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Industriens produktion og ordreindgang
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Industri 

Foreløbig opgørelse 

Denne udgivelse kan findes på www.dst.dk/nytudg/13784 

Lille fald i industriproduktionen  

Industriproduktionen faldt 0,6 pct. fra oktober til november. I faktiske tal er produk-
tionen 5,4 pct. højere end samme måned sidste år, men 6,0 pct. lavere end for to år 
siden. Sammenholdes perioden september-november med juni-august er der tale om 
et fald på 2,4 pct. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling, 
medmindre andet er angivet. 
 
Produktionsindeks. Korrigeret for sæsonudsving 
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Produktionen faldt i fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder 
Der var et fald i produktionen fra oktober til november i fremstilling af ikke-varige 
forbrugsgoder på 1,2 pct. I investeringsgodeindustrien steg produktionen 1,6 pct. Pro-
duktionen steg ligeledes i fremstilling af varige forbrugsgoder og mellemprodukt-indu-
stri med hhv. 0,8 pct. og 0,5. 
 
Produktionen steg 3,7 pct. fra august til september og faldt 4,0 pct. fra september til 
oktober. September er nedjusteret med 0,4 procentpoint, mens oktober er opjusteret 
med 0,8 procentpoint. 
 
Stigning i omsætningen 
Industriens omsætning af egne varer og tjenester steg 2,2 pct. fra oktober til novem-
ber, målt i løbende priser. Omsætningen steg med 5,5 pct. inden for investeringsgo-
deindustrien og 2,6 pct. inden for fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder. Omsætnin-
gen steg 0,3 pct. inden for fremstilling af varige forbrugsgoder og 0,2 pct. inden for 
mellemproduktindustrien. Omsætningen steg 3,5 pct. på eksportmarkedet og var 
uændret på hjemmemarkedet.  
 
Uændret ordreindgang 
Industriens ordreindgang var uændret fra oktober til november, målt i løbende priser. 
Ordreindgangen steg 0,1 pct. på eksportmarkedet og var uændret på hjemmemarke-
det. På eksportmarkedet var det kun investeringsgodeindustrien, der bl.a. omfatter 
fremstilling af motorer, vindmøller og pumper, der trak ordreindgangen ned med et 
fald på 10,9 pct. fra oktober til november. 
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 Industriens produktion og omsætning. Sæsonkorrigeret. November 2010 
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- nov.
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- nov. 

Nov.

   procentvis stigning i forhold til foregående tre måneder/måned  
 
Produktionsindeks1 I alt -5,5 1,6 -0,7 0,5 -6,5 0,8 0,1 -1,2 -2,4 -0,6

Omsætning I alt -7,5 5,5 0,8 0,2 -3,0 0,3 1,9 2,6 -2,4 2,2
i løbende priser Eksport -6,3 7,3 0,7 -0,8 -1,9 -1,8 3,3 3,2 -2,6 3,5

Hjemme -11,6 -0,8 0,8 1,4 -4,0 2,7 -0,4 1,1 -2,0 0,0
 

  vægte produktionsindeks  

Vægte2 29 33 5 32 100
 
1 I faste priser. 

 

 2 Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers relative andel af værditilvæk-
sten i den samlede industri i 2005. 

 
 Industriens ordreindgang. Ordreproducerende brancher1. Sæsonkorrigeret. November 2010 
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  procentvis stigning i forhold til foregående tre måneder/måned  
 
Ordreindgang I alt -33,7 -9,7 -6,8 11,1 1,0 6,6 -4,0 12,1 -22,6 0,0
i løbende priser Eksport -29,1 -10,9 -11,4 15,0 19,8 18,1 -4,0 14,0 -20,7 0,0

Hjemme -46,0 -4,7 0,6 5,7 -15,5 -7,3 -3,9 -1,1 -27,3 0,1
 

  vægte ordreindgang  

Vægte2 53 27 2 18 100
 
1 De ordreproducerende brancher udgør ca. 49 pct. af den samlede industri

målt på omsætningen i 2005.   
 2 Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers relative andel af ordreindgan-

gen i brancher med ordreindgang i 2005.    
 
Mere information  Statistikken offentliggøres i mere detaljeret form på www.dst.dk/stattabel/990 i Statistikban-

ken og i årspublikationen Industriens produktion og ordreindgang (Statistiske Efterretninger). 

Kilder og metoder  Metoden er beskrevet i Statistikbanken på www.dst.dk/varedeklaration/134485 og i årspubli-
kationen Industriens produktion og ordreindgang (Statistiske Efterretninger). 
Fra og med januar 2010 udgivelsen er sæsonkorrektionsmetoden ændret fra direkte til indi-
rekte sæsonkorrektion. Det betyder, at basisindeks er sæsonkorrigeret hver for sig hvorefter de 
er aggregeret til totalerne. Fordelen ved indirekte sæsonkorrektion er at der er konsistens 
mellem udviklingerne i de forskellige delserier og sektorer. 
Brancherne i industri er grupperet i fire hovedsektorer. Investeringsgoder er produktionsmidler 
i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv vide-
reforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugs-
goder er fx fødevarer.  

Næste offentliggørelse  Industriens produktion og ordreindgang december 2010 udkommer 7. februar 2011. 

Henvendelse  Hanne Lange, tlf. 39 17 35 53, khl@dst.dk 
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