye
virksomheder op i de senere år.
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Kilde: Særkørsel fra CVR-registeret, februar 2018
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Robotter kan være
en udfordring
76 pct. af de små og mellemstore virksomheder har i et vist omfang
automatiseret via fx nye it- og lagerstyringssystemer, og et klart flertal
(77 pct.) har opnået et positivt afkast af investeringen.
Når det gælder introduktionen af robotter som automatiseringsværktøj, er de kun blevet indført i 12 pct. af virksomhederne. De har til
gengæld haft så gode erfaringer, at 2 ud af 3 planlægger at investere i
nye flere robotter.
Af de, som endnu ikke har indført robotter, svarer:
6

24 pct.

at de har planer om at anskaffe sig robotter.

41 pct.

at de mangler kompetencer i virksomheden som den
største barriere for ikke at have indført robotter.
Syddansk Vækstforum har iværksat en indsats, hvor virksomheder i
fællesskab kan oprette efteruddannelseskurser inden for robotteknologi, så medarbejdernes kompetencer modsvarer branchens behov.
Derudover er der igangsat et automatiseringsinitiativ, der sigter mod,
at flere små- og mellemstore virksomheder kommer i gang med at
anvende automation og robotteknologi.
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Virksomhederne mangler medarbejdere,
der forstår robotter
Det er vanskeligt at finde ud af, om der er robotter, der
kan overtage funktioner i virksomheden

28 %

Det er vanskeligt at vurdere, om investering i robotter
kan betale sig økonomisk

36 %

Det er vanskeligt at finde uafhængig rådgivning
om robotter
Det er vanskeligt at få klarhed over datasikkerhed i
forbindelse med robotter

25 %
12 %

Der er mangel på medarbejdere med de rette
kompetencer

41 %

Det er vanskeligt at finde tid til at indføre robotter i
virksomheden
Det er vanskeligt at finde finansiering til at indføre
robotter

37 %
14 %

Kilde: Region Syddanmark, maj-juni 2017
Antal svar: 221

Dansk konkurrenceevne og produktivitet inden for især industrien
har gennem de seneste årtier været udfordret. Automatiseringen har
allerede været med til at vende udviklingen, men hvis flere danske
virksomheder tog robotteknologien til sig i samme grad som traditionelle
automatiseringsløsninger, ville det dels skabe et hjemmemarked med en
stærk kritisk masse for danske producenter af robotter og automatik,
dels øge konkurrenceevnen i andre brancher betydeligt.
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Robotter giver
plus på bundlinjen

Fordelene ved automatisering
er større end ulemperne

Én industrirobot øger i gennemsnit værditilvæksten i en virksomhed med 500.000 kr.
Derfor kan styrkepositionen inden for robot- og automatiseringsbranchen også være
med til at gøre virksomheder i næsten alle andre brancher mere konkurrencedygtige.
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7%
Delvist
enig

Automatisering skaber flere job

23%

Andel virksomheder, som har fået flere, uændret antal, eller færre ansatte
som følge af automatisering

68%
7

56%

Kilde: Region Syddanmark, maj-juni 2017
Antal svar: 720

28%
15%
Flere ansatte

Uændret

Færre ansatte

83%

Fremstillingsvirksomheder
er bedst til at automatisere
83 pct. af fremstillingsvirksomhederne har automatiseret dele
af driften – heraf har 30 pct. automatiseret i høj grad. Byggeog anlægsbranchen ligger i bunden. Her har blot 16 pct. taget
automatisering til sig.

Kilde: Region Syddanmark, maj-juni 2017
Antal svar: 720
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FOKUS - - - FORENKLING - - - FORBEDRING
Danske Regioner arbejder for at skabe et nyt erhvervsfremmesystem,
som skal sikre vækst og beskæftigelse i hele Danmark.

regioner.dk/regional-udvikling

