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Mere end 2.000

Det Blå Danmark beskæftiger 102.000 personer.
Den maritime industri alene beskæftiger 43.000 fordelt
på 1.000 danske leverandører af maritimt udstyr og
services samt skibsværfter.
Danske leverandørvirksomheder står for 7,4 % af
Europas maritime eksport.
Den danske maritime industri har en produktion på i
alt 91 mia. kr. – det svarer til godt 3 % af Danmarks
samlede produktion.
30 % af bruttoværditilvæksten i Det Blå Danmark sker i
den maritime industri

70 % af et skibs værdi er udstyr
Over 65 % af
dansk maritim
produktion
eksporteres
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Der er globalt behov for udstyr til vedligeholdelse af den
eksisterende flåde for ca. 130 mia. kr. årligt.
Samtidig er der pt. en ordrebeholdning på nye skibe, som
skal bruge udstyr for 1.300 mia. kr.

Kilder: SEA Europe, Clarksons Research og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
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Som medlem får man adgang til f.eks.:

Om Danske Maritime
Danske Maritime er brancheorganisation og arbejdsgiverforening for skibsværfter, udstyrsproducenter, leverandører af maritime produkter og
serviceydelser samt designere af skibe og udstyr.
Vi arbejder for at sikre vores medlemmer de bedst
mulige erhvervsvilkår både regionalt, nationalt og
internationalt.
Organisationen har fokus på alle de faktorer, der
kan medvirke til at forbedre vilkårene for den danske maritime industri, herunder blandt andet bedre
adgang til finansiering, mere ens konkurrencevilkår,
øget kvalitet i offentlige udbud, mere fokus på uddannelse og tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft til
industrien samt øget indsats i forskning og udvikling
med fokus på maritim teknologi og service. Vi går
i dialog med politikere og embedsmænd og tager
med på delegationsrejser, og vi deltager i projekter
såvel nationalt, i EU som internationalt for at opnå
og udbygge vores forståelse og viden om erhvervets behov og evner.

Repræsentation og
medindflydelse
Danske Maritime er aktiv i mange væsentlige
nationale og internationale fora, f.eks.:
•
•
•
•

•
•

IMO’s komiteer MEPC (miljø) og MSC
(sikkerhed)
OECD’s arbejdsgruppe om markedet for
skibsbygning
EU-arbejdsgrupper, konferencer, workshops og ved kontakt til kommissærer
samt i SEA Europe
Folketingets, regeringens og ministeriernes arbejde med vækstplan, lovgivning,
delegationsbesøg og ved kontakt med
politikere
Komiteer og andre relevante nedsatte ud valg eller følgegrupper
Regional og lokal kontakt til klynger,
politikere og organisationer mv.

•
•
•
•
•
•
•

Juridisk, finansiel og teknisk indsigt
Markedsinformation og prognoser
Lønstatistik og andet statistisk materiale
Medierådgivning
Scenarieplanlægning
Særligt arrangerede virksomhedsbesøg i
den maritime sektor
Omfattende netværk nationalt og
internationalt.

Medlemmerne har desuden adgang til attraktive
samarbejdsaftaler om f.eks. juridisk bistand, forsikring og rabatter ved deltagelse på konferencer, messer mv.

En voksende organisation
De danske maritime virksomheder ligger i hele landet – ofte langt fra hovedstaden, hvor en stor del
af Danske Maritimes arbejde må foregå. Vi arbejder

konstant på at uddybe det gode samarbejde i hele
Det Blå Danmark og støtter stærkt aktiviteter i hele
landet. Som noget nyt har Danske Maritime optaget MARCOD og Fyns Maritime Klynge som støttemedlemmer i en naturlig forlængelse af det tætte
samarbejde med disse klyngeorganisationer. Maritime foreninger og grupperinger som Danmarks
Rederiforening, Danske Havne, Naval Team Danmark og Danish Marine Group udgør også gode
samarbejdspartnere, når fælles interesser fra hele
Det Blå Danmark skal koordineres. På de mere tekniske områder opretholder Danske Maritime tætte
forbindelser til Skibsteknisk Selskab og Søfartsteknisk Forening.
Danske Maritime har under forskellige navne eksisteret siden 1919. Dengang havde organisationen
14 stiftende medlemmer. Igennem næsten 100 år
har medlemstallet svinget, men i de seneste år har
det været støt stigende fra 19 virksomheder i 2011
til over 70 i 2016.

Nogle af de områder, vi har fokus på, er:
•

•

•
•

•

Fornuftige rammevilkår i Danmark,
herunder fokus på et lavere omkostnings niveau, færre administrative byrder, højere
kvalitet i lovgivningen mv.
Lige handels- og konkurrencevilkår internationalt, herunder ved hjælp af begrænsninger i handelsforvridende statsstøtte og i
diskriminerende ’local content’-krav
Udfordringerne for firstmovere, blandt
andet i forhold til svovludledning, ballastvand, støj og sikkerhed
Innovation, både teknologisk og
forretningsmæssigt, herunder automatisering, e-navigation, 3D-print, materialer,
metoder, målinger og kommunikation
Veluddannet arbejdskraft, der kan arbejde
uhindret lokalt og globalt i et sundt arbejdsmiljø, og som kan bidrage til at styrke virksomhedernes produktivitet.

Danske Maritime tæller medlemmer fra alle grene af
den maritime industri. Vores medlemmer nyder ved
deres medlemskab godt af en række fordele.
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Individuel rådgivning
Danske Maritime vejleder sine medlemmer direkte
i sager om f.eks. politiske, juridiske, finansielle og
medarbejdermæssige forhold, såsom kontrakter,
finansiering, udbud, dansk lovgivning, EU-regler, internationale konventioner, arbejdsmiljø mv.

Viden og vidensdeling
Danske Maritime indsamler, udvikler og deler information, nyheder og analyser både af global, national og regional karakter om hele den maritime
sektor. Noget udarbejdes af organisationens sekretariat, mens andet er med aktiv deltagelse fra medlemmerne i f.eks. organisationens erfagrupper, der
inkluderer områder som markedsanalyse, forskning,
innovation, klassifikation, immaterielle rettigheder,
sikkerhed og arbejdsmiljø, uddannelse og personale mv.

Om Danske Maritime
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Forord

Giv os ens globale
konkurrencevilkår
Danmark er blandt verdens stærkeste maritime nationer. Vores maritime industri fylder både i størrelse
og teknologi. Industrien har i Danmark 43.000 ansatte, en produktionsværdi på mere end 90 mia. kr.
og en bruttoværditilvækst på 33 mia. kr.

”Desværre er den globale
konkurrence ikke lige for alle,
for det danske system lever i en
glaskuppel.”
Danske Maritime arbejder for et åbent marked, hvor
vi på lige vilkår med konkurrenterne kan afsætte
vores produkter. De danske maritime virksomheder
er uden tvivl blandt de bedste i verden, og de har
konkurrencedygtige priser. At have lige konkurrencevilkår er dog en forudsætning for, at de maritime
virksomheder kan overleve. Konkurrencen er intens,
og markedet er presset. Nye aktører melder sig på
banen, og de lave oliepriser medfører trange økonomiske kår.
Desværre er den globale konkurrence ikke lige for
alle, for det danske system lever i en glaskuppel.
Her i landet vil vi ikke anerkende virksomhedernes
behov for, at rammebetingelserne er de samme
som hos konkurrenterne i andre lande.

Danmark er blandt verdens stærkeste maritime nationer.
Vores maritime industri fylder både i størrelse og teknologi.
Industrien har i Danmark 43.000 ansatte, en
produktionsværdi på mere end 90 mia. kr. og en
bruttoværditilvækst på 33 mia. kr.
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Logikken er ellers klokkeklar; hvis virksomheder har
meget højere omkostninger i hjemlandet, bliver de
presset til at reducere omkostningerne for at forblive
konkurrencedygtige. Det kan i et vist omfang være
sundt, men på et tidspunkt vil virksomhederne være
tvunget til at spare på udviklingsomkostninger eller
flytte virksomheden ud af landet.
Desværre er det ikke kun omkostningerne i Danmark, som generelt er højere end i verden omkring
os. Vi giver heller ikke virksomhederne samme vilkår som deres konkurrenter i udlandet. Eksemplerne er mange:

•

Andre lande, der ligesom Danmark lever af
at eksportere, sikrer gode konkurrencedygtige finansieringsvilkår til deres eksporterhverv. Ved ikke at sikre ordentlige 		
finansieringsvilkår for virksomhederne,
mister eksportvirksomhederne konkurrenceevne og taber ordrer og indtægter til
Danmark.

•

Når andre europæiske lande laver offentlige udbud, vælger man nationalt enten
direkte eller gennem kravspecifikationer,
som udelukker andre landes industrier.

•

Skatter og afgifter er fortsat på et alt for 		
højt niveau og er en tikkende bombe 		
under Danmarks velfærd. Vi risikerer at 		
miste de virksomheder, som fremover skal
finansiere velfærden, hvis ikke de har rimelige rammebetingelser at arbejde under.

Danmark er globalt blandt de førende lande inden
for ny maritim teknologi. Vi leverer og udvikler omkring ti procent af det maritime udstyr til skibe, som
sejler rundt på verdenshavene. Men konkurrencen
er intens.
Industrien har brug for, at Folketinget og den siddende regering vil medvirke til, blandt andet gennem det
annoncerede vækstarbejde for Det Blå Danmark, at
gribe den vækst, som med stor sandsynlighed vil
komme i de kommende år – ikke mindst, når den
aktuelle krise er overstået.
Det er ingen selvfølgelighed, at fremtidens vækst
går til den danske maritime industri, men vi kan få
en god del af den, hvis vi har de rette rammebetingelser.
Jenny N. Braat
Adm. direktør		

Thomas S. Knudsen
Formand

Forord
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Maritim industri er en
vækstindustri
Den maritime industri har et vækstpotentiale,
der overstiger potentialet i de fleste af landets
andre store erhverv, uanset voldsomme udsving
i oliepriser og handelsmønstre. Men industrien
behøver fair konkurrence og bedre kompetencer
for at indfri potentialet.
Den maritime industri i Danmark tæller 43.000 medarbejdere fordelt på cirka 1.000 maritime virksomheder og følgeerhverv. De producerer samlet for 91
mia. kr., og hovedparten af produktionen eksporteres. Industrien producerer og eksporterer maritimt
udstyr og skibe for flere penge end svinekødsindustrien og beklædningsindustrien tilsammen. Samtidig bidrager den med store beløb i skat. Beregninger
foretaget af Danske Maritime viser, at de samlede
skatter beløber sig til 6,9 mia. kr. Beløbet inkluderer
endda kun A-skat fra medarbejdere og selskabsskat
fra virksomhederne, ikke moms og afgifter.
Det kan blive til meget mere. Nok bliver de store
fragtskibe i dag bygget i Asien, men Danmark har
fortsat verdens største værft inden for pelagiske fiskefartøjer, og i Danmark drives store reparationsværfter og specialværfter. Sideløbende er der intenst fokus på at designe skibene og at udvikle og
producere alle de tekniske dele.
Igennem de seneste 20-25 år er der sket en omkalfatring af den maritime industri. En strøm af maritime udstyrsproducenter og serviceleverandører,
ofte startet af tidligere medarbejdere fra værfter, har
afløst de tidligere store stålskibsværfter.
Status i dag er, at både danske værfter, udstyrsproducenter og serviceleverandører kan opretholde en
pæn forretning, trods et stadig mere presset marked. De virksomheder, som afløste de gamle store
stålværfter, har næsten lige så mange medarbejdere, som værfterne havde, og de omsætter for det
samme, som de gamle værfter gjorde. Deres overskud er til gengæld langt højere, og de nye virksomheders produktion kan forholdsvis hurtigt omstilles
og tilpasses nye vækstmuligheder.
Virksomhederne kan – til forskel fra de store værfter
– flerdoble produktionen af deres maritime produkter

og serviceydelser. Det være sig maling, redningsflåder, marinekedler, røgrensere, ballastvandsystemer,
trykmålere, brandslukningssystemer eller design af
skibe og motorer.
Samtidig er vi bedre end de fleste til at opfinde og
videreudvikle. Dansk maritim knowhow og dansk
maritim innovation er i verdensklasse. Ikke mindst
på grund af traditionsrige og forbilledlige samarbejder mellem staten, universiteter, værfter, rederier og
maritime udstyrsproducenter og serviceleverandører.
Vækstpotentialet ligger i forlængelse af de prognoser, som verdens førende skibsbyggernationer kom
med i sommeren 2015. Prognoserne siger, at der i
de kommende 20 år vil blive bygget dobbelt så mange eller dobbelt så store skibe som hidtil. Det skyldes den helt enkle og anerkendte antagelse, at verdenshandlen vil blive fordoblet frem til 2035. Måske
holder det ikke helt stik, men vækst, det bliver der.
Samtidig sejler en historisk stor flåde på over
100.000 store skibe på verdenshavene. Det er skibe, som skal have ny bundmaling og udstyr, som
mindsker energiforbruget eller udledningen af skadelige stoffer, eller teknologi som hjælper med at
navigere eller administrere skibet bedre, eller som
sikrer de ansatte, lasten og skibets eventuelle passagerer.
De fleste ved, at Danmark klarer sig godt som søfartsnation. Mange tænker umiddelbart på gigantiske containerskibe og verdensomspændende rederier. Den maritime industri er under radaren for de
fleste, men den udgør 42 procent af arbejdspladserne i Det Blå Danmark. Ser man bort fra udvinding
af råstof (olie), hvor værditilvæksten jo er lidt særlig,
står den maritime industri med 30 procent for den
største del af bruttoværditilvæksten i Det Blå Danmark.
Desuden har udstyrsindustrien de senere år oplevet
den markant højeste produktivitetsvækst blandt alle
de blå erhverv og i forhold til den samlede danske
industri.

Den danske maritime industri
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Gode rammevilkår skaber
maritim vækst

Danmark forbliver en af de globalt førende maritime
nationer.

Fair konkurrencevilkår og bedre kompetencer er to
overordrede temaer, når det gælder de afgørende
rammebetingelser for den maritime industris fortsatte vækst og indtjeningsevne. Danske maritime virksomheder er i skarp konkurrence med producenter,
leverandører og værfter fra hele verden, og den daglige dyst om kunderne foregår overalt på kloden.

Der har været årelang, bred politisk opbakning til,
at Danmark skal være en førende maritim nation.
Under tidligere regeringer fremlagdes vækstplaner i
samarbejde med den maritime industri. Det var planer, der havde som mål at gøre Danmark til Europas
førende maritime nation. Danske Maritime glæder
sig over, at også den nuværende regering har øje
for den maritime industri som en vigtig dansk
styrkeposition.

Rammevilkår, der sikrer fair konkurrence, er afgørende for at sikre industrien samme muligheder for
at drive erhverv som konkurrenter i andre lande. Det
gælder såvel love og regler i Danmark, i EU som
internationalt. Aktuelt har Danske Maritime fokus
på bedre vilkår for og adgang til finansiering, bedre
kvalitet i offentlige udbud, ensartede internationale
regler, øget markedsadgang, maritim montørordning, firstmovere mv.

Erhvervs- og vækstministeren har annonceret en ny
maritim vækstplan, som skal forankres bredt. Danske Maritime vil, i lighed med andre maritime organisationer, fastholde, at vi må have en blå vækstplan,
der kan gøre os til en af de toneangivende maritime
nationer globalt med stigende vækst og stigende
dansk beskæftigelse til lands og til vands.

”Rammevilkår, der sikrer fair
konkurrence, er afgørende for at
sikre industrien samme muligheder
for at drive erhverv som
konkurrenter i andre lande.”
Adgang til kvalificeret arbejdskraft er en vigtig rammebetingelse for virksomhedernes vækst. Der er
behov for at udvikle de kompetencer, der nu og fremover skal give virksomhederne den arbejdskraft,
de efterspørger i Danmark. Foreningen har aktuelt
særligt fokus på at øge optaget på uddannelser til
ingeniører, maskinmestre og de tekniske erhvervsuddannelser. Det er ligeledes et indsatsområde at
få skabt blå spor på akademiuddannelserne på
erhvervsakademierne og at øge optaget af lærlinge.
Desuden er det ufravigeligt, at omkostningsniveauet for at drive virksomhed i Danmark til stadighed
reduceres, ikke mindst for et eksporterende erhverv
som den danske maritime industri, der konkurrerer
på en global markedsplads. Derfor bør der være fokus på ikke at pålægge erhvervet øgede skatter og
afgifter, men tværtimod at reducere erhvervets
skatte- og afgiftsbyrde.

Ambitiøs vækstplan og vækstteam
Danske Maritime ser frem til at bidrage aktivt i arbejdet med den af regeringen bebudede vækstplan for
Det Blå Danmark, blandt andet gennem deltagelse i
det planlagte vækstteam, og dermed medvirke til at
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Maritim montørordning kan
skabe jobs
Danske Maritime vil i 2016 fortsætte med at arbejde
for indførelse af en maritim montørordning. Det vil
blandt andet ske under arbejdet med den ny vækstplan. Den tidligere regerings vækstplan fra 2012 indeholdt en anbefaling om at indføre en sådan
ordning.

Ordningen vil gøre det muligt for maritime virksomheder at konkurrere med montører, der arbejder for
virksomheder ud af andre lande. Forslagets gennemførelse vil betyde, at montører kan hjemtage viden om produkterne, mens de er i brug på sejlende
skibe, og dermed fremme og fastholde innovation i
virksomhederne.

After sales-service er et nyt marked
Der er opstået et behov for, at leverandører af maritimt udstyr ikke blot sælger udstyr, men kan sælge
selve den grundydelse, udstyret i sig selv leverer,
som en samlet service. I stedet for at sælge en motor, kan man levere fremdrivning, i stedet for ventilation kan man levere køling osv.

”Maritime nationer, som ønsker at
være firstmovere, må sikre de rigtige
rammebetingelser for maritime
virksomheder.”
Behovet stiger i takt med, at verdens handelsflåde
bliver større, og rederierne reducerer deres tekniske
organisation. Det giver danske leverandører nye muligheder for at differentiere sig fra konkurrenterne.

Det vil dog kræve, at virksomhederne kan sende
tekniske medarbejdere ud på skibene på konkurrencedygtige vilkår for at vedligeholde produktet.
For at understøtte den udvikling, har Danske Maritime i samarbejde med DTU Management udarbejdet et servitization-koncept for de maritime virksomheder.
Maritime nationer, som ønsker at være firstmovere,
må sikre de rigtige rammebetingelser for maritime
virksomheder, så de kan konkurrere og hjembringe den nødvendige viden. Eksempelvis vil danske
virksomheder være tvunget til i stigende omfang at
ansætte folk ude i verden i stedet for at udsende
fra hovedkontoret, medmindre vi gør noget herhjemme for at nedbringe omkostningerne, f.eks. med en
montørordning.

Konkurrencedygtig finansiering
Danske Maritime efterlyser fortsat konkurrencedygtig finansiering. Danske maritime udstyrsproducenter og serviceleverandører råder over nogle af verdens mest højteknologiske og miljø- og klimavenlige
løsninger til skibe.
En af de største markedsmæssige barrierer er de
begrænsede muligheder for at tilvejebringe kapital

En maritim montørordning vil betyde et kortsigtet
provenutab for staten på 63 mio. kr. Ordningen vil
til gengæld skabe over 700 arbejdspladser og øge
omsætningen med en halv milliard kroner i danske maritime virksomheder. Dermed skabes også
et langsigtet merprovenu for staten. Hvis ikke ordningen bliver indført, vil det omvendt betyde tabte
kontrakter i den maritime industri og nedlæggelse
af mange hundrede jobs i Danmark.
En analyse blandt danske maritime virksomheder,
hvor Dansk Metal har medvirket i beregningerne,
viser, at der ved indgangen til 2015 var 1.670 maritime montører i de adspurgte virksomheder, hvilket
omregnet til hele den danske maritime industri giver
godt 3.000 maritime montører.
En montørordning har i flere år været et ønske fra
den maritime industri og har været drøftet med skiftende regeringer. Det seneste forslag blev fremlagt
i forbindelse med finansloven for 2016. Det aktuelle
forslag har udelukkende fokus på maritime montører, der bliver sendt ud fra Danmark til sejlende skibe rundt i verden.
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og kredit til finansiering af de ofte store investeringer, der gøres i forbindelse med både bygning og
drift af skibe. Industrien bør som minimum have
adgang til samme finansieringsvilkår som i andre
toneangivende maritime europæiske lande. Det er
ikke tilfældet i dag, og det stiller de danske maritime
virksomheder i en ugunstig situation.

Der blev i efteråret 2015 etableret en følgegruppe,
der skal vedligeholde portalens indhold. Gruppen
skal endvidere drøfte den maritime industris aktuelle
finansieringsmuligheder og se på de løsninger, som
tilbydes udenlandske konkurrenter. Gruppen vil udarbejde anbefalinger og forslag til nye instrumenter
til brug for de danske eksporterende virksomheder.

Et væsentligt tiltag vil være en genindførelse af en
renteudligningsordning til finansiering af eksportforretninger til fast rente. Danske Maritime foreslår ligeledes, at der udvikles særlige finansieringspakker
for eksport af maritimt udstyr.

Danske Maritime har i 2015 holdt flere møder med
medlemsvirksomheder, såvel samlet om portalen
som individuelt om finansielle udfordringer, og de
aktiviteter ventes øget i 2016.

Finansieringsportalen blev åbnet
maj 2015
Danske Maritime åbnede den 12. maj 2015
www.finansieringsportal.dk. Portalen er resultatet
af det finansieringsprojekt, der blev indledt året før
med støtte fra Den Danske Maritime Fond.
Portalen opfylder flere formål ved at være en lærebog om finansielle forhold, en kortlægning af de muligheder, som er tilgængelige og en beskrivelse af
aktuelle udbydere af finansielle produkter. Portalen
omfatter en værktøjskasse med forslag til finansielle
tekster og indeholder en introduktion på engelsk for
ikke-danskkyndige medarbejdere.

Offentlige udbud og Søværnet
På et tidspunkt, hvor udfordringerne stiger for det
danske søværn, blandt andet som følge af behov for
øget overvågning af og inspektion i farvandene omkring Grønland, har staten primo juli 2013 ændret
på Søværnets indkøb af reparations- og vedligeholdelsesopgaver, så de generelle regler for EU-udbud
skal bruges.
Danske Maritime har længe kritiseret denne ændring, fordi den fordyrer og besværliggør processen,
idet den påfører både udbydere og tilbudsgivere
højere omkostninger, og formaliteterne tilskynder til
regelrytteri og klager.

Sagen om offentlige udbud og Søværnet affødte massiv omtale hen over året i både landsdækkende
og regionale medier. Her er et lille udpluk af overskrifter.

Ved det åbne samråd den 17. september 2015 i Folketingets Forsvarsudvalg fik Danske Maritime foretræde for at fremlægge vores synspunkter. I samrådet var et bredt flertal af Folketingets partier af den
opfattelse, at Søværnets udbud ikke skulle ske efter
EU-regelsæt.
At benytte de generelle regler for EU-udbud er i
modstrid med almindelig praksis i alle andre maritime EU-lande. Opgaver fra søværn bliver af de
EU-lande, der selv har en maritim industri, udbudt
og lander udelukkende hos nationale værfter. Evnen
til nationalt at kunne bygge skibe til militære formål
er en væsentlig sikkerhedsinteresse, så man i tilfælde af krig eller krise kan have fuld kontrol over maritim kapacitet og knowhow. Samme rationale har
Danmark tidligere haft.
Danske værfter er førende på kvalitet og knowhow.
Det giver ikke nødvendigvis på kort sigt det billigste
tilbud til Søværnet. Desværre er prisen reelt det altafgørende kriterium i udbudsreglerne. EU-reglerne
hviler desuden på en forudsætning om, at tilbud fra
leverandører, der ikke kan levere kvalitet eller blot
ikke beregner rigtigt, forsvinder i den hårde konkurrence. I den maritime verden ser virkeligheden imidlertid anderledes ud, når udenlandske værfter kan
underbyde på prisen bakket op af f.eks. statsstøtte.
Udbudsreglerne er dermed ikke egnet til at sikre en
velafbalanceret varetagelse af det sikkerhedsmæssige hensyn. Reglerne sikrer ej heller, at den bedste leverandør afgiver tilbud, kun at de, der byder,
behandles ens. Reglerne åbner desuden for klager
og ønsker om aktindsigt fra udenlandske værfter, og
den nye politik sender det uheldige signal til udenlandske kunder – civile som militære – at Forsvaret
ikke ønsker at købe ind hos danske værfter.
Staten anbefaler de danske rederier at søge den
højeste kvalitet. Det virker besynderligt, at staten
ikke selv efterlever samme kodeks. Det virker uforståeligt, at den danske stat ikke stiller samme krav
til sine leverandører som til landets øvrige virksomheder på områder som arbejdsmiljø, klima og social
ansvarlighed. Ved at acceptere udenlandske virksomheder som leverandører, uden at stille andre
krav end den på kort sigt laveste omkostning, fraskriver man sig en kvalitetsmæssig udvikling.
De særligt tilpassede og danskudviklede skibe af
højt kvalitetsniveau, som Søværnet i dag råder over,
bliver umulige at skaffe, hvis ikke kompetencerne opretholdes og udvikles på de danske værfter.
Udenlandske værfter kan kun levere det, som de
udenlandske flåder efterspørger – og ikke nødvendigvis det, som Danmark har brug for.
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Dertil kan så lægges de økonomiske konsekvenser,
som valg af udenlandske værfter vil give Danmark.
Statens indtægter reduceres, når indtjeningen hos
værfter og værftsansatte samt hos deres underleverandører fjernes. Arbejdspladser går decideret tabt,
hvad enten der er tale om nybygnings- eller vedligeholdelsesopgaver. For disse medarbejdere er det en
devaluering af deres værdi, og for Hjemmeværnets
frivillige må det være stærkt demotiverende at blive
pålagt at sejle deres skibe ud af landet for at blive
vedligeholdt.
Den nye praksis betyder også, at Kammeradvokaten inddrages som et fordyrende led, der nok mindsker risikoen for juridiske fejl, men til gengæld øger
risikoen for tekniske fejlvurderinger.
Hvis man vender tilbage til den tidligere praksis om
udelukkende at udbyde Søværnets nybygnings-,
reparations- og vedligeholdelsesopgaver nationalt
– en praksis, som benyttes i andre EU-lande – vil
Søværnets udbud følge en proces, hvor der tages
hensyn til flere parametre. Udbud vil dermed normalt ske på dansk til danske værfter, med færre
formaliteter og lavere omkostninger til følge. Det vil
sikre, at vi bevarer evnen til at bygge, vedligeholde
og levetidsforlænge vores militære fartøjer.

Regler for medicin på redningsflåder
Et andet eksempel, i lighed med det om offentlige
udbud, hvor Danske Maritime støtter medlemsvirksomheder i kontakten med danske myndigheder om
uhensigtsmæssigheder i love eller udmøntningen af
love, er regelsættet om lægemidler.
Danske VIKING Life-Saving Equipment A/S sælger
og vedligeholder redningsflåder til alverdens skibe.
Disse flåder har nødforsyninger og førstehjælpsudstyr, som indeholder ’lægemidler’, herunder plaster,
forbinding, søsygetabletter og den medicin, som
hver flagstat mener, det er nødvendigt at have på
en redningsflåde.
Det er derfor et problem, hvis man opfatter VIKINGs
redningsflåder som en del af EU's forsyningskæde
for medicin. Hvis en redningsflåde skal placeres
på et skib under udenlandsk flag, kan man ikke
begrænse indholdet til de pakningsstørrelser og
medicintyper, der er godkendt i Danmark. Det er
potentielt farligt, hvis man kræver dansksprogede
brugsanvisninger på skibe uden dansk besætning.
Danske Maritime har en foreløbig aftale med Sundhedsministeriet, men det er i længden ikke hensigtsmæssigt, hvis lægemidler, der skal pakkes
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ned i redningsflåder til skibe under fremmed flag,
reguleres efter regionale regler, der kun sigter på
at kontrollere patientmedicin i de enkelte EU-lande.

Havneophold endeligt på plads
Danske Maritime fik i foråret 2015 tilsagn om en
ændring af den uhensigtsmæssige regelfortolkning,
der betød, at skibe under DIS-flag blev begrænset i
deres brug af danske værfter. I april 2015 kom Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering med tilladelse til, at skibe med udenlandsk besætning kan
benytte danske værfter op til tre gange årligt, uden
at det medregnes i de 25 havneanløb, som DIS-skibe er begrænset til.

Arktis forbliver et varmt emne
Danske Maritime efterlyser gunstigere rammebetingelser for at drive maritim virksomhed i Arktis, herunder Grønland.
Danske Maritime vil ligeledes arbejde for at understøtte en ansvarlig økonomisk udvikling i regionen
under hensyntagen til dens sårbare miljø og klima.
Det skal blandt andet ske ved at tiltrække øgede in-

vesteringer i og udbygning af infrastrukturen i Arktis
samt at understøtte forsknings- og udviklingsaktiviteter foruden øgede internationale og nationale offentlige og private samarbejder.

somt have en række positive, afledte effekter på
efterspørgslen på maritime serviceydelser og støttefunktioner.

drejningspunkter på konferencen var digitalisering,
Big Data, konsolidering og ikke mindst øget fokus
på teknologiinnovation som nøglen til en forbedret
fremtid.

Implementeringen og håndhævelsen af Polarkoden
bliver afgørende. I maj 2015 vedtog IMO’s miljøkomite (MEPC) Polarkoden, der skal indføre bæredygtige standarder for miljø- og sikkerhedskrav til skibe,
der besejler Arktis og Antarktis. Polarkodens forventede ikrafttræden er januar 2017.

Danish Maritime Days

Ofte ser man, at søfarten benytter forældede modeller uden at udnytte teknologiens fulde potentiale. Dr
Martin Stopford, topchef hos Clarksons Research,
advokerede for en ny forretningsmodel ’Smart-Shipping’, som effektiviserer hele værdikæden af søtransport ved at bruge de nyeste og efterhånden
modne informations- og kommunikationsteknologier. En model der allerede er implementeret i andre
sektorer, men endnu ikke i søfart.

Klimaforandringerne i Arktis har blandt andet medført voksende opmærksomhed på udvinding af råstoffer og generel større kommerciel og videnskabelig aktivitet i regionen, og denne aktivitet forventes
øget betydeligt i de kommende år.
Kongeriget Danmark omfatter en stor del af det arktiske område. I kraft af den danske maritime industris styrkepositioner inden for specialsegmenter,
sikkerhed, innovation samt grønne teknologier og
løsninger har industrien gode muligheder for at drage fordel af den udvikling, der sker i Arktis.
I de kommende år bliver det nødvendigt at øge den
danske tilstedeværelse i Arktis med egnede og
tidsvarende fartøjer, der kan understøtte den udvikling, der forventes i området. Det vil derfor utvivl-

Danish Maritime Days (DMD) med blandt andet topmøde og teknologikonference vender tilbage den
24.-28. oktober 2016. Bag Danish Maritime Days
står et partnerskab bestående af Søfartsstyrelsen,
Danmarks Rederiforening og Danske Maritime.
I oktober 2015 afholdtes Danish Maritime Days for
anden gang med mange begivenheder over hele
landet, f.eks. udstillingerne Green Port, DanFish, Interferry og Danish Maritime Fair. I alt tiltrak Danish
Maritime Days 2015 ca. 18.000 deltagere.
Et af de arrangementer, Danske Maritime stod bag
under DMD 2015, omhandlede ’Workforce of the
future’, som er et samarbejde mellem Danske Maritime, Dansk Metal, Maskinmestrenes Forening,
World Careers og MARCOD. Syv byer over hele landet blev besøgt, og der var mere end 500 deltagere
fra landets 8.-10. klasser, som hørte om uddannelsesmuligheder i industrien.

Danish Maritime Forum
Som led i DMD deltog Danske Maritime med flere
medlemmer den 7.-8. oktober 2015 i topmødet Danish Maritime Forum i København, der samlede toppolitikere og maritime ledere fra hele verden.
En konklusion fra topmødet var, at de stærke aktører i den maritime branche må gå forrest i stræben
efter samarbejde mellem maritime aktører. De hellige køer må adresseres, og udfordringerne må imødegås ved et styrket samarbejde, ellers vil det forhindre yderligere udvikling i den globale blå verden.
At innovative og digitale teknologier er fremtiden
for skibsfarten var en anden væsentlig konklusion.
Denne konklusion nåede deltagerne i Danish Maritime Technology Conference også frem til.

Danish Maritime Technology
Conference
Danish Maritime Technology Conference, som var
arrangeret af Danske Maritime og en række medlemsvirksomheder, blev afholdt den 7.-8. oktober
2015. Konferencen satte innovation samt grønne
og bæredygtige teknologier i fokus, og konferencen
tog desuden et kritisk blik på fremtidens søfart. Om-
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Danish Maritime Technology Conference finder i
2016 sted den 26.-27. oktober.

Danske Maritimes årsmøder
’Den fjerde industrielle revolution og dens betydning
for de maritime erhverv’ er temaet for Danske Maritimes årsmøde, som finder sted den 20. april 2016
hos MAN Diesel & Turbo i København. Verden står
over for en ny æra, hvor digitalisering, automatisering og brug af nye teknologier, 3D-print og robotter
vil sætte dagsordenen ikke blot for de maritime erhverv, men hele verden.
I maj 2015 dannede Metalskolen Jørlunde ved Slangerup rammen for Danske Maritimes årsmøde. Den
maritime industris transformation, udvikling og omstillingsparathed var på dagsordenen. Disse kvaliteter blev understreget af daværende uddannelsesog forskningsminister Sofie Carsten Nielsen, som
kaldte den maritime industri for et mønstereksempel
på en branche med vækstpotentiale.

Folkemødet i juni
Det Blå Danmark vil igen lægge til kaj i Allinge Havn,
når Folkemødet afholdes den 16.-19. juni 2016.
Siden 2013 er Danske Maritime, Danske Havne og
Danmarks Rederiforening gået sammen om at afholde debatter og aktiviteter for at fremme det maritime Danmark. Folkemødet i 2015 bar præg af,
at der var udstedt valg til Folketinget til afholdelse
den 18. juni. I terrorens skygge var politiopbuddet
væsentligt større end tidligere år, men det afholdt
hverken arrangører eller besøgende fra at deltage i
det hidtil største
Folkemøde med 25.000 fremmødte.
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Fremtid i forandring
På mødet i Danske Maritimes markedsudviklingsgruppe den 21. januar 2016 holdt fremtidsforsker og
stifter af FutureNautics, Kate D. Adamson, oplægget
'Maritime Technology in the Exponential Age’. Hendes budskab var, at de eksponentielle forandringer,
vi ser inden for teknologien, bliver skabt, fordi gennembrud inden for teknologien kolliderer med såkaldte globale megatrends.
Vi vil sandsynligvis opleve flere forandringer i de
næste 50 år end i de sidste 300 år. De kolossale forandringer, vi ser i markederne, forretningsmodellerne, i de globale handelsstrømme og i økonomierne,
som drives af robotteknologi, 3D, Big Data mv., vil
have dybtgående virkning på shipping, hvilke skibstyper, der skal bygges, hvilke teknologier, der udvikles, og hvilke folk, de maritime erhverv i fremtiden
har behov for.

Workshops om scenarier
Medlemsvirksomheder hos Danske Maritime kan
også i 2016 og 2017 fortroligt og gratis få afholdt en
workshop om scenarieprojektering. Det sker med
hjælp fra den erhvervs-Ph.D.-kandidat, som Danske
Maritime har tilknyttet med støtte fra Den Danske
Maritime Fond og Innovationsfonden.
De medlemmer, som i 2014 og 2015 har benyttet sig
af værktøjet, har haft gode erfaringer og har anbefalet det til CBS’s Blå MBA-program, hvor det fortsat
bliver udviklet.

Øvrige events
Danske Maritime har i 2015 arrangeret eller bidraget
med at arrangere flere andre velbesøgte konferencer og seminarer, blandt andre:
•

•

•
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17. december 2015:
’3D-print i den maritime industri’ i Lyngby
sammen med FORCE Technology, DTU og
TINV
26. november 2015:
’Vækst i Vandkanten’ på Christiansborg
sammen med CO-industri og Danmarks
Rederiforening
26. oktober 2015:
’Opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet’ i Aalborg sammen med MARCOD
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•

14. september 2015:
’Det maritime hus’, midtvejskonference
sammen med Kerteminde Kommune, 		
Odense Katedralskole og Syddansk
Universitet.

Globale forhold

Ens handelsvilkår globalt og i EU
Danmark har EU’s største maritime industri målt
i forhold til indbyggertal. Virksomhederne inden
for den danske maritime industri er internationalt orienterede. Hovedparten af virksomhedernes produktion går til eksport. Danske Maritime
har fokus på fair international konkurrence og
åbne markeder.
Den danske maritime industri er stærkt afhængig af
gode rammevilkår internationalt. Derfor har Danske
Maritime fokus på det arbejde, der foregår i internationale organisationer som FN’s søfartsorganisation
IMO, verdenshandelsorganisationen WTO og den
internationale økonomiske samarbejdsorganisation
OECD.
Selv om en betydelig andel af den danske maritime industris eksport i dag går til de store skibsbygningsnationer i Asien, fylder nærmarkederne inden
for EU fortsat godt i det samlede eksportbillede. Et
velfungerende indre marked har derfor høj prioritet
for Danske Maritime.
Den aktuelle markedssituation gør, at der er behov
for fortsat udmøntning af LeaderSHIP2020. Det er
den strategi, som Europa-Kommissionen i samarbejde med den maritime industri har formuleret for
at sikre initiativer til at fremme den fortsatte vækst i
den europæiske maritime industri samt dens konkurrenceevne og udviklingsmuligheder. Det gælder
især inden for områderne:
•
•

•
•

Bedre internationale rammevilkår i retning   
af fair konkurrence og lige adgang til
markederne
Øget fokus på forskning og innovation, ikke  
mindst til gavn for firstmovere af ny
teknologi, både blandt leverandører og
redere
Uddannelse og tiltrækning af kvalificeret
arbejdskraft til den europæiske maritime
industri
Bedre adgang til finansiering.

Lige international handel
Danske maritime virksomheder trives bedst i et
åbent handelsmiljø, der bygger på fair og lige handelsvilkår.
Der er indikationer på, at væksten i verdenshandelen i de kommende år kan blive mindre end den globale økonomiske vækst. Kinas omstilling fra at være
en eksportdrevet fremstillingsøkonomi til en mere
forbrugs- og servicebaseret økonomi samt hjemtagning af produktion fra tredjelande er nogle af forklaringerne på en lavere vækst i verdenshandlen. Et
stigende antal handelsprotektionistiske foranstaltninger, blandt andet i form af handelsforvridende
statsstøtte, tekniske handelshindringer og såkaldte
’local content’-krav, har også negativ indflydelse på
væksten i verdenshandlen. Sådanne foranstaltninger rammer danske maritime virksomheder hårdt,
fordi virksomhederne er internationalt orienterede.

”Danske maritime virksomheder
trives bedst i et åbent handelsmiljø,
der bygger på fair og lige
handelsvilkår.”
Derfor er det vigtigt, at der fortsat indgås handelsaftaler, der kan medvirke til at dæmme op for en
stigende handelsprotektionisme. Aftalerne skal desuden gerne skabe nye markedsmuligheder for den
danske maritime industri.
Danske Maritime ser gerne, at EU indgår bilaterale
frihandelsaftaler med alle de væsentligste skibsbygningsnationer. Derfor hilser vi det velkomment,
at EU i 2015 fik afsluttet frihandelsforhandlingerne
med Vietnam, og at EU har indledt forhandlinger
med Filippinerne. Vi ser desuden et potentiale for
øgede eksportmuligheder for den danske maritime
industri til USA i de igangværende forhandlinger
mellem EU og USA om en frihandelsaftale (TTIP).
Danske Maritime arbejder derfor sammen med SEA
Europe på at få lempet det meget restriktive regime
for skibsbygning til amerikansk indenrigsskibsfart.
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Danske Maritime havde gerne set, at Doha-handelsrunden var blevet afsluttet med WTO-ministerkonferencen i Nairobi i december 2015. Det skete
ikke, men de aftaler, der blev indgået i Nairobi, vil
forhåbentlig kunne skabe basis for en bredere multilateral handelsaftale, der skaber reel øget markedsadgang globalt til gavn for danske maritime
virksomheder.

Beskyttelse af immaterielle
rettigheder
Danske Maritime har fortsat fokus på beskyttelse
og håndhævelse af immaterielle rettigheder (IPR),
ikke mindst gennem arbejdet i SEA Europes arbejdsgruppe om IPR. I arbejdsgruppen drøftes
blandt andet konkrete IPR-problemstillinger, herunder hvordan disse sager kan rejses politisk over for
Europa-Kommissionen. Der har været en række eksempler på, at værfter i Asien hos den Europæiske
Patentorganisation har søgt om patentbeskyttelse
for maritime løsninger og produkter, der for det første ikke kan anses som reelle nyopfindelser, og som
samtidig truer løsninger, der er udviklet af europæiske skibsbyggere.

Firstmover-genklang i IMO
Danske Maritimes fokus på firstmovere har vundet
genklang i IMO. Danske Maritime har fremsat konkrete forslag til sikring af virksomheder, der har udviklet rensningsudstyr til ballastvand, og til rederier,
der har investeret i det nye udstyr – i tillid til konventionen, der vil påbyde brug af udstyret.
Efter mange års forsinkelser ser det ud til, at ballastvandkonventionen snart træder i kraft. Da teknologierne har udviklet sig, siden man først satte
processen bag den i gang, er det væsentligt, at de,
der var først ude, ikke straffes for deres initiativer,
når konventionen – som noget af det første – skal
ændres, så den er tidssvarende.

Ballastvand mangler det sidste
Danske Maritime arbejder fortsat aktivt for, at konventionen om rensning af ballastvand træder i kraft
hurtigst muligt.
I december 2015 virkede det i en kort periode som
om, at konventionen havde opnået tilstrækkelig accept til, at den ville kunne træde i kraft i løbet af
2016. Det viste sig ikke at være tilfældet. Siden har
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Belgien ratificeret, og med de seneste landeratifikationer har 34,82 procent af verdensflåden tiltrådt
konventionen. Kravet er 35 procent. Det må forventes, at den nødvendige tilslutning nås snart, og at
konventionen derfor kan træde i kraft 12 måneder
derefter.
Konventionen blev aftalt i 2004, efter en langvarig
forhandling, for at begrænse de invasive arter, som
skibe medtager i deres ballastvandtanke. Konventionen skulle være trådt i kraft for lang tid siden, men
stærke kræfter har ikke kun arbejdet på at forsinke
konventionens ikrafttræden, men samtidig arbejdet
for at lempe flere af konventionens krav.
Den oprindeligt aftalte overgangsordning er ikke
længere mulig, og der er aftalt en ny, som kræver
retrofit af de berørte skibe i løbet af fem år. Desuden
er der ved at blive aftalt en ny standard for typegodkendelse, som de fleste håber vil svare nøje til den,
USA har gennemført, fordi man der ikke har villet
vente på den forsinkede konvention. Disse ændringer skal alle formelt gennemføres i konventionens
første år.
Forløbet i de 12 år, hvor man har ventet på konventionens ikrafttræden, viser, at krav om at indføre nyt
udstyr bør formuleres med langt større hensyn til
den risiko, som de første udviklere og brugere løber eller blot oplever, at de skal løbe. Det er lykkedes at udvikle virksomme systemer til rensning af
ballastvand, men mange mente sig usikre på, om
konventionens krav ville kunne opfyldes af alle. Der
var ingen mekanisme i konventionen, der kunne
fremme brugen af anlæggene, og der har derfor kun
været meget begrænset erfaring med deres drift og
med den mulige havnestatskontrol. Udviklerne, der
havde tiltro til den aftalte tidsplan, blev skuffede, og
mange må føle, at deres investering skete for tidligt.
Hvis de 12 år havde været brugt til at få erfaring,
havde man dels stået med langt mere viden i dag,
dels fået renset en hel del ballastvand, der i mellemtiden er pumpet urenset ud i alverdens have.

også i praksis bruger den renere olie. Det er stadig
heller ikke påvist, at de bøder, der måtte blive givet,
vil gøre det uøkonomisk at overtræde reglerne.
Der er naturligvis ikke grund til at mistænke de skibe, der hovedsageligt sejler i danske farvande, for
at udlede for meget svovl. De skibe, der imidlertid
kun en gang imellem gennemsejler disse farvande,
er det meget vanskeligt at overvåge, og opdager
myndighederne en overtrædelse, er det ikke sikkert, at der er mulighed for at gribe ind.

NOx – status og holdninger
Begrænsninger i udledning af kvælstofoxider (NOx)
fra dieselmotorer er indført af helbredsmæssige
grunde og er aftalt internationalt. Alle skibe bygget
efter den 1. januar 2011 skal opfylde de internationale Tier II-krav og dermed nedbringe udslippet
med 15-25 procent i forhold til den tidligere tilladte
mængde. Det er aftalt, at de mest stringente krav til
at begrænse NOx med yderligere 75 procent kan
indføres i kystnære områder (NECA = NOx Emission Control Area) for at beskytte befolkningerne
der, men det kræver enighed blandt kyststaterne
at indføre disse krav. Det er endnu ikke lykkedes at
opnå fuld enighed om at indføre tilstrækkelige begrænsninger i Østersøen og Nordsøen. De fleste

af landene i området så gerne, at det nuværende
SECA (Sulphur Emission Control Area) også blev til
et NECA i lighed med området ud for den nordamerikanske kyst.
I modsætning til svovludledning er NOx fra motorer
ikke en forurening, som kommer fra brændstoffet.
Det er skadelige kvælstofoxider, der opstår under forbrændingen, ved at kvælstoffet i luften iltes
i forbrændingskammeret. Udviklingen af NOx kan
modvirkes på flere måder, som dog alle kræver så
meget, at det kun vanskeligt lader sig gøre som et
retrofit af et skib. Det kan langt lettere ske for nybygninger. Det er derfor aftalt i IMO, at ved indførelse af
et NECA skal de nye strengere krav til udslip alene
gælde for skibe bygget efter en bestemt dato, der
fastsættes for hver NECA. Alle skibe bygget før denne dato kan sejle i NECA’s efter de lempeligere Tier
II-udslipsniveauer.
Det nordamerikanske NECA er indført fra den 1. januar 2016. De skibe, der leveres efter denne dato,
vil således kun kunne besejle Nordamerika, hvis de
overholder de høje Tier III-krav, mens de er i amerikanske farvande. Disse skibe vil imidlertid næppe
overholde høje Tier III-krav, når de sejler i Østersøen efter indførelsen af et NECA i dette farvand. Det
vil være tilladt – og dermed billigere – at nøjes med
det mindre krævende Tier II-niveau.

Tidsplan for at indføre SOx og NOx-begrænsninger

SOx – et år efter de nye regler
I 2015 trådte nye begrænsninger for svovludledninger i kraft i Østersøen og Nordsøen. Mange af Danske Maritimes medlemmer har udviklet ny teknologi
til brug for gennemførelse eller kontrol, og der er fra
myndighedernes side fokus på håndhævelsen. De
faldende oliepriser har haft stor betydning for salget
af udstyr til røggasrensning, idet mange formentlig
har fravalgt rensning til fordel for brændstof med lavt
svovlindhold. Det er desværre stadig ikke sikkert, at
alle de skibe, der ikke har rensningsanlæg om bord,

Kilde: Danske Maritime
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Det haster med at få indført et NECA i vores lokalområde. Bliver NECA først indført i Østersøen og
Nordsøen i 2020, vil kun skibe bygget på og efter
dette tidspunkt skulle overholde det høje Tier III-niveau. Hvis vi ikke får en bedre aftale, vil skibe bygget
efter den 1. januar 2016, men før skæringsdatoen for
den lokale NECA, altså skibe der overholder Tier III,
når de sejler ud for Nordamerika, kunne nøjes med
at holde sig til Tier II, når de sejler i Østersøen og
Nordsøen.

’Black carbon’ er defineret
Efter vedtagelsen af Polarkoden udestår der stadig
en stillingtagen til udledning af sod, ’black carbon’,
som også påvirker polarområderne.
I IMO har der længe været drøftelser om, hvordan
denne problemstilling skal gribes an. En mulig løsning har i nogen tid været strandet i en uenighed
om, hvad ’black carbon’ egentlig er. I 2015 nåede
man til en foreløbig enighed om en definition, der
beskriver fire karakteristika: den mørke farve, sammensætning af kulstofpartikler, uopløselighed i
blandt andet vand og metanol samt tolerance over
for høje temperaturer. Det næste skridt synes nu at
være at enes om en dataindsamlingsmetode eller
en eller flere målemetoder.

Danske Maritime håber, at den opnåede enighed er
et væsentligt fremskridt. Der synes imidlertid ikke
at være nogen generelt anerkendt metode til at
evaluere skadevirkningen og skibsfartens andel af
sodpartiklerne i Arktis. Man kunne frygte, at et krav
om absolut sikre resultater og 100 procent overensstemmelse med en videnskabelig definition kan forsinke tilvejebringelsen af et brugbart resultat.

SEA Europe med øget
gennemslagskraft
Danske Maritime finder, at den nye ledelse i den
europæiske brancheorganisation for skibsbygning
og maritim teknologi, SEA Europe, vil øge organisationens gennemslagskraft og derved sikre den
europæiske maritime industris interesser i EU.
De maritime virksomheder i Europa omsætter årligt
for over 90 mia. EUR og har cirka 500.000 direkte beskæftigede. Den europæiske maritime industri er verdensførende inden for innovativ maritim
teknologi. Værfterne fokuserer på passagerskibe,
offshorefartøjer og andre specialskibe, og udstyrsproducenterne fokuserer på at udvikle og fremstille
højteknologiske og komplekse maritime produkter
og løsninger.

På den årlige generalforsamling i SEA Europe i
juni 2015 valgte organisationens 18 medlemslande
danskeren Kjeld Dittmann, mangeårig adm. direktør
i Wärtsilä Lyngsø Marine A/S, som formand. Kjeld
Dittmann vil i to år stå i spidsen for organisationen
og repræsenterer derved den europæiske maritime
industri i internationale sammenhænge og på møder med relevante kommissærer, europaparlamentarikere mv. Adm. direktør Jenny N. Braat, Danske
Maritime, fortsætter som menigt bestyrelsesmedlem i SEA Europe.
SEA Europe fik den 1. marts 2016 ny generalsekretær, da Christophe Tytgat tiltrådte sin stilling. Christophe Tytgat har siden 2001 arbejdet hos ECSA
(European Community Shipowners Associations)
og har således både et indgående branchekendskab og erfaring med interessevaretagelse i Bruxelles.
Danske Maritimes projektleder Klaus Rostell er udnævnt som ny formand for SEA Europes arbejdsgruppe om klassifikation, SEA Class. Arbejdsgruppen vil i løbet af 2016 fortsætte arbejdet med at få
inddraget flere maritime produkter, udstyr og materialer under regimet for gensidig anerkendelse af
certifikater, der tilgodeser den europæiske maritime
industris interesser.
Adm. direktør Jenny N. Braat, Danske Maritime, vil
som formand for SEA Europes arbejdsgruppe, SEA
Market Forecast, lede den europæiske delegation til
mødet i ISFEM i Kina til juni 2016.

EU’s indre marked og bundmaling
Danske Maritime finder, at regulering i EU af antifoulingmidler til brug for skibe bør ske under hensyn
til erhvervets internationale karakter og ikke på en
måde, hvor der er risiko for, at antifoulingbehandlinger af skibe flyttes ud af EU. Med omlægningen af
EU’s biocidregler fra et direktiv til en forordning er
der netop risiko for, at sådanne behandlinger flytter
uden for EU. Biocider er kemikalier, der f.eks. desinficerer ved at dræbe bakterier.
EU-forordningen betyder, at fra 2017 skal den, der
ønsker at sælge et antifoulingmiddel, f.eks. en bundmaling, have sit produkt godkendt i hvert enkelt EUland, hvor det skal sælges eller bruges. Hvis skibe
i international fart skal bygges og vedligeholdes i
EU, må værfterne nødvendigvis have adgang til de
bundmalinger, som skal benyttes på skibet.
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Der er ingen grund til, at hver medlemsstat skal tage
stilling til, om en bestemt bundmaling må påføres.
Miljøbelastningen sker jo under sejlads og ikke ved
påføring, og skibe kan uden problemer sejle i alle
EU's farvande, uanset hvilken bundmaling der er
påført uden for EU.
Europa-Kommissionen har monopol på forslag af
den art, og ingen miljømyndighed har ansvar for at
rette denne type fejl. Virkningen bliver jo ikke miljømæssig, men at reparationsarbejder må flyttes ud
af EU.

EU-initiativer til finansiering af
grønnere skibsfart
Som led i arbejdet med at skabe politisk forståelse
for den maritime industris behov og at sikre industrien gunstige rammevilkår, har Danske Maritime
siden 2014 deltaget aktivt i en undergruppe vedrørende finansiering under European Sustainable
Shipping Forum. Sigtet med undergruppens arbejde er at finde egnede løsninger for finansiering af
retrofitting og grønnere skibsfart.
Et foreløbigt forslag til en potentiel finansiel struktur
er præsenteret af Den Europæiske Investeringsbank. De første pilotprojekter forventes gennemført i midten af 2016 i Finland, Holland og Sverige.
Strukturen er baseret på anvendelse af finansielle
instrumenter omfattet af EU's nye infrastrukturfond
Connecting Europe Facility. Målet er at designe et
skalerbart finansielt instrument, der kan medvirke til
at fremskynde investeringer i retrofitting og grønnere
skibsfart ved at løfte anden kommerciel finansiering.
En garantiordning synes umiddelbart at være den
mest optimale struktur.

EU-uddannelse og kompetencer
Danske Maritime arbejder via SEA Europe på at sikre, at industrien får øget adgang til de nødvendige
kvalifikationer og kompetencer. SEA Europe mødes
med Industri All (den europæiske sammenslutning
for industrifagforeninger) og Europa-Kommissionen
til regelmæssige trepartsmøder. Partnerne arbejder
på et fælles projekt om at kortlægge maritime kompetencer gennem en spørgeskemaundersøgelse
samt på at udvikle og etablere et ’skills council’ med
det formål at analysere og beskrive industriens behov for fremtidig arbejdskraft.
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EU om forskning og innovation
Initiativer på EU-plan kan bidrage til at bevare det
tekniske forspring inden for den europæiske skibsbygningsindustri og den maritime udstyrsindustri.
SEA Europes arbejdsgruppe SEA RDI (Research,
Development, Innovation) er aktivt involveret i koordineringen af forskningsaktiviteter.

Gensidig anerkendelse i EU
Der findes i dag i alt 11 godkendte klassifikationsselskaber i EU. Typisk stiller de ikke helt samme
krav til udstedelse af certifikater for produkter, udstyr og materialer. Det betyder, at de europæiske
udstyrsproducenter typisk har behov for flere certifikater for at få godkendt det samme produkt. Det er
forbundet med betydelige omkostninger og administrative byrder.
De godkendte klassifikationsselskaber har igennem
de seneste år udviklet en model for gensidig anerkendelse af certifikater, der baserer sig på udvikling
af fælles tekniske krav for udstedelse af certifikater.
Indtil videre er der udviklet fælles tekniske krav for
i alt 42 typegodkendte produkter, og der er udstedt
44 certifikater.
I løbet af 2015 er der gennemført en evaluering af
klassifikationsselskabernes arbejde om gennemførelse af en bestemt forordning. Den viste, at der stadig er et stykke vej til en model for gensidig anerkendelse, der fører til lavere omkostninger og færre
administrative byrder.
Danske Maritime vil gennem sit formandskab i arbejdsgruppen SEA Class i 2016 fortsætte arbejdet
med at få inddraget yderligere maritime produkter,
udstyr og materialer.

Møde i EU-Kina-skibsbygningsdialogen
Det femte møde i EU-Kina-skibsbygningsdialogen
blev afholdt i København den 6. oktober 2015. Der
var officielle delegationer bestående af repræsentanter fra det kinesiske Ministerium for Industri og
Informationsteknologi (MIIT), Kommissionens Direktorat for Indre Marked, Industri, Iværksætteri og
SMV’er (DG GROW) samt repræsentanter for industrien i både EU og Kina.
Der var bred enighed om, at den globale skibsbygningsindustri stadig slås med væsentlige problemer
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som f.eks. overkapacitet, svag efterspørgsel, lave
priser, finansieringsproblemer, handelsbarrierer og
lokal protektionisme.

Statsbesøg i Indonesien styrker
maritim industri

hederne og Danske Maritime besøgte også værftet
Remontowa S.A.

Der blev fra europæisk side rejst bekymringer, hvad
angår adgang til det kinesiske marked for skibsbygning, blandt andet om restriktioner på ejerskab,
uklare regler, ’local content’-krav og spørgsmål om
IPR-beskyttelse.

Danske Maritime deltog aktivt i statsbesøget i øriget
Indonesien den 22.-24. oktober 2015.
Udenrigsminister Kristian Jensen og den indonesiske minister med ansvar for koordination af maritime
spørgsmål indgik en aftale om at styrke samarbejder
inden for grøn maritim teknologi og skibsbygning.

Polen fik inspiration til læring fra
Danmark

Der er de seneste år taget politiske initiativer både i
Kina og inden for EU med henblik på at understøtte
branchens diversificering og fremme den teknologiske innovation – fra europæisk side blandt andet
via LeaderSHIP2020-strategien og fra kinesisk side
blandt andet via udpegning af bestemte værfter, der
kan få støtte fra de kinesiske myndigheder.

Maritime vækstrådgivere til Kina og
Ghana
I begyndelsen af september 2015 udsendte Søfartsstyrelsen, i samarbejde med Udenrigsministeriet, to maritime vækstrådgivere til henholdsvis Kina
og Ghana. Det skete som et resultat af den tidligere
regerings strategi for eksportfremme og økonomisk
diplomati.

Under statsbesøget i Indonesien var Danske Maritimes adm. direktør Jenny N. Braat oplægsholder
og ordstyrer under rundbordsmødet den 23. oktober
sammen med den indonesiske koordinerende minister for det maritime område Dr. Ridwan Djamaluddin. På mødet drøftedes blandt andet, hvordan man
fra dansk side kunne bidrage til udbygningen af den
indonesiske maritime infrastruktur og bidrage til at
styrke indonesisk kystovervågning.
Det blev konkluderet af de to ordstyrere, at man ville
indlede et tættere samarbejde, herunder overveje
mulighederne for at få en indonesisk delegation til
Danmark snarest muligt.

Virksomhedsbesøg hos Fincantieri i
Trieste

Kina er som verdens største skibsbygningsnation et
af de absolut vigtigste markeder for Danske Maritimes medlemsvirksomheder. Ghana er placeret i en
region i vækst – også inden for det maritime område. I Nigeria er der f.eks. planer om at bygge Afrikas
næststørste værft, som kan foretage reparationsog vedligeholdelsesopgaver på den store flåde af
olie- og gastankskibe, der betjener Nigerias olie- og
gasindustri.

Den 9.-10. november 2015 var en række danske
maritime leverandørvirksomheder på besøg hos det
italienske værftskonglomerat Fincantieri i Trieste.
Omdrejningspunktet i besøget var en række bilaterale møder mellem repræsentanter fra de danske
maritime leverandørvirksomheder og indkøbsfolk og
ingeniører fra Fincantieri. Her fik parterne lejlighed
til at drøfte konkrete samarbejdsprojekter og -opgaver.

Besøg af Nagasakis præfektur

Danske Maritime planlægger i 2016 at tilbyde medlemsvirksomhederne lignende besøg.

I december 2015 aflagde repræsentanter fra Nagasakis præfektur et besøg i København. Formålet
med besøget var at opnå viden om den danske maritime industri, herunder især om hvad der er årsag
til, at mange danske maritime industrivirksomheder
fortsat har succes på trods af, at der ikke længere
bygges store fragtskibe i Danmark. Besøget i København bestod af møder hos MAN Diesel & Turbo
og Cobham SATCOM.

BALTEXPO og dansk-polsk forum
i Gdansk
I september 2015 indledte den danske og polske
maritime industri under messen BALTEXPO et
samarbejde om bæredygtig teknologi og skibsbygning. Ud over at have stande på messen deltog flere
af Danske Maritimes medlemsvirksomheder i Danish-Polish Maritime Business Forum, hvor danske
virksomheder fik mulighed for at fortælle om bæredygtig teknologi og løsninger. Medlemsvirksom-

Efter et ønske fra den polske maritime industri har
Danmark og Finland givet sparring til struktureret
kompetenceudvikling og livslang læring.
Danske Maritime deltog i 2015 på tre besøg i Polen,
hvor der blev givet oplæg om det danske arbejdsmarked og arbejdet med kompetencer i relation til
især erhvervsuddannede og ufaglærte medarbejderes opkvalificering af kompetencer gennem arbejdsmarkedsuddannelserne.

OECD og international havøkonomi
OECD har i de seneste tre år arbejdet på en større
analyse om ’blue growth’. Den omhandler udviklingen i økonomien i de erhverv, som ernærer sig gennem havet; det være sig værfter, maritim industri,
fiskeri, shipping, energiudvinding mv.
Danske Maritime har haft et tæt samarbejde med
teamet bag rapporten. Den maritime industri har
gode muligheder for at udnytte den vækst, som
antages at finde sted inden for de blå erhverv. Den
knowhow, som skal benyttes, findes i de maritime
teknologivirksomheder. Danske Maritime har aftalt,
at OECD-teamet kommer til Danmark den 20. juni
2016 og præsenterer rapporten.

Planlagte delegationsbesøg
og events
Danske Maritime planlægger i maj 2016 et besøg
til Istanbul, hvor danske maritime virksomheder får
mulighed for at møde repræsentanter for de tyrkiske
værfter i Istanbul- og Tuzla-området.
Danske Maritime planlægger i samarbejde med den
tyske værftsforening VSM at lave et arrangement
under SMM 2016 i Hamburg den 6.-9. september
med deltagelse af repræsentanter for danske maritime virksomheder og repræsentanter for den tyske
værftsindustri. .
Det er tanken at arrangere et maritimt besøg til
Washington DC i USA enten i løbet af efterårt 2016 i
begyndelsen af 2017.
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Forskning, innovation og retrofit

Innovation kræver målstyring
– ikke snævre rammer
Danske maritime virksomheder er innovative
under udviklingen af nye produkter, forretningsmodeller og servicekoncepter inden for det maritime område. En udfordring er, at lovgivningen
typisk ikke er fulgt med, og det kan skabe barrierer for industriens udviklingsmuligheder.
At finde de bedste rammevilkår for innovation stiller
store krav til dem, der udfærdiger reglerne, for det
er svært at vide, hvad det er, man egentlig vil. Det er
langt lettere at sige, hvad andre skal.

”Der er brug for nye initiativer
for at sikre fleksibilitet
og innovation.”
Men hvis der er tale om f.eks. miljø- eller sikkerhedskrav, kan nye, bedre og billigere produkter ikke
komme frem, hvis reglerne bestemmer, at man skal
bruge de gamle regler. Selv om man bestemmer
metoden, kan man ikke være sikker på den ønskede virkning, medmindre de, der skriver reglen, har
både noget nær ubegrænset tid og teknisk indsigt.
I IMO har man i årevis søgt at indføre ’Goal-Based
Standards’. Her kan det i højere grad være op til erhvervslivet at bestemme, hvordan målene opfyldes,
som lovgivningen opstiller. Desværre har den lange
proces ført til forskrifter, der er næsten lige så ufleksible som tidligere. Der er brug for nye initiativer for
at sikre fleksibilitet og innovation.

Blue INNOship kommet godt
fra start
Et eksempel på nytænkning i det offentlige og hos
virksomhederne, som minder om målstyring, er
Danmarks største maritime innovationsprojekt Blue
INNOship. Projektet er sat i søen for at skabe øget
konkurrencedygtighed og samarbejde i den danske
maritime industri.
I foråret 2015 igangsatte knap 40 maritime virksomheder og universiteter aktiviteterne i samfundspartnerskabet. Formålet med Blue INNOship er at sæn-

ke udledning af CO2, SOX og NOX fra skibsfart samt
at øge den danske maritime industris konkurrencedygtighed gennem 14 tekniske innovationsprojekter.
Den danske maritime industri er allerede blandt de
førende inden for udvikling og kommercialisering af
teknologi. Den globale konkurrence er imidlertid betydelig, og det er i den kontekst, at etableringen af
Blue INNOship skal forstås. Mange af Danske Maritimes medlemmer har en stor aktie i aktiviteterne.
Således deltager et eller flere af Danske Maritimes
medlemmer i 12 af de 14 innovationsprojekter.
Blue INNOship har en levetid på fire år. Et år inde
i aktiviteterne er der i visse projekter allerede skruet op for forventninger og aktiviteter i forhold til det
planlagte. Det skyldes dels øget udbytte af samarbejdet, dels at de indledende analyser har vist, at
det er teknisk og kommercielt bæredygtigt at gå videre.

Grøn innovationsmodel udvikles
Kompleksiteten i skibsbygning og skibsfart bliver
ikke mindre, som tiden går. Ud over et øget behov
for at tænke i systemer frem for enkeltprodukter er
det i stigende grad nødvendigt at samarbejde på
tværs af organisationer for at udvikle løsninger, der
har en tilstrækkelig stor effekt på skibets drift.
Blue INNOship udgør en unik mulighed for at lære
af hinandens processer og resultater. Derfor er en
vigtig del af Blue INNOship, ud over resultaterne fra
de allerede planlagte projekter, udviklingen af en
såkaldt grøn innovationsmodel. Modellen skal hjælpe med at sikre, at vejen fra ide til salgsklart produkt
bliver kortere i projekter, hvor løsningen skal findes
gennem samarbejde mellem to eller flere organisationer.
Tanken med modellen er, at den skal bruges og
videreudvikles i andre samarbejdsprojekter, f.eks.
Green Ship of the Future. Ved at den maritime industri opnår fælles læring, gøres investeringer i
innovative samarbejdsprojekter mere effektive for
deltagerne.
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Øget samarbejde skal give nye ideer
I den maritime industri igangsættes nye samarbejder oftest mellem partnere, der har samarbejdet
tidligere. Blue INNOship kan hjælpe med at øge
kendskabet til hinanden og dermed indirekte støtte udviklingen af nye samarbejder og projektideer
i industrien. På den måde vil Innovationsfondens
investering i samfundspartnerskabet medføre øget
effekt udover blot den, der opnås gennem resultaterne af de 14 projekter.
Fakta om Blue INNOship:
Frøet til Blue INNOship blev lagt i den tidligere regerings vækstplan for den maritime industri, hvoraf
det fremgår at ’grønne løsninger er fremtiden for Det
Blå Danmark’.
Efterfølgende blev den maritime industri udvalgt
som en af fem industrier, som kunne få del i op til 50
mio. kr. via de såkaldte INNO+-midler.
Efter en fælles proces i Det Blå Danmark blev 14
projekter til en samlet værdi af 120 mio. kr. udvalgt. I
Blue INNOship deltager i alt 36 partnere, heraf store og mindre maritime virksomheder, GTS-institutter
og universiteter.

Ud over finansiering fra deltagerne og Innovationsfonden støttes Blue INNOship af Den Danske Maritime Fond og Orients Fond. Blue INNOship ledes af
Magnus Gary, der har kontor hos Danske Maritime.

Projektet indeholder et stort potentiale for Hempel,
der ved et positivt resultat opnår et bedre og mere
konkurrencedygtigt produkt, og for Teknologisk Institut, der oparbejder kompetencer til at indkapsle
biocider.

nogle af de primære udfordringer i implementeringen af servitization i praksis. Konkret ses der på
servicekontrakter, prissætning på servicer og servicekontrakter, profitabilitet i forhold til skalering af
servicer og prognoser samt finansiering.

Indkapsling af biocider vil mindske
miljøbelastningen

Blue INNOship-projekt:

Blue INNOship-projekt:

At fjerne tin fra maling var et stort skridt fremad for
det maritime miljø. Nutidens bundmalinger indeholder dog for en stor del stadig aktivstoffer (biocider),
der kan være til skade for miljøet.

I samarbejdsprojektet mellem Alfa Laval Aalborg,
MAN Diesel & Turbo og FORCE Technology er
målet at reducere udledningen af partikler gennem
udstødningsgassen ved at fintune motoren og optimere designet af en scrubber. Samtidig er målet er
gøre scrubberen mindre.

Ud over at bidrage med tekniske input indtager Danske Maritime rollen som bindeled til industrien også
efter endt projekt og sikrer blandt andet, at projektet
bevarer sit fokus på det forretningsmæssige og anvendeligheden af de enkelte aktiviteter ude i virksomhederne.

Malingsproducenten Hempel og GTS-instituttet Teknologisk Institut vil i samarbejdsprojektet udvikle en
metode til at indkapsle biocider. Effektiv indkapsling
af biociderne vil sikre en stabil udludning (at udskille
opløselige bestanddele fra uopløselige i et materiale) og dermed en mere effektiv udnyttelse af de biocider, der anvendes i moderne bundmalinger. Dette
er til gavn for både skibsejer og miljø. Indkapslingen vil sikre miljøet mod unødig udludning af biocid
samtidig med, at udludningen af aktivstofferne vil
være stabil over længere tid.

Mindre scrubber skal rense
udstødningsgas for mere end svovl

Alfa Laval Aalborg er en af verdens førende producenter af scrubbere, som i den seneste årrække er
blevet installeret på flere hundrede skibe for at rense
deres udstødningsgasser for svovl (SOx). En sidegevinst ved scrubberen er, at den, udover svovlen,
fjerner sodpartikler.
En forudsætning er i første omgang at finde målemetoder til at karakterisere og kvantificere sodpartiklerne med. Teknisk er dette yderst vanskeligt. Det
forklarer sandsynligvis, hvorfor der på nuværende
tidspunkt ikke er defineret særlige standarder eller
lovgivning på området. For at hjælpe og deltage i
denne proces er et væsentligt element i projektet at
formidle den viden, der opnås i projektet.
Der forventes et enormt markedspotentiale i scrubbere. Globale krav til svovlemissioner fra skibe indføres sandsynligvis i 2020.
Blue INNOship-projekt:

Servitization – sådan skabes et nyt
marked
Foruden at lægge hus til Blue INNOship-sekretariatet, samt at have observatørstatus i gruppen af
kernepartnere, bidrager Danske Maritime aktivt
i projektet ’Servitization - Creating the market by
understanding performance, price, cost, contracts
and financing’. Projektet gennemføres sammen med
Copenhagen Business School.
Projektet ligger i naturlig forlængelse af en række
tidligere Danske Maritime-projekter (PROTEUS,
after sales-service, retrofittingprojektet og finansieringsprojektet). Projektet skal fremme produkt- og
forretningsudvikling inden for den maritime industri
i almindelighed og blandt danske maritime industrivirksomheder i særdeleshed ved at tage hånd om
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Green Ship of the Future
Genlanceringen af samarbejdet ’Green Ship of the
Future’ er ligesom Blue INNOship kommet godt fra
start. Samarbejdet har et stigende antal medlemmer, der har flere projekter i syne.
Der afholdes møder i samarbejdet i nær kontakt
med Blue INNOship-projekterne, og det fælles netværk bidrager til at fremme grøn innovation blandt
maritime virksomheder.

Europa-projekt om fremtidens skibe
EU’s maritime erhverv vil udvikle et partnerskab
med Europa-Kommissionen under Horizon 2020.
Partnerskabet er et projekt, der kaldes ’Vessels for
the Future’. Det er et initiativ til at udvikle skibskoncepter med 'nul ulykker og nul emission'.
De maritime teknologier, der er afgørende for større
effektivitet og et bedre maritimt miljø, er nye materialer og processer, brændstoffer og fremdriftssystemer, informations- og kommunikationsteknologi,
skrog/vand-interaktion, energistyring og nye koncepter for skibsdesign.

IT-værktøj til energievaluering af
sejlende skibe
Et nyt it-værktøj, der blev lanceret i januar 2016, gør
det muligt for rederier at få et samlet overblik over
deres skibes energidata i detaljer. Dermed kan de
sætte ind med optimeringer, hvor det giver mest
mening.
Værktøjet hedder EDA (Energy Data Acquisition
Template). Det er en avanceret Excel-model med
over 500 datafelter. Når rederiet indtaster data om
skibet samt aktuelle værdier, får de et overordnet
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indblik i potentielle besparelse og indsatsområder.
Særligt ældre skibe kan hente en markant gevinst.
Værktøjet er udviklet af Thome Ship Management,
TechConsult, FORCE Technology og Danske Maritime med støtte fra Den Danske Maritime Fond.
EDA-værktøjet indeholder fra starten beregningsskabeloner for tank-, bulk-, og containerskibe. Det
kan hentes gratis på www.retro-fitting.com, som drives af Danske Maritime.

Digitalisering – herunder 3D-print
Teknologisk udvikling er kernen i den danske maritime sektors konkurrenceevne. Det er kun ved at
være med i den teknologiske udvikling, at de danske producenter til stadighed kan være blandt de
bedste.
Der har længe været teknologier, der ligger lige
på grænsen til gennembrud, herunder anvendelse
af Big Data, virtuelle omgivelser, identifikation ved
hjælp af 3D-print og individuelle elektroniske chips i
hvert produkt (RFID-chips). På alle områder er Danske Maritimes medlemmer aktive. I december 2015
afholdt Danske Maritime, FORCE Technology og
DTU i samarbejde med TINV et seminar om brugen
af 3D-print i den maritime industri. Seminaret omfattede forventningsudveksling og deling af praktisk
erfaring fra danske maritime virksomheder, der allerede benytter teknologien.

Nye testcentre i Nordjylland
I september 2015 blev MAN Diesel & Turbos nye
testcenter i Frederikshavn indviet. Investeringen i
testcentret er løbet op i 100 mio. kr., og den massive
investering er en stor del af årsagen til, at MAN Diesel & Turbos nyeste motorskud på stammen, MAN
175D, skal samles her. Den nye type motor kan give
alt fra 30 op til 100 arbejdspladser. De første motorer
vil blive samlet i 2016, og en egentlig serieproduktion forventes at starte i 2017. Det nye testcenter har
allerede betydet ansættelse af 40 medarbejdere, og
der arbejder i alt cirka 470 ansatte hos MAN Diesel
& Turbo i Frederikshavn.
Alfa Laval Aalborg A/S har allerede et fuldskala testanlæg til maritimt udstyr til røggasrensning og tilhørende udstyr. Med støtte fra Den Danske Maritime
Fond skal denne facilitet femdobles med et nyt afsnit
til test af forbrændingsteknologi og kedler. Den nye
afdeling vil kunne teste nye alternative brændstoffer
såsom LNG samt verificere overholdelse af skærpede miljøkrav. Et sådant fuldskalaanlæg eksisterer
i dag intet sted globalt, og en lang række kompo-
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nentproducenter vil kunne få nytte af testcentret til
test af egne tilknyttede produkter. Det nye centers
faciliteter vil blive stillet til rådighed for andre producenter, der kan anvende det kompakte maskinrumsmiljø til at afprøve egne, nyudviklede produkter, som
kan kobles på anlæggene. Ligeledes vil anlægget
blive stillet til rådighed for maskinmesterskoler og
universiteter.

Uddannelse og kompetencer

Teknikere er rygraden i den
maritime industri
Efterspørgslen efter medarbejdere med en teknisk uddannelse sætter sit præg hos de maritime virksomheder, der i stigende grad har vanskeligt ved at rekruttere nye og kvalificerede
medarbejdere.
Der er i dag i Danmark en stor efterspørgsel efter
medarbejdere med en teknisk uddannelse. Dette
gør sig i særlig grad gældende inden for den maritime industri, hvor maskinmestre, ingeniører og faguddannede er i høj kurs.

”Det haster med at få synliggjort
de mange jobmuligheder og
karriereveje, der er i den
maritime industri.”
De erhvervsuddannede fra tekniske skoler er selve
rygraden i den maritime industri. Godt 43 procent af
medarbejderne i Det Blå Danmark har en erhvervsfaglig baggrund. Tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at der i Danmark i 2020 vil mangle
30.000 faglærte og 90.000 faglærte i 2030.
Da det tager ca. fire år at uddanne en faglært, haster
det med at få synliggjort de mange jobmuligheder
og karriereveje, der er i den maritime industri, for de
unge. Denne øgede synliggørelse sker dels gennem
samarbejder med relevante skoler, så der kan skabes ’blå spor’ i de eksisterende uddannelser, og det
kan sikres, at der uddannes i de kompetencer, der
efterspørges i den maritime industri.
Væsentligt i bestræbelserne for at tiltrække de unge
til den maritime industri er, at virksomhederne ansætter lærlinge og praktikanter, så de unge kan
komme ud i den virkelige verden og ved selvsyn se
og prøve kræfter med branchens spændende udfordringer. Ved at tage de unge ind i virksomhederne
forbedres branchens image for de unge i relation til
deres valg af karriereveje.
Danske Maritime arbejder på, at der for alle medarbejdergrupper skabes attraktive videreuddannelsesveje med tydelige ’blå spor’, så virksomhederne
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sikres udvikling af medarbejdernes kompetencer,
og medarbejderne kan se sig selv blive dygtiggjort
inden for den maritime industri.
Med et klart overblik over kompetencer samt nuværende og forventede rekrutteringsudfordringer i den
maritime industri er det langt nemmere at opnå gehør for branchens synspunkter i de løbende dialoger
med interessenterne på uddannelsesområdet nationalt og på europæisk plan.

Maritim industri med 43.000
beskæftigede
Med omkring 43.000 beskæftigede er den maritime
industri med værfter samt udstyrs- og serviceleverandører fortsat den mest beskæftigelsestunge sektor i Det Blå Danmark, der i alt beskæftiger lidt over
100.000 ansatte.
Nye tal, der blev offentliggjort i slutningen af 2015,
viser, at der samlet fra 2013 til 2014 er sket en jobnedgang i Det Blå Danmark på godt 5.531 medarbejdere, heraf en nedgang på 2.146 personer i den
maritime industri, fra 43.053 i 2013 til 40.907 i 2014.
Nedgangen svarer dog til, at en af landets største
maritime arbejdspladser rent statistisk er blevet placeret under andre branchekoder end hidtil. Derfor er
antallet af ansatte i den maritime industri i realiteten
uændret.
Produktionen i den maritime industri er steget fra 88
mia. kr. til 91 mia. kr., og i samme periode er bruttoværditilvæksten i den maritime industri steget fra
28,5 mia. kr. til 33 mia. kr.

Fremtidens Maritime Håndværker
Projektet Fremtidens Maritime Håndværker, som
Danske Maritime er partner i, arbejder med at øge
optaget på netop de tekniske erhvervsuddannelser,
som den maritime industri gør brug af.

Fokus ligger på, hvordan vi i den maritime industri
kan sikre, at flere unge uddanner sig til industriteknikere, automatikteknikere, smede, elektrikere,
skibsmontører mv. Disse er medarbejdergrupper,
som er helt centrale at fokusere på, så fødekæden
af nye medarbejdere kan opretholdes og gerne
øges. Projektet arbejder herudover med at tone de
tekniske uddannelser i en ’blå’ retning, at få oprettet
200 nye praktikpladser i de maritime virksomheder
samt at gøre plads til ’blå’ talentforløb i erhvervsuddannelserne. Der gennemføres en omfattende spørgeskemaundersøgelse, der skal være med til at få
det nødvendige overblik over de uddannelses- og
kompetencemæssige behov hos de maritime virksomheder.

World Careers
Danske Maritime samarbejder målrettet med World
Careers om at profilere hele Det Blå Danmark. I den
kommende relancering af World Careers-kampagnen får den maritime industri en mere fremtrædende position. Det vil være muligt for virksomhederne
at blive knyttet til de forskellige uddannelser inden
for erhvervsuddannelserne, maskinmesteruddannelserne osv. Gennem World Careers’ hjemmeside
vil der kunne linkes direkte til de virksomheder, der
ansætter den pågældende medarbejdergruppe.

Projektet er delfinansieret af Den Europæiske Socialfond samt af Vækstforum Hovedstaden.

Lærlingekoordinator
Som et af elementerne i projektet Fremtidens Maritime Håndværker ansættes en lærlingekoordinator
hos Danske Maritime. Koordinatoren skal etablere
et samarbejde med de maritime virksomheder, så
der sikres et godt match ved ansættelse af lærlinge
hos virksomhederne med virksomhedernes fremtidige behov for faglært arbejdskraft.
Koordinatorens opgaver vil bestå i at oprette flere
praktikpladser i den maritime industri og hjælpe
med det administrative arbejde. Yderligere skal
lærlingekoordinatoren introducere virksomhederne
for muligheden for at blive godkendt til at ansætte
lærlinge i dele af deres praktiktid, så en lærling kan
have flere praktiksteder under sin uddannelse.

De videregående uddannelser
Copenhagen Business School (CBS) har med succes gennemført sit første forløb med det nye kursusfag rettet mod industrivirksomheders økonomiske
udfordringer, hvor Danske Maritime har undervist i
eksportfinansiering.
Danske Maritime samarbejder med Diplomingeniøruddannelsen på DTU, hvor fagretningen ’Maskinteknik’ har den maritime specialisering ’Skibs- og
Offshoreteknik’ som en af sine fem specialiseringer.
Danske Maritime arbejder for, at der kan skabes de
nødvendige praktikpladser i den maritime industri,
og på at der bliver skabt et ’blåt spor’ på de videregående uddannelser.
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Protektionisme og oliepriser
hæmmer væksten
Markedet er præget af en stigende protektionistisk tendens sammen med et fald i oliepriserne,
som rammer den maritime sektor negativt med
dobbelt kraft. På plussiden er de øgede krav om
miljø og sikkerhed, som den danske maritime industri bidrager med løsninger til.
Den globale økonomiske vækst fik i 2015 et tilbageslag, da den blev reduceret fra 3,4 procent til 3,1
procent.
Den største enkeltstående årsag var, at Kina som
vækstmotor reducerede omdrejningerne og derigennem fik en negativ indflydelse på den globale
vækst.

Storbritannien end i euroområdet og Japan. I 2015
overraskede Spanien positivt med en vækst på 3,2
procent. I de nye vækstøkonomier, herunder Kina,
vil væksten blive mere moderat end tidligere. Både i
Rusland og Brasilien var væksten negativ, og umiddelbart forventes både Brasilien og Rusland også
at få negativ vækst i 2016, mens den vil komme sig
støt i Indien og Sydafrika.
Den seneste prognose fra den internationale valutafond IMF viser følgende:
•
•

Den forventede udvikling i de avancerede vækstøkonomier og udviklingsøkonomierne opvejer delvist det oplevede fald, så der samlet tegner sig et
billede af moderate forbedringer i 2016 og i 2017.

•

Den globale økonomiske vækst vil stige fra
ca. 3,1 procent i 2015 til 3,4 procent i 2016
og til 3,6 procent i 2017
De industrialiserede lande forventes at få
en vækst på 2,1 procent i både 2016 og
2017 mod 1,9 procent i 2015
Udviklingslandene forventes at få en vækst
på omkring 4,3 procent i 2016 og 4,7
procent i 2017 mod 4,0 procent i 2015.

Hvis man ser på de mere avancerede økonomier, forventes væksten at være stærkere i USA og

Global økonomisk vækst i procent

Kilde: IMF
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Øget protektionisme skader
verdenshandelen
Mængden af protektionistiske tiltag er stigende rundt
om i verden, og det er medvirkende til, at verdenshandlen udvikler sig negativt. Det konkluderer Centre for Economic Policy Research, en tænketank baseret i London, i sin 18. Global Trade Alert-rapport.
En lignende konklusion når WTO frem til. Verdenshandelsorganisationen har siden det første
G20-topmøde i 2008 overvåget alle handelspolitiske
ændringer, såvel handelsfremmende som handelshindrende. Det viser sig, at mange lande, også udviklingslande, har reageret på den afmattende økonomiske vækst ved at indføre nye protektionistiske
tiltag, der skal beskytte det nationale erhvervsliv.
Samtidig bliver ældre handelsbarrierer fastholdt.
Således lyder det fra WTO’s generaldirektør Roberto Azevêdo: ”Antallet af handelsbegrænsende tiltag,
der indføres, har været relativt konstant i årene siden 2008. Problemet er, at ud de 1.441 handelsbegrænsende tiltag, der er indført siden 2008, er kun
354 blevet fjernet frem til oktober 2015. Hvert år siden 2008 har G20-landene forpligtet hinanden på at
afvikle de protektionistiske tiltag. Status er i dag, at
flere end 75 procent af de tiltag, der er indført, siden
finanskrisen begyndte, fortsat står ved magt.”

Olieprisfald rammer nu det
maritime marked
Olieprisernes dramatiske fald er fortsat ind i 2016.
Priserne var i marts 2016 på en tredjedel af, hvad
de lå på i september 2014. Det har haft seriøse konsekvenser for olieindustrien og dens leverandører,
herunder de maritime leverandører, som er eksponeret over for offshoreindustrien.

”2015 var året, hvor de lave
oliepriser for alvor fik tag i det
maritime marked.”
Derudover har de lave oliepriser haft den effekt, at
aktører som eksempelvis norske og britiske værfter,
der har været afhængige af olie- og gasudvikling,
er begyndt at entrere det traditionelle maritime marked, hvor de dermed lægger et ekstraordinært pres.
På den måde har faldet i olieprisen sammenholdt
med lavere vækst gjort, at 2015 var året, hvor de
lave oliepriser for alvor fik tag i det maritime marked.
Ifølge U.S. Energy Information Administration’s seneste prognose forventes det, at de gennemsnitlige

G20-lande er ansvarlige for langt størstedelen af skadelige foranstaltninger

oliepriser vil ligge på 40 USD pr. tønde i 2016 og
stige til 50 USD i 2017.

Store forskelle hos verdens værfter
Den globale aktive skibsbygningskapacitet blev
samlet set reduceret i 2015. Omfanget af nye ordrer
faldt med 17 procent, hvorimod leveret tonnage steg
moderat. Ordrebeholdningen faldt, men grundet
udskudte leverancer og en generelt lavere produktionsaktivitet er der fortsat næsten tre års ordrehorisont.
Der er store forskelle på værfternes ordrebeholdning. Nogle værfter har ikke fået ordrer længe og
har en kort ordrehorisont, og andre har leveringer
helt frem til 2020.
Den største reduktion i skibsbygningskapacitet fandt
sted i Kina, men i alle skibsbygningsregioner er man
blevet ramt af den manglende ordretilgang.

Ordrebeholdning stiger i Europa

Den globale ordrebeholdning opgjort i værdi udgjorde 290 mia. USD eller ca. 2.000 mia. kr. i december
2015 i henhold til Clarksons Research.
De globale ordrer var fordelt med 32 procent til Sydkorea, 28 procent til Kina, 15 procent til europæiske
værfter, 14 procent til japanske værfter og 11 procent til verdens øvrige skibsværfter.
Som det fremgår af figuren på næste side er ordrebeholdningen hos de europæiske og japanske værfter steget en smule, mens Sydkorea og Kina har oplevet et betydeligt fald i deres ordrebeholdning.

Ordretilgangen faldt markant i 2015
Ordretilgangen for nye skibe i 2015 faldt globalt med
omtrent 40 procent både opgjort i værdi og i antal
skibe.
De to eneste segmenter inden for handelsskibe,
som steg, var tankskibe og containerskibe.
Offshore og bulk var de to segmenter, som uden
sammenligning oplevede det stærkeste dyk i nye
ordrer med henholdsvis 73 procent og 68 procent
ifølge foreløbige opgørelser fra Clarksons Research.

Global kommerciel skibsbygningsaktivitet i kbt

ordrebeholdning
nye ordre
afleveret tonnage
antal skibe

Kilde: Centre for Economic Policy Research
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Udviklingen i værdien af den globale ordrebeholdning fordelt på verdens
skibsbygningsregioner opgjort i mia. USD

Specialskibsmarkedet gik samlet ned med 11 procent, men det dækker over et meget differentieret
marked med mange forskellige skibstyper.
Hvis man ser på ordretilgangen globalt opgjort i
værdi, er verdens ordretilgang faldet dramatisk inden for alle skibsbygningsregioner. Opgjort i kbt er
faldet mindre dramatisk med ca. 17 procent. Det
skyldes blandt andet, at offshoreskibe er værdisat
højere end deres værdi opgjort i kompenseret bruttotonnage.

Fald i leveret tonnage
Opgjort i værdi leverede alle de store skibsbygningsregioner mindre tonnage end de foregående år. Det
er naturligt, da man har valgt at strække ordrebeholdningerne, således at man kan tilpasse produktionsanlæg og organisation til den nye situation.

Kilde: Clarksons Research

Udviklingen i værdien af den globale ordretilgang fordelt på verdens
skibsbygningsregioner opgjort i mia. USD

Kilde: Clarksons Research
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Sydkorea var suverænt den største skibsbygningsnation målt på værdien af den leverede tonnage. De
koreanske værfter afleverede ca. 38 procent af verdens tonnage, hvor de kinesiske værfter afleverede

29 procent. Japan leverede 13 procent og Europa ti
procent af den samlede globale tonnage.

Samlet vækst siden 1990
Boblediagrammet på næste side viser udviklingen
i verdens produktion af nye skibe og den udvikling,
skibsbygningsindustrien har været igennem siden
1990.
Det illustrerer, hvordan den europæiske værftsindustri egentlig ikke er reduceret væsentligt i absolut
størrelse, men hvordan den samlede produktion er
steget på grund af den stigende efterspørgsel efter
nye skibe grundet den stigende globalisering og
derved behovet for søtransport.

Europa har halvdelen af globalt
udstyrsmarked
De europæiske maritime udstyrsproducenter har en
global markedsandel på 52 procent, og deraf har de
danske leverandører ca. ti procent.

Udviklingen i værdien af den globale afleverede tonnage fordelt på verdens
skibsbygningsregioner opgjort i mia. USD

Kilde: Clarksons Research
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Den globale skibsbygningsproduktion i kbt.

Verdensflådens gennemsnitlige bruttotonnage siden 1921

Kilde: IHS Fairplay

Kilde: SEA Europe

Langt den største gruppe inden for skibsbygning er
de maritime udstyrsproducenter. De har 70 procent
af den samlede maritime omsætning ved bygningen
af et skib. Den globale nybygningsordrebeholdning
har en værdi af ca. 2.000 mia. kr., og ud af dette
beløb er de ca. 1.400 mia. kr. udstyr. Dertil kommer,
at der årligt købes udstyr for ca. 130 mia. kr. til den
eksisterende flåde.
Denne opgørelse er dog alene baseret på de europæiske dele af virksomhederne. Omsætning, som
skabes i tredjelande af europæiske leverandører, er
ikke inkluderet.

Historisk stor flåde
Skibsbygning består både af nybygning og skibsreparation. Den globale flåde er historisk stor, og der
er mange muligheder for dygtige reparationsværfter. Med lave oliepriser og lave fragtrater er konkurrencen dog meget hård. Der er forventninger til, at
den historisk store verdensflåde kombineret med
IMO’s regler for ballastvand og SOx-regler vil medvirke til at øge aktiviteten på reparationsværfterne.
Der er desværre ingen nye tal på europæisk plan,
men danske reparationsværfter kom ud af 2015 med
gode resultater. Se figur på modsatte side.
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Vækstmarked trods prisfald
Prisen på nye skibe er faldet kontinuerligt siden
2007 og er for de fleste skibstypers vedkommende
på samme niveau som i 2004. Flåden er dog historisk stor og har en høj gennemsnitsalder, og stigende krav til miljørigtig transport vil betyde – trods lave
brændstofpriser – at grønne løsninger i de kommende år må forventes at være et vækstmarked. Det vil
især have betydning for de danske værfter og maritime leverandører, som har en klar styrkeposition
inden for grønne løsninger og teknologier. Se figur
på side 44.

Valutakurser YEN, WON, CNY and EUR vis à vis USD

Valutakurser svinger
Andre faktorer end pris, herunder svingende valutakurser, kan have betydning for, hvor i verden ordrerne bliver placeret.
Omend valutakursudviklingen det seneste år har
været relativ stabil og alle skibsbygningsregioner fra
2014-2015 har oplevet et markant fald i ordretilgangen af nye skibe, vil kursudviklingen i sig selv fortsat
være en medvirkende faktor.

Kilde: Danske Maritime

International markedsudvikling

43

Af grafen på modsatte side ses det, at koreanske
WON er devalueret yderligere og fortsat ligger et
godt stykke over konkurrentlandene. Det fremgår
endvidere, at den japanske YEN i de seneste år er
svækket med 35 procent, hvilket har skabt bedre
eksportmuligheder for japanske eksportvirksomheder. Inden for det seneste år er den japanske YEN
dog blevet styrket. Kursusviklingen i CNY og EUR i
perioden 2014-2015 har været forholdsvis stabil.

Grøn fremtid gavner Danmark
I de kommende år vil markedet fokusere på sikkerhed, grønne løsninger og driftsoptimering, såvel i
forhold til retrofitting af den eksisterende flåde som i
forhold til nybygning af skibe. Dette fokus på skibenes grønne profil og sikkerhed vil være til gavn for
de fleste danske leverandører og værfter.
Generelt er der internationalt kommet en større opmærksomhed på, hvilke ressourcer og muligheder
havet tilbyder. Desværre blev søfarten ikke omfattet
af den internationale aftale fra klimatopmødet i Paris
i 2015, men erhvervet vil arbejde ufortrødent videre

på at skabe en grønnere og mere sikker transportform.
En øget udnyttelse af havets ressourcer skal imidlertid gribes rigtigt an, hvis den skal foregå hensigtsmæssigt i henhold til den stadigt voksende
befolkning. Det er samtidig vigtigt, at vi fra dansk
side er opmærksomme på mulige fremtidsscenarier
og løbende justerer vores rammebetingelser, så vi
kontinuerligt sikrer, at vi er på forkant af udviklingen
– såvel i forhold til kompetencer som teknologisk.
I dag er de danske maritime virksomheders kompetencer stærke, og det skal de vedblive med at være.
Derfor har vi fra dansk side valgt at lægge mange
ressourcer i fortsat at forske og udvikle bedre løsninger til skibe, således at man, når man samarbejder med danske maritime virksomheder, vil få den
optimale løsning til netop det behov, man har.
Vækst og beskæftigelse i Danmark er afhængig af
de rette rammevilkår. Er vilkårene ikke til stede, vil
væksten og beskæftigelsen ikke stige herhjemme,
men i verden omkring os.

Udvikling i nybygningspriser 1. januar 1995 til 1. januar 2016 i USD

Kilde: Clarksons Research
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CO2 – kuldioxid
Det Blå Danmark – brancherne Olie & Gas, Udstyr, Skibsbygning, Skibsfart og Hjælpevirksomhed
Doha-handelsrunde – ministerkonference indledt i 2001 i byen Doha i Qatar
DIS – Dansk Internationalt Skibsregister
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kbt – kompenseret bruttotonnage, der viser arbejdskraftindholdet i skibsbygning
LNG – Liqufied Natural Gas
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NOx – generisk betegnelse for mono-nitrogenoxider (kvælstofilter)
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SOx – generisk betegnelse for svovloxider
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TIVN – Transportens Innovationsnetværk
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