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Forord __________________________________________________________
Det forløbne år har på flere måder været
præget af fremgang og fornyelse inden
for den maritime industri i Danmark og
internationalt. Båret frem af vækst i den
internationale økonomi og samhandel har
rederierne oplevet god efterspørgsel efter
søtransport og stigende fragtrater. Dette
har igen genereret efterspørgsel hos den
maritime industri: værfter og producenter
af maritimt udstyr m.v.. Målt i tonnage
og i antal skibe har der været en markant
vækst i nybestillingerne fra 2002 til
2003; og det høje niveau af nybestillinger
er fortsat ind i 2004. Det gunstige
marked indebærer gode muligheder for
danske leverandører. Mange af de danske
virksomheder kan da også melde om
fremgang i både salg, produktion og
beskæftigelse, men især i udlandet.
Fremgangen gælder både producenter af
maritimt udstyr og værfter, om end
markedet for nye skibe fortsat præges af
forvridninger som følge af statsstøtte.
Dette er ikke mindst tilfældet i EU, hvor
regeringen og Danske
Maritime
desværre forgæves - søgte at hindre en
forlængelse af den særlige midlertidige
driftsstøtte til bygning af udvalgte
skibstyper. Foreningen ser frem til, at
regering og folketing vil sikre ligestilling
af danske værfter på dette vigtige
område gennem en tilsvarende forlængelse af den danske ordning.
Den maritime industri er mere international end mange andre erhverv. Kunder,
leverandører og produkter bevæger sig i
globale miljøer. Den danske maritime
industri præges af globaliseringen i
højere grad end mange andre danske
erhverv. Dette gælder både politisk
bestemte konkurrencevilkår og markedsmæssige vilkår. Udvikling i erhvervet
er tæt forbundet med den internationale
handel, internationale regler om sikkerhed og miljø og international konkurrence, der i årevis har været meget intens
både mellem værfter og mellem leverandører af udstyr og materialer. En
mangeårig stærk fokusering på avancerede teknologiske løsninger og på høj
kvalitet har gjort det muligt for den
danske maritime industri at befæste og
videreudvikle sin internationale markeds-

position med udgangspunkt i Danmark; i
mange tilfælde kombineret med at
virksomheder i såvel østeuropæiske som
fjernøstlige lande ”medvirker” i produktionen. Således foregår en meget stor del
af de danske virksomheders produktion i
udlandet,
hos
datterselskaber
og
samarbejdsparter eller som licensproduktion.
Med det høje danske omkostningsniveau
er det uomgængeligt nødvendigt at vi i
Danmark satser på uddannelse, udvikling
og teknologisk forskning. Der er her
behov for en forstærket offentlig indsats
både hvad angår teknologisk forskning og
udvikling og en målrettet indsats for at
styrke de tekniske uddannelser. Det er
banalt, men ikke desto mindre et faktum,
at det er indsatsen i dag som skaber
grundlaget for morgendagens muligheder, herunder det økonomiske grundlag
for velfærdssamfundet og dets fortsatte
udvikling. Det er tillige væsentligt, at der
ved udformning af regler og vilkår for
fremstillingsindustrien tages hensyn til, at
Danmark er en integreret del af det
internationale samfund. Ligeledes er det
vigtigt,
at
internationale
regelværk
udformes og implementeres i dansk
lovgivning således at virksomhederne
gives lige vilkår for at konkurrere uanset
nationalitet;
nationale
og
regionale
reguleringer bør undgås.
Den danske maritime industri omfatter en
række virksomheder der hver især på
deres felt er blandt de ypperste i verden.
Dette er bl.a. baseret på en høj kvalitet
og et stort vidensindhold i virksomhedernes produkter. Gennem samarbejdet i
Danske Maritime søger medlemmerne at
skabe størst mulig konkurrencekraft og
dermed muligheder for dansk produktion
og beskæftigelse.
Foreningens
indsats
for
at
skabe
hensigtsmæssige vilkår for erhvervets
fortsatte udvikling foregår på mange
fronter nationalt og internationalt. Der er
redegjort herfor i nærværende beretning.
Danske Maritime kan
med
denne
beretning
markere
afslutningen
på
foreningens første år i sin nye skikkelse.
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Foreningen, tidligere Skibsværftsforeningen, ændrede i foråret 2003 identitet og
navn og har i det forløbne år optaget
flere nye medlemmer ligesom vi forventer
en vis yderligere udvidelse af medlemskredsen.
Danske
Maritime
samler
fremtrædende virksomheder i den dansk
forankrede
maritime
industri,
og
repræsenter i dag hele sektorens
interesser. Foreningens nye identitet og
medlemmer har for foreningen indebåret
et bredere spekter af opgaver, men med
god synergi til hidtidige arbejdsfelter.
Hertil kommer, at den øgede medlemskreds tilfører foreningen ny viden til gavn
for alle medlemmer, ligesom den faglige
indflydelse i internationale organisationer
og fora styrkes. Dette gælder eksempelvis i EU og IMO m.v.
Den danske maritime industri ser med
fortrøstning på morgendagens udfordringer.

Thorkil H. Christensen
Administrerende direktør
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Nyt navn og identitet
Brancheforeningen Danske Maritime blev
etableret i 1919 under navnet Skibsværftsforeningen.
I
2003
ændrede
foreningen navn og identitet. Siden da er
medlemskredsen
udvidet
med
nye
medlemmer. Ændringer i foreningens
medlemskreds gennem de senere år i
retning af flere leverandørvirksomheder
har også afspejlet sig i ændringer i
foreningens aktiviteter. Med navneændringen markeres, at foreningen også
fremover vil være knudepunktet i den
fælles indsats for at styrke den danske
maritime industris interesser.
Skibsbygning
er
en
dynamisk
og
international industri. Over årene er der
sket en betydelig strukturændring, hvor
en stadig stigende del af selve skibsbygningsprocessen er flyttet fra værfter til
leverandørfirmaer.
Der
er
hermed
opbygget
en
stærk,
internationalt
konkurrerende, dansk maritim industri.
Danske Maritime er både brancheforening
og arbejdsgiverforening med fokus på det
brancherelaterede: at fremme vilkårene
for dansk forankrede maritime virksomheder, der arbejder med udvikling,
produktion og servicering i relation til den
maritime sektor.

Danske Maritime er et videnscenter, der
servicerer
medlemsvirksomheder,
offentlige myndigheder og pressen med
den nyeste viden omkring forhold, der
har relevans for den maritime sektor i
Danmark,
og
et
samlingssted
for
topledere og medarbejdere i de virksomheder, der er medlemmer.
Danske Maritime arbejder ud fra en vision
om at den dansk forankrede maritime
industri til stadighed skal udvikle sine
kernekompetencer, så industrien altid vil
være:
• verdensledende indenfor stadig flere
områder af den højteknologiske og
vidensintensive maritime produktion.
• anerkendt af det omkringliggende
samfund som en sektor, der er værd
at satse på økonomisk, politisk, forsknings- og uddannelsesmæssigt.
• så attraktiv, at medarbejdere med de
rette kvalifikationer og kompetencer
kan tiltrækkes og fastholdes.
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Generelle erhvervsvilkår
Erhvervsklima og outsourcing ________________________________________
Danske
Maritime
arbejder
for
en
forbedring
af
erhvervsklimaet
for
industrivirksomheder
i
den
dansk
forankrede maritime industri. Globaliseringen og den internationale konkurrence
lægger stadig større pres på danske
virksomheder og på trods af den større
opmærksomhed på outsourcing og på
den vigende beskæftigelse, er der stadig
for lidt erkendelse af, at produktion er et
nødvendigt grundlag for velfærdssamfundet.

Der lægges til
stadighed nye
byrder på
produktive
virksomheder i
Danmark

Selvom det erhvervspolitiske klima i
Danmark principielt er positivt overfor
industrivirksomhed, har en række tiltag
og udviklinger pålagt produktionsvirksomhederne nye byrder eller truet med at
lægge nye hindringer i vejen for erhvervslivet. Politiske tiltag truer gang på
gang med at forringe virksomhedernes
vilkår til trods for, at alle ønsker konkurrencedygtige erhverv. Det skyldes måske,
at hvert nyt tiltag først og fremmes
vurderes for dets isolerede fordele. Hvert
tiltag i sig selv udgør måske kun en
beskeden forringelse og det er derfor
svært at vurdere det som ødelæggende
for de berørte virksomheder. Det er
imidlertid det samlede erhvervsklima og

dermed summen af forringelser og
forbedringer, der har betydning for
virksomhedernes sundhedstilstand. For
den maritime industri, der producerer og
konkurrerer på et globalt marked, vil
enhver forringelse få betydning for
konkurrenceevnen. Udgangspunktet for
store dele af den danske maritime
industri er såvel markedsmæssigt som
teknologisk fordelagtigt, men der må
konstant arbejdes på at fastholde en
sådan position, hvis den skal opretholdes.
Danske Maritime har i det forløbne år haft
mange kontakter med embedsmænd og
politikere om vilkårene for produktionsvirksomheder i Danmark. Foreningen
møder som regel en positiv forhåndsindstilling, men ofte en modstand mod, i det
konkrete tilfælde, at tage hensyn til den
maritime industris globale konkurrencesituation. Med den øgede globalisering
gør den internationale konkurrence sig i
stadig stigende omfang gældende også i
andre industrier, og det bliver stadig
mere påtrængende at tilpasse erhvervsvilkårene i Danmark til denne situation.
Dette må ske ved i konkrete tilfælde at
tage de generelle vilkår med i betragtning.

For lidt
hensyn til
international
konkurrence

Den maritime sektors betydning ______________________________________
Det er Danske Maritimes vision, at den
dansk forankrede maritime industri til
stadighed er anerkendt af det omkringliggende samfund som en sektor, der er
værd at satse på økonomisk, politisk,
forsknings- og uddannelsesmæssigt.
Markedet for nye skibe har gennem de
seneste mange år været præget af
konkurrenceforvridende tiltag i flere
lande. Mange skibsbygningsnationer har
på forskellig vis favoriseret deres egne
industrier, i bevidstheden om, at det er
væsentligt at bibeholde eller udvikle det
maritime kompleks. Tilsvarende markedsforvridninger
ses
sjældnere
på
markedet for maritimt udstyr, men der
praktiseres i nogle lande en "køb
nationalt"-politik med mere eller mindre
skjult offentlig opbakning. Skibsbygning
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er et centralt led i det maritime kompleks. Både rederier og underleverandører benytter værfter som partnere ved
udvikling af nye produkter og metoder,
ligesom værfter og maritime producenter
i Europa nyder gavn af, at mange
betydende rederikoncerners økonomiske
basis befinder sig i Europa. Ved enhver
reduktion af de enkelte led i kæden vil
mulighederne for et godt og frugtbart
samarbejde for de øvrige led blive
vanskeliggjort.
Den europæiske maritime underleverandørindustri udgør ca. 30% af den globale
maritime underleverandørindustri målt på
omsætning.
Omsætningen
af
den
europæiske maritime underleverandørindustri er knap det dobbelte af de
europæiske værfters, og arbejdsstyrken
er på ca. 240.000 personer; medens

EU står for 30%
af de maritime
underleverancer
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værftsindustriens arbejdsstyrke er på ca.
90.000 personer.
Der er en betydelig grad af gensidig
afhængighed mellem værfts- og leverandørindustrierne. Dette illustreres bl.a. af,
at Sydkorea i fortsættelse af anlæggelsen
af de første moderne værfter i 1970'erne
snart efter iværksatte regeringsbesluttede femårsplaner møntet på at opbygge
en
national
marineudstyrsindustri.
Tilsvarende ses der i Europa eksempler
på, at når værftsindustrien i et land f.eks. Sverige - har måttet indskrænke
markant, så har det også en stærkt
negativ effekt i leverandørindustrierne
både i landet selv og i omgivende lande.

af en bred vifte af virksomheder, der
arbejder med udvikling og produktion til
og servicering af den maritime sektor. På
grund af deres arbejdsfelter er de en
højteknologisk ressource for resten af
samfundet.
Virksomhederne
arbejder
med de mest moderne løsningsstrategier
inden for hvert deres felt. De er derfor
nødsaget til at have adgang til den nyeste
viden inden for deres område, og de går
efter de mest kompetente medarbejdere.
De
er
nødvendigvis
internationalt
orienterede, har ofte produktion i
udlandet og anvender højteknologi til at
udvikle de ypperste løsninger. Dansk
forankrede maritime produktionsvirksomheder omsætter årligt for ca. 20 mia. kr.

Den maritime industri i Danmark består
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Medlemsvirksomhedernes aktivitet
Værfter _________________________________________________________
290.00 kbt. eller 431.000 bt blev
afleveret.
Opgjort i kompenseret
bruttotonnage
var
den
afleverede
tonnage ca. 16% større i år 2002 end i
2003. Den faldende produktion er et
resultatet af færre danske værfter samt
den manglende kontrahering gennem
2001 og 2002. Udviklingen i den
afleverede
tonnage
fra
foreningens
medlemsværfter siden 1975 er illustreret
i Figur 1; ligesom den afleverede tonnage
fra medlemsværfterne i 2003 er nærmere
specificeret i bilag 3 og 4.

Nybygning
Moderne skibsbygning omfatter langt
mere end de aktiviteter, der foregår på
værfterne. Gennemsnitligt udføres op
mod totredjedele af arbejdet med
bygning af nye skibe ved virksomheder,
der optræder som leverandører til
værfterne. Den internationale konkurrence inden for skibsbygning nødvendiggør,
at værfterne i alle lande handler globalt,
og leverancer til danske skibsværfter har
givet danske maritime leverandører en
god basis for at opbygge en stærk global
position. Danske værfter betjener sig på
samme måde af underleverandører, også
i udlandet, og en stor og konkurrencedygtig dansk marineudstyrsindustri udgør
en vigtig del af den maritime industri.

Værdien af den afleverede tonnage
androg 3,7 mia. kr. i 2003 mod 4,6 mia.
kr. i 2002.
Ordretilgang og
danske værfter

Nybygningen af skibe er derfor en
indikator for markedet for udstyr og
underleverancer
til
skibsbygning.
Nybygningsproduktionen ved foreningens
medlemsværfter er illustreret i Figur 1,
mens den globale nybygningsaktivitet
omhandles i afsnit 9.

ordrebeholdning

ved

Tilgangen af nye ordre i 2003 androg 7
skibe på tilsammen 205.000 bt eller
253.000 dwt. Ordrebeholdningen ved
udgangen af 2003 var på 14 skibe, hvortil
kom 7 orlogsfartøjer til forsvaret. Dette
er en kraftig fremgang i forhold til
tilgangen af nye ordrer i 2002 som
androg 16 skibe på tilsammen 24.000 bt.
eller 11.000 dwt.; men udviklingen
afspejler fortsat en dramatisk tilbagegang

Værfterne afleverede i år 2003 11 skibe
på i alt 273.000 kbt eller 383.000 bt mod
i 2002 hvor i alt 15 skibe på tilsammen
Figur 1
Skibsproduktion ved foreningens medlemsværfter
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Tabel 1: Ordretilgang og ordrebeholdning 1990-2003 ved foreningens medlemsværfter
År

Ordretilgang

Ordrebeholdning ultimo perioden

antal skibe

1.000
bt

1.000
dwt

1.000
kbt

antal
skibe

1.000
bt

1.000
dwt

1.000
kbt

1990

26

1.104

1.840

452

67

1.687

2.663

913

1991
1992

13
14

551
606

993
1.068

217
257

55
42

1.759
1.694

3.054
3.085

786
662

1993

33

864

1.233

561

51

1.798

2.962

879

1994
1995

22
15

421
221

497
216

320
237

47
42

1.588
1.037

2.361
1.150

905
974

1996

18

63

45

114

40

861

952

693

1997
1998

9
15

326
318

395
394

238
236

28
27

866
749

1.043
913

644
548

1999
2000
2001

10
31
3

376
610
3

424
686
5

268
518
10

21
40
27

759
992
476

869
955
535

540
781
424

24
205

11
253

60
140

24
21

47
414

29
480

116
313

2002
16
2003
7
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i forhold til år 2000, hvor der blev bestilt
31 skibe på tilsammen 610.000 bt. eller
686.000 dwt.
Opgjort i kompenserede bruttoton var
ordretilgangen i 2003 på 140.000 kbt
mod 16 skibe på i alt 60.000 kbt i 2002.
Ordretilgangen blev således mere end
fordoblet i forhold til året før - men
kontraheringsniveauet er fortsat på det
laveste niveau siden 1996, hvis man ser
bort for 2001 og 2002, som lå på et
historisk lavt niveau.
Ordretilgang og ordrebeholdning er for
perioden 1990-2003 angivet i tabel 1.
Tilsvarende oplysninger for perioden
1977-2003 findes i bilag 5 og ordrebeholdningen ultimo 2003 specificeret på
skibstyper findes i bilag 1 og 2.
Den
samlede
ordrebeholdning
ved
foreningens medlemsværfter omfattede,
ved udgangen af 2003, 19 skibe på
tilsammen 414.000 bt eller 480.000 dwt
mod år 2002, hvor ordrebeholdningen
indeholdt i alt 24 skibe på tilsammen
47.100 bt. eller 29.050 dwt. Det skal
bemærkes, at dødvægttonnage er et mål,
der ikke eksisterer for alle skibstyper,
herunder specialskibe og militærfartøjer.
Den samlede værdi af ordrebeholdningen
på nye skibe var ved udgangen af år
2003 på 4,5 mia. kr. mod 3,2 mia. kr.
med udgangen af 2002, en værdistigning
på næsten 50%.
Skibsreparation
Skibsreparationsmarkedet

har

i

lighed

med de foregående år været præget af
sæsonudsving med rimelig beskæftigelse
i første og andet kvartal, men med
faldende beskæftigelse i tredje og fjerde
kvartal. Konkurrencen på markedet
opleves af reparationsværfterne som
hård, og forekommer såvel internationalt
som nationalt mellem skibsreparationsværfterne.
Markedet for de mindre skibe er påvirket
af, at flåden af mindre skibe i Danmark
og nabolandene er reduceret kraftigt,
hvortil kommer konkurrencen fra det
tidligere Østeuropa. Reparationsværfterne har i beretningsperioden tillige oplevet
en forøget konkurrence fra Norge, hvor
en række traditionelle nybygningsværfter, grundet manglende nybygninger, har
flyttet ressourcer til reparationsområdet.
For de større skibes vedkommende er
konkurrencen, når der er tale om
reparationer med et højere teknisk
indhold samt kort og garanteret leveringstid, koncentreret om 4-6 større
nordiske værfter. Er der større indhold af
eksempelvis
overfladebehandling
og
stålarbejde, er konkurrencen udvidet til
det baltiske område, der stadig qua
lavere produktionsomkostninger tager
hovedparten af disse opgaver.
Prisniveauet har generelt ikke kunnet
opvise stigninger, og er stærkt svingende
i takt med sæsonudsving. Beskæftigelsen
af direkte ansatte på reparationsværfterne er faldende, medens der ses en
stigning i antallet medarbejdere, der er
ansat af leverandører, der udfører
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arbejde på skibene under værftsophold.
Samlet må der konstateres en stabil til
svagt
faldende
beskæftigelse
med
skibsreparationsarbejde i Danmark.
Flere højteknologiske
opgaver

Danske værfter har generelt et højt
teknisk kompetenceniveau, hvilket med-

fører, at en række udenlandske højteknologiske skibe som eksempelvis offshore
fartøjer og større fiskefartøjer søger
danske værfter for vedligeholdelses- og
ombygningsarbejder. Denne udvikling
søger reparationsværfterne at fastholde
og styrke.

Maritimt udstyr ___________________________________________________
Flere skibsordrer giver
øget marked
for udstyr og
materiel

Markedet for maritimt udstyr og materialer til skibsbygning har i det forløbne år
været præget af et globalt rekordhøjt
niveau for ordrer på nye skibe og et højt
niveau for bygning af nye skibe, jfr.
omtalen i afsnit 9.
Danske virksomheder, der leverer til
værfter og til offshore industrien i
Danmark og i udlandet omfatter bl.a.
fremstilling af hoved- og hjælpemotorer
af MAN B&W Diesel A/S, produktion af
maling, der fremstilles af Hempel A/S, af
containere fra Mærsk Container Industri,
af kraner og spil, der fabrikeres af Acta
A/S, af ventiler fra Pres-Vac Engineering
A/S, af elektriske installationer, automation og netværk fra YIT A/S samt
mekaniske, hydrauliske systemer og
komponenter af snart sagt enhver art,
som pumpesystemer, hydraulikkomponenter,
køleanlæg,
loftsystemer,
isolering, radioudstyr,
redningsog
sikkerhedsmateriel og navigationsudstyr.
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Der er ligeledes virksomheder, der
fremstiller dækbelægning og aptering,
skibsvinduer og skibsudrustning samt
generatoranlæg
og
fordelingstavler.
Sektoren omfatter virksomheder, der
fremstiller stålkonstruktioner, tankanlæg
og industrielle røranlæg. Endvidere er der
en række virksomheder, der fremstiller
avanceret udstyr, elektroniske systemer,
software, informations- og styresystemer
til skibe foruden udbydere af tjenesteydelser fra skibskonsulenter, der tilbyder
designløsninger,
specifikationer
og
praktiske
installationsløsninger,
til
sikkerhedsløsninger fra f.eks. Group 4
Falck Maritime Safety & Security. Listen
er langt fra udtømmende, men illustrerer
sektorens bredde og betydning.
Den betydelige kontraheringsaktivitet
internationalt i de forløbne år indebærer,
at afsætningsmulighederne for skibsudstyr og skibsbygningsmateriel er vokset
tilsvarende, hvilket kommer danske
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maritime udstyrsproducenter til gode
både hvad angår den del af produktionen,
der finder sted i Danmark, og den meget
større produktion, der finder sted i

udlandet på dattervirksomheder eller hos
licenstagere.

Medlemmernes aktiviteter ___________________________________________
Acta A/S har i 2003 gennemgået en
omstrukturering fra at være en ren dansk
produktionsvirksomhed til at blive en
globalt arbejdede vidensbaseret virksomhed. Produktionen af virksomhedens
hjælpekraner til skibe sker for tiden både
i Kina og i Danmark men Acta A/S
fokuserer herudover i stigende grad på
service under hele produktets levetid og
tilbyder nu øjeblikkelig adgang til service
overalt i verden. Globaliseringen og den
konstante udvikling af produkter og
servicekoncepter har ført til åbning af nye
markeder. Omsætningen og resultatet for
2003 var som budgetteret og ordretilgangen er nu større end nogensinde før.
2003 var i 1. halvår præget af stor
aktivitet inden for alle produktområder
hos Bladt Industries A/S. Heriblandt
virksomhedens til dato største ordre: 2
ubemandede platforme til DONG E&P
A/S. Vindmølle- og offshoreområdet blev
dog i 2. halvår ramt af afmatning, mens
områderne stålmontage, marineanlæg
samt rør- og tanke fortsat oplevede høj
aktivitet. Bladt Industries blev i 2003
præmieret for godt sikkerhedsarbejde
ved levering og montering af stålstrukturer til det nye operahus i København.

mange lande herunder også Danmark.
Med en samlet afsætning på 191 millioner
liter maling satte Hempel A/S ny
volumenrekord i 2003. Men et uventet
kraftigt fald i dollarkursen betød, at
koncernens omsætning faldt med seks
procent i forhold til året før. Resultatet
efter skat voksede dog til 41 millioner
Euro - en fremgang på 11 pct. Hempel
beskæftiger i dag 3.370 medarbejdere
over hele kloden. Koncernen arbejder
med at ændre virksomheden til en
kundefokuseret, serviceorienteret "One
Company"-organisation for at klæde den
bedre på til de arbejdsbetingelser som
globaliseringen medfører.
Karstensens Skibsværft A/S har udviklet
sig til at være et af Danmarks betydeligste værfter og er samtidig en af de
største arbejdspladser i Skagen. Ordrebeholdningen giver arbejde frem til
slutningen af 2004. Regnskabet udviser
et meget tilfredsstillende resultat for
2003. Karstensens Skibsværft A/S har i
2003 oprettet et datterselskab i Nuuk,
Grønland,
med
50
medarbejdere

I december 2003 leverede Danyard
Aalborg A/S
Danmarks hidtil største
yacht på 77 meters længde og med 6
dæk i en usædvanlig høj kvalitet, som
også er blevet bekræftet af mange
internationale eksperter, samtidigt med
at byggeriet kunne gennemføres med et
rimeligt økonomisk resultat. Yderligere
beskæftigede Danyard Aalborg sig i 2003
med vedligeholdelsesopgaver af Søværnets GRP-sandwich byggede flådefartøjer.
Group 4 Falck Maritime Safety & Security
A/S er ved ikrafttræden af IMO konventionen om ISPS klar med godkendelser fra
en række flagstater således, at virksomheder kan foretage officielle sikkerhedsvurderinger af skibe under IMO konventionen. Virksomheden er også godkendt til
under konventionen at foretage sikkerhedsvurderinger af havnefaciliteter i
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beskæftiget med skibsreparation.
MAN B&W Diesel A/S oplevede en
rekordstor ordreindgang i 2003 for
licensproducerede
totaktmotorer
som
følge af ordreboomet for skibsværfterne i
Østasien, men også en meget tilfredsstillende ordreindgang for egenproducerede
totakt- og firetaktmotorer - om end
markedet var præget af meget hård
priskonkurrence.
Serviceforretningen
levede ikke op til forventningerne, tildels
som en følge af den lave dollarkurs. Det
samlede resultat for året var imidlertid
tilfredsstillende.
Verdensproduktionen af kølecontainere
blev i 2003 på ca. 70.000 enheder,
hvoraf Mærsk Container Industri AS
producerede ca. 27.000 enheder. Disse
fordeler sig med 9.000 på fabrikken i
Tinglev og 18.000 på fabrikken i Qingdao,
Kina - svarende til ca. 40% af produktionen på verdensmarkedet. Desuden blev
2003 året, hvor de første kølecontainere
med miljøvenligt isoleringsskum rullede
ud af fabrikken i Tinglev. Dette blev
starten på en ny generation af kølecontainere hos MCI uden traditionelle HCFC
gasser, der er skadelige for miljøet pga.
chlorindholdet, som nedbryder ozonlaget,
og er medvirkende til at øge drivhuseffekten.
Odense Staalskibsværft A/S afleverede i
2003 i alt fire 6.600 TEU containerskibe. I
2003 indgik værftet nye ordrer på
yderligere 4 store Containerskibe; et skib
til A.P. Møller - Mærsk, to skibe til
rederiet Safmarine Container Lines og et
skib til rederiet Deutsche Afrika-Linien.
Værftet fortsatte i 2003
sit høje
investeringsniveau, og forbliver dermed
teknologisk i front.
På reparationsmarkedet er konkurrencen
i Nord Europa særdeles hård, men Orskov
Yard A/S fik efter det første års drift et
positivt resultat over det budgetterede.
Der er stigende konkurrence fra Østeuropa og Norge, men Orskov Yard A/S
forventer på trods af dette et positivt
resultat for indeværende regnskabsår.

der sikrer at lasten holdes under et tryk,
der på forsvarlig vis reducerer afdampning i overensstemmelse med den af
INTERTANKO
definerede
VOCON
procedure. Den teknologiske fornyelse er
fortsat med det såkaldte MAG-drive, som
på den nye PRES-VAC EL-CHEM pumpe
erstatter den traditionelle akselkobling
med en magnetisk kobling.
Søby Værft A/S er med godt 100 ansatte,
Ærøs største virksomhed. Værftet har
frem til år 2007 nybygningsordrer på 6
styk orlogsfartøjer til det danske Søværn.
Foruden løbende reparationer af coastere,
færger og andre fartøjer, har værftet på
reparationssiden indgået en vedligeholdelsesaftale omkring 12 hjemmeværnsfartøjer, der alle er bygget på værftet.
Foreningens nyeste medlem YIT A/S
(navnet læses hvert bogstav for sig, ikke
som ét ord) er datterselskab af Finlands
største entreprenør- og servicevirksomhed. YIT Corporation har tillige datterselskaber i Sverige, Norge, Estland, Letland,
Litauen og Rusland. YIT A/S leverer og
monterer blandt andet kabler og er
Danmarks største virksomhed inden for
elektriske systemer til skibsbygning.
Flere af foreningens medlemmer driver
aktiviteter i udlandet. Hempel A/S og
MAN B&W Diesel A/S har således en
betydelig del af produktionen i udlandet
henholdsvis på egne fabrikker og i form
af licensproduktion ved andre virksomheder. Odense Staalskibsværft A/S ejer
skibsværftet "Volkswerft" i Stralsund i
Tyskland og driver herudover datterselskaberne "Balti ES Narva", Estland,
"Loksa Shipyard Ltd.", Loksa, Estland, og
"Shipbuilding Yard Baltija", Klaipeda,
Litauen. Mærsk Container Industri AS
producerer kølecontainere i Qingdao, Kina
samt komponenter i Narva, Estland.
Karstensens
Skibsværft
A/S
driver
reparationsværftet Nuuk Værft med ca.
50 ansatte i Grønland. YIT koncernen har
udover produktionen i Finland datterselskaber i Estland, Litauen, Norge, Rusland
og Sverige.

Pres-Vac A/S har i 2003 haft succes med
begrænsning af tab fra olie- og kemiske
laster, idet en række skibe bliver forsynet
med næsten vedligeholdelsesfri ventiler,
Beskæftigelse ved medlemsvirksomhederne _____________________________
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Foreningens
medlemsvirksomheder
omfatter såvel maritime udstyrsproducenter som værfter, producenter af
offshore udstyr og installationer samt
virksomheder i øvrigt, der servicerer den
maritime sektor.
Pr 1.1.2004 var det samlede antal
medarbejdere ansat ved foreningens
medlemsvirksomheder 6.620 personer
jfr. tabel 2.
Den samlede direkte omsætning i
Danmark ved alle foreningens medlemsvirksomheder androg i år ca. 11,3 mia.
kr. mod 12,3 mia. kr. i 2002, medens
investeringer i nye produktionsanlæg

m.v. i Danmark udgjorde godt 200 mio.
kr. mod 165 mio. kr. året før. I 2004
forventes såvel omsætning som investeringer at ligge højere end i 2003.
Ved vurdering af den maritime industris
størrelse og betydning for beskæftigelsen, må det holdes for øje, at en
betydelig del af produktionen foregår hos
underleverandørvirksomheder, og at en
betydelig del af de danske maritime
underleverancer leveres til skibsbygning
uden for Danmark. Det samlede antal
beskæftigede ved maritim produktion er
således større end opgørelserne over
foreningens medlemmer viser.

Tabel 2
Beskæftigelse ved foreningens medlemmer i 2004
Funktionærer
Udstyrsproduktion,
offshore m.v.
1.810
Skibsnybygning
470
Skibsreparation
80
I alt

2.360

timelønnede

I alt

1.660
2.120
480

3.470
2.590
560

4.260

6.620

Kilde: Danske Maritime
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Produktionsvilkår
Virksomhedsnetværk _______________________________________________
Sikkerhedsledernetværk
Sikkerhedslederne fra foreningens
medlemsvirksomheder indgår i en
netværksgruppe, som afholder to faste
møder om året. Derudover afholdes et
antal ad hoc møder hvor der behandles
særlige aktuelle emner.
Ulykkes- og fraværsfrekvenser

Statistikkerne
viser fortsat
forbedring

Danske Maritime koordinerer udveksling
af
erfaringer
om
arbejdsmiljø
og
-sikkerhed, der kan bidrage til en
konstant forebyggende indsats. For flere
virksomheder
i
medlemskredsen
er
sikkerheden nu så høj, at selv enkeltstående hændelige uheld får betydning for
statistikkerne. Ulykkestallene falder, selvom
nogle
af
produktionsmetoderne
indebærer uundgåelige risici.
På de faste møder informerer medlemmer
hinanden om igangværende arbejde med
arbejdsmiljøspørgsmål samt de løsninger,
de hver især har fundet på arbejdsmiljøproblemer. Man orienterer herunder bl.a.
om udviklingen i ulykkes- og fraværsfrekvenser. Med tilfredshed kan Danske
Maritime konstatere, at den nedadgående
trend for både ulykker og fravær
fortsætter.
Arbejdsmiljøindsatsen
i
virksomhederne er under konstant positiv
udvikling. En del af medlemsvirksomhederne er blevet arbejdsmiljøcertificerede i
henhold til det internationalt anerkendte
arbejdsmiljøcertifikat
OHSAS
18001
(Occupational
Health
and
Safety
Assessment Series).
Et af de emner, der til stadighed optager
virksomhederne, er en fortsat reduktion i
antallet af arbejdsulykker. Et af værktøjerne hertil er registrering og behandling,
ikke kun af de ulykker, der rent faktisk er
sket, men også af situationer, der fører til
en risikosituation - "nær ved ulykkesituationer".
Der konstateres stadig forskelligheder i
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ulykkesfrekvenserne
virksomhederne
imellem, selv om forskellene bliver
mindre. I virksomheder med de højeste
ulykkesfrekvenser, som i øvrigt også er
de virksomheder, hvor produktionens art
fører til en større risiko for ulykker, kan
det konstateres, at flere af de registrerede ulykker kan tilskrives manglende
agtpågivenhed hos de skadelidte. I
virksomheder med få eller næsten ingen
ulykker påvirker en eller to ulykker en
ellers pæn ulykkesfrekvens uheldigt.
Dobbelt uheldigt såfremt ulykken også
her sker på grund af manglende agtpågivenhed, eller i øvrigt uden forbindelse til
produktionsvilkårene, eksempelvis ved
fald på virksomhedens parkeringsplads.
Forebyggende arbejdsmiljøarbejde
På foreningens møder for sikkerhedsledere behandles tillige forebyggende
arbejdsmiljø dels generelt, herunder
informationer fra foreningen, og dels ved
at specifikke emner tages op af virksomhederne eller er konstateret generelt i
den maritime industri.
Et eksempel herpå kan være informationer fra en medlemsvirksomhed, der
grundet virksomhedens produktion og
oplagring er underlagt særlige sikkerhedsmæssige regler. Et andet eksempel
kan være forsikringsmæssige konsekvenser ved anvendelse af fysioterapeuter,
der ikke er ansat af virksomheden, og
arbejdsmiljømæssige krav til udenlandske
leverandører ved arbejde på danske
virksomheder.
Derudover behandles emner som: sikring
mod radioaktivt materiale i stålmaterialer
til anvendelse i skibsbygnings- og offshoreproduktion
og
orientering
om
internationale maritime arbejdsulykker
herunder nedstyrtningsulykken i Frankrig
under færdiggørelsen af "Queen Mary II",
branden under udrustningen af krydstogtskibet "Princess Diamond" i Japan, og
kollapsen af en dokport i Dubai.

Ulykker
skyldes
ofte
uopmærksomhed
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Arbejdsmiljøsamarbejde ____________________________________________
Danske Maritime er på forkant med
udvikling
af
arbejdsmiljøet
og
er
repræsenteret i en række officielle råd og
udvalg.
Foreningen er repræsenteret i formandsskabet i Industriens BrancheArbejdsmiljø
Råd (I-BAR) og foreningen er derudover
aktiv deltager i Jern- og Metalbranchens
Arbejdsmiljøudvalg
(J&MA)
som
er
tilknyttet I-BAR. I J&MA udarbejdes og
revideres arbejdsmiljøvejledninger for
aktiviteter med særlig fokus på jern- og
metalindustrien, herunder den maritime
industri. Udvalget har bl.a. udarbejdet en
redskabsmappe med titlen "Styr på
arbejdsmiljøet", gennemført et projekt for
nedbringelse af støj og udgivet en
informationspjece om mangan.
Derudover revideres til stadighed tidligere
vejledninger fra branchesikkerhedsrådene. For det maritime område revideres og
udarbejdes vejledninger for stilladser på
skibsværfter, containere anvendt som
mobile arbejdspladser, afspærring af CO2
brandslukningsanlæg
i
skibe
under

reparation samt anvendelse af korrekt
strømforsyning ved arbejde i snævre
rum.
Projektarbejde for imødegåelse af
eksponering for NO2
På foreningens initiativ er der af FORCE
Technology i I-BAR regi gennemført et
projekt med det formål at vurdere
induktionsopvarmning
som
alternativ
bl.a. til opvarmning med autogenbrænder
for at reducere NO2-eksponeringen.
Undersøgelsen, der har titlen "Undersøgelse af metoder og løsninger til imødegåelse af eksponering for nitrogendioxid
(NO2) ved autogene processer", afdækkede, at der er alternative tekniske
muligheder for reduktion af NO2, samt at
der ved rigtig anvendelse af de værktøjer
der genererer NO2, ligeledes er muligheder for reduktioner af påvirkningen af
NO2. Projektet fortsættes med udarbejdelse af vejledningsmateriale, som skal
udmønte projektets resultater i praktisk
anvendelige anvisninger til imødegåelse
af eksponeringen for NO2.

Foreningen
undersøger
alternativ
teknologi for
at reducere
NO2

Svejsning og skæring i sort stål _______________________________________
Danske Maritime samarbejder med
medarbejdersiden
og
med
andre
organisationer om bl.a. udvikling af
industriens arbejdsvilkår. I det omfang,
der sker regelfastsættelse på usikkert
grundlag eller med utilsigtede virkninger
søger
Danske
Maritime
reglerne
tilpasset.

Sort stål
behandles som
kræftrisiko

... på et for
løst grundlag

Et særligt emne, der optager foreningen
er, at arbejdsprocesserne svejsning og
skæring i metal samt slibning i tilknytning hertil er medtaget i "Bekendtgørelsen om foranstaltninger til forebyggelse
af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer
og materialer".
Foreningen finder, at beslutningen om at
medtage arbejde med svejsning og
skæring i almindeligt sort stål i bekendtgørelsen er taget på et for løst grundlag,
og at opfyldelsen af bekendtgørelsens
regler skaber unødige vanskeligheder i

virksomhederne.
Erfaringer med vejledning, uddannelse
og implementering af bestemmelser i
bekendtgørelser, har vist et behov for,
at Arbejdstilsynets regler efterprøves i
praksis og i givet fald justeres. Sikkerhedsorganisationen på Odense Staalskibsværft A/S, Dansk Metal og Dansk
Industri har sammen med de af
foreningens øvrige medlemsvirksomheder, der er berørt af dette emne,
udarbejdet alternative retningslinier der
kan opfylde intentionerne om mere
vejledning, uddannelse og beskyttelse
ved de pågældende arbejdsprocesser.
Samtidig har foreningen indledt et
undersøgelsesarbejde, bl.a. gennem de
europæiske
skibsbygningsforeninger
AWES og CESA, for at afdække kravene
for, hvorledes de pågældende arbejdsprocesser ved arbejde i sort stål er i de
lande, vi normalt sammenligner os med.
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AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring) ________________________
Danske
Maritime
arbejder
for,
at
kompensation for almindeligt udbredte
sygdomme ikke skal være afhængig af,
om den syge har været beskæftiget i
bestemte brancher samt for, at omkostninger til sygesikring ikke belaster
tilfældige virksomheder, der ikke har
optrådt uforsvarligt.
Bidrag til AES
stiger
voldsomt
selvom
produktionsvilkårene
bliver bedre
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En alvorlig byrde for især foreningens
værftsmedlemmer er betalingen til AES
(Arbejdsmarkedets
Erhvervssygdomssikring), hvor satserne for skibsværfter i
de seneste år er steget voldsomt.
Gennem Dansk Industri er det i de

seneste år lykkedes, at indføre visse
begrænsninger i stigningerne, men de
voldsomme stigninger, der nu har nået
593% over 4 år er imidlertid fortsat.
Et værft, der i år 2000 måtte betale
1.080,- kr./ansat er i 2004 nået op på at
betale 7.486,- kr./ansat. Stigningerne er
ikke tilsigtede, og der synes ikke at være
nogen der kender til en løsning indenfor
de eksisterende regler.
Stigningerne skyldes ikke uforsvarlig
adfærd fra værfternes side. De fleste
udbetalinger vedrører sygdomme opstået
for mange år siden, mange på værfter
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der for længst er lukkede. Tankegangen
bag AES systemet synes at være, at
arbejdsgiverne er nærmest til at bære de
uundgåelige risici der er forbundet med
produktionen. Det er dog vanskeligt at
forstå hvorfor en virksomhed som
Danyard Aalborg A/S, der producerer
fartøjer i FRP (plast), er nærmere til at
bære risikoen for hændelige skader der er
opstået i forbindelse med stålarbejde på
skibe bygget i Helsingør i 1970’erne, end
f.eks. Hvide Sande Skibs- og Baadebyggeri, der fremstiller mindre skibe i stål,
men ikke er et værft, men jo et bådebyggeri.
Et hovedproblem er, at brancheopdelingen i AES systemet bygger på Danmark
statistiks
branchekoder,
der
ikke
nødvendigvis placerer brancher i samme
gruppe ligner hinanden produktionsmæssigt og risikomæssigt.

AES er reelt en sundhedsskat
Efter foreningens opfattelse er AESsystemet tillige uhensigtsmæssigt, idet
det alene fokuserer på at tildele erstatninger. Der er ingen kontrolmekanisme,
der afstikker rammer indefor hvilke
systemet bør arbejde og udvikle sig. Den
tvangsmæssige
tilslutning
for
alle
arbejdsgivere fungerer sammen med
manglen på rammer i realiteten som en
bemyndigelse til AES til at udskrive
skatter til brug for erhvervssygdomssikring, uden at den giver AES mulighed for
at begrænse de anvendte ressourcer. I
modsætning til alle andre skatter er
denne skat på beskæftigelse ikke
underlagt regeringens skattestop.
Foreningen vil fortsat arbejde for en
modernisering af AES-systemet.

Kommende vejledninger ____________________________________________
Der forventes i det kommende år
udarbejdet vejledninger på områderne
psykisk arbejdsmiljø og minimering af
tunge løft ved anvendelse af tekniske
hjælpemidler.
Forslag til EU-direktiver
Danske Maritime påvirker regeldannelse
og lovgivning i Danmark og EU. Foreningen har igennem mange år opbygget et
tæt samarbejde med embedsmænd i
styrelser, ministerier og i EuropaKommissionen og kommenterer lovforslag, nye regler og andre politiske
initiativer, der berører medlemsvirksomhederne.
Når Danske Maritime ikke selv har været
inddraget i forberedende overvejelser
inden Europa-Kommissionens fremsættelse af direktivforslag på arbejdsmiljøområdet, følger Foreningen nøje de
forslag, der fremsættes. Danske Maritime
afgiver høringssvar på emner af interesse
for den maritime industri til de danske
myndigheder og organisationer, der er i

direkte forhandlinger om forslagene.
Eksempelvis
forberedes
for
tiden
udarbejdelse af direktiver for reduktioner
af grænseværdien for Nitrogenoxid (NO).
Derudover arbejdes for gennemførelse af
fælles regler for
beskyttelse
mod
påvirkninger fra elektromagnetiske felter.
Dette direktivs regler er meget komplekse og det har derfor vist sig vanskeligt at
forudse, hvilken virkning direktivet vil
kunne få på de enkelte produktionsområder i medlemsvirksomhederne. Overholdelse af direktivets regler er baseret på
beregninger, idet det i de fleste tilfælde
ikke er muligt at anvende målinger.
Arbejdsmiljøreform
I samarbejde med Dansk Industri har
foreningen ultimo marts 2004 arrangeret
et debat- og informationsmøde for
medarbejdere fra medlemsvirksomhederne om den kommende arbejdsmiljøreform
og de særlige danske regler, der gælder
udover de arbejdsmiljøregler, der i øvrigt
er gældende i EU.
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Eksternt miljø
Byomdannelse ____________________________________________________
Danske Maritime påvirker regeldannelse
og lovgivning i Danmark ved at være på
forkant med lovforberedende arbejde
herunder ved i dialog med politikere i
Folketinget at kommentere lovforslag,
nye regler og andre politiske initiativer,
der berører medlemsvirksomhederne.
Lov nr 440 af 10/06/2003 om byomdannelse blev vedtaget for at gøre det muligt
at anvende forfaldne erhvervsområder til
andre formål, men den risikerer at kunne
føre til, at velfungerende virksomheder
tvinges til lukning. Byomdannelsestiltag
er motiveret med lokale forhold og ses
oftest fra et kommunalt og byudviklingsmæssigt synspunkt, ikke fra et erhvervsudviklingssynspunkt. Men kommunale
beslutninger om byudvikling kan nemt få
virkninger
for
erhvervsvirksomheder,
selvom de egentlig sigter mod andre
virkninger. Den nye lov tager fat på disse
problemer, men lader stadig meget
tilbage at ønske.
Kommuner
brød reglerne

Den tidligere lovgivning skulle principielt
ikke gøre det muligt at opføre støjfølsomt
byggeri - f.eks. boliger - nær ved
støjende erhverv. Erfaringerne havde
imidlertid vist, at kommunale myndigheder alligevel undertiden har tilladt boliger
opført på nedlagte erhvervsgrunde så tæt
på eksisterende virksomheder, at støjen
fra disse virksomheder oversteg grænserne for den tilladelige støj ved boliger.

Selvom virksomhederne i en sådan
situation
var
etableret
længe
før
boligerne, måtte virksomhederne uden
kompensation overholde nye, strengere
krav som følge af det nye naboskab.
Den nye byomdannelseslov giver nu
mulighed for at tillade opførelse af
støjfølsomt byggeri, såsom boliger, i en
8-årig overgangsperiode, hvis virksomhederne forventes at forsvinde, men der
blev ikke i den nye lov fundet velafbalancerede løsninger på de konflikter, der
nemt kan opstå mellem bolig- og
erhvervsinteresser, dersom en byomdannelse iværksættes i områder, hvor der
fortsat er erhverv. Foreningen søgte en
løsning, hvor udgifter til f.eks. lyddæmpning skulle bæres af dem, der tjener
penge på byfornyelsen, men det lykkedes
ikke helt. I forbindelse med vedtagelsen
af lovforslaget lovede miljøministeren
dog, at han ville sikre, at kommunernes
brug af lovens muligheder ikke blev
misbrugt til at lukke velfungerende
virksomheder.
Dette
forudsætter
imidlertid,
at
kommunerne
faktisk
planlægger under hensyn til virksomhederne. Problemerne i den tidligere
lovgivning udsprang til dels af, at
kommunerne ikke tog hensyn til de
virksomheder, der blev berørt. Foreningen vil følge den måde loven anvendes i
kommunerne for at sikre, at miljøministerens tilsagn bliver opfyldt.

Samarbejde med Miljøstyrelsen ________________________________________
Danske Maritime deltager i forarbejder til
miljølovgivning dels gennem deltagelse i
arbejdsgrupper i Dansk Industri, dels i
form af høringssvar direkte til Miljøstyrelsen.
Danske Maritime finder, at den lovændring, der på miljøområdet er gennemført
i marts 2004 med ikrafttræden fra 1.
januar 2005, vil være et positivt bidrag til
nedbringelse
af
virksomhedernes
belastning med overflødige administrative
bestemmelser. Foreningen er ligeledes af
den opfattelse, at ændringerne i loven
kan gennemføres, uden at det går ud
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over miljøet, en forudsætning for
vedtagelsen af loven, som foreningen er
principielt enig i.
Loven indeholder dog som mange andre
miljølove en hjemmel til ministeren for
gennemførelsen af loven, der er for bredt
formuleret. Uden at det ville stride mod
ordlyden i loven, eller i bemærkningerne
hertil, vil en fremtidig minister med den
nye hjemmel endog kunne genindføre det
nuværende system, selv om bemærkningerne og den ændrede hjemmel netop
lægger op til en principiel nyordning.
Danske Maritime havde gerne set, at

Fortsat for brede
bemyndigelser i
lovgivningen
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ministerens hjemmel var begrænset af en
angivelse af, hvilke nyordninger der er
tale om i loven. Herved ville man have
sikret, at lovgivningsmagten også reelt
ligger i folketinget og ikke hos en
minister. Eksempelvis kunne det være
bemærket, at der for de fleste virksomheder fremtidigt skal gælde et forenklet
godkendelsessystem, hvor kravene til
redegørelser i ansøgninger begrænses.
Derudover kunne man have ønsket sig en
præcisering af, at de krav, der stilles som
vilkår for godkendelse, i videst muligt
omfang er standardiserede og på forhånd
fastlagt for den pågældende virksomhedstype, men at der tillige ville være
mulighed for fastsættelse af individuelle
vilkår. Individuel vilkårsfastsættelse er
nødvendig af hensyn til de virksomheder,
der før miljølovens vedtagelse er placeret
i bynære områder.
Overimplementering af IPPC-direktivet
Siden implementeringen i dansk lovgivning i 1999, af Rådets direktiv 96/91 om
integreret forebyggelse og bekæmpelse
af
forurening
(IPPC-direktivet),
har
foreningen påpeget at der for et enkelt
vitalt område for nogle af medlemsvirksomhederne er sket en overimplementering. Foreningen har ved flere lejligheder,
senest ved en af Europa-Kommissionen
krævet revision af den danske implementering, protesteret overfor Miljøstyrelsen over denne overimplementering.
Miljøstyrelsen
principielt
enig

Miljøstyrelsen har givet udtryk for
enighed med foreningen i, at der er tale
om en overimplementering, for de forhold
der er påpeget med en utilsigtet negativ
effekt for nogle af medlemsvirksomhederne, og har i forbindelse med et forslag
til høring af bekendtgørelse om godkendelse
af
listevirksomheder
delvist
ophævet den tidligere overimplementering af IPPC-direktivet.

bekendtgørelser til høring, dog ikke i
samme omfang som de seneste år. Af
særlig interesse kan nævnes, at der er
afgivet høringssvar på ændringen af lov
om kemiske stoffer og produkter, en
lovændring til opfyldelse af Rotterdamkonventionen om handel med en række
farlige kemiske stoffer og produkter, og
et høringssvar til ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler (kemiske
midler til bekæmpelse af ukrudt og
skadedyr).
På EU plan er der, udover de øvrige i
teksten nævnte sager, bl.a. udarbejdet
høringsforslag til forordning om visse
fluorholdige drivhusgasser, samt et
rådsdirektiv om støj.
Særlige opgaver
Foreningen bistår medlemsvirksomhederne i sager, hvor der opstår fortolkningsspørgsmål om eksempelvis myndighedskrav overfor en medlemsvirksomhed.
Foreningen kan her bistå med neutrale
henvendelser til styrelser og ministerier
for afklaring af et specifikt emne.
Sådanne interventioner har bl.a. løst
fortolkningsproblemer for en virksomhed
ved udarbejdelse af grønne regnskaber,
samt et tilfælde hvor en virksomhed blev
stillet overfor krav om tilvejebringelse af
et dansk akkrediteret laboratorium, som
ikke findes.
En medlemsvirksomhed blev, i forbindelse med en international undersøgelse af
et specifikt område af virksomhedens
produkter, assisteret af foreningen ved
tilvejebringelse af statistiske oplysninger
på det skibsbygnings- og skibsreparationsmæssige område. Disse oplysninger
indgår som vægtige bestanddele i den
pågældende undersøgelse.

Foreningen kommenterer lovforslag, nye
regler og andre politiske initiativer, der
berører medlemsvirksomhederne.

I de tilfælde hvor der tilflyder foreningen
materiale af miljømæssig karakter, som
skønnes af vigtighed for enkelte eller alle
medlemsvirksomheder,
informerer
foreningen herom. Derudover indkalder
foreningen til ad hoc informationsmøder,
såfremt der er baggrund og mulighed
herfor.

Foreningen har traditionen tro fået
forelagt en række nationale love og

Foreningen har i 2003 og 2004 afholdt
interne konferencer om miljøspørgsmål.

Høringer
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Uddannelse og personale
Danske Maritime arbejder på at give de
bedste betingelser
for
rekruttering,
uddannelse og kompetenceudvikling af
medarbejdere til den maritime industri.
Foreningen og medlemsvirksomhederne
deltager i udviklingen af erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser og
efteruddannelser. Flere af medlemsvirksomhederne er aktive deltagere i
lokale
skolebestyrelser
og
lokale
uddannelsesudvalg. En række medarbejdere fra medlemsvirksomhederne er
skuemestre ved aflæggelse af svendeprøver.
Danske Maritime er repræsenteret i
landsdækkende uddannelsesudvalg som
Metalindustriens
Lærlingeudvalg,
Metalindustriens Efteruddannelsesudvalg
og Industriens ArbejdsmarkedsUddannelser. Men der arbejdes også i medlemskredsen på andre områder. Eksempelvis
modtog MAN B&W Diesel A/S i juni
måned 2003, Københavns og Århus
Kommunes "Samarbejdspris 2003", for
samarbejde
om
erhvervspraktik
og
vejledning for afgangselever fra Alsgades
skole i København.
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Foreningen gennemførte i 2003 en
"Uddannelsesdag" med deltagelse af
repræsentanter fra medlemsvirksomhederne, Industriens ArbejdsmarkedsUddannelser, Metalindustriens Lærlingeudvalg, Dansk Industri og Danmarks
Tekniske Universitet. På arrangementets
dagsorden var bl.a. de kommende
strukturer i voksen- og efteruddannelsessystemet for opnåelse af større fleksibilitet ved udbud og valg af uddannelser.
Endvidere drøftede man erfaringerne med
lærlingeuddannelser efter "Reform 2000"
og "Svendeprøve anno 2000" samt
mulighederne
for
erhvervsrettede
påbygninger til erhvervsuddannelserne
for opnåelse af bredere kompetence. Men
også ingeniøruddannelser med særlig
interesse for den maritime industri var til
behandling.
Arbejdsmarkedsuddannelser,
efteruddannelse
Efter revideringen af loven om voksenog efteruddannelser i 2002, er der i
2003/2004 et nyt voksen- og efteruddannelsessystem under dannelse. Systemet
vil bestå af en række kompetencebeskri-

Nyt system
baseret på
kompetencebeskrivelser
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velser opbygget om et jobområde med
tilhørende
arbejdsmarkedsrelevante
kompetenceområder.
For
industriens
vedkommende er der tale om 22 fælles
kompetencebeskrivelser,
hvor
især
svejsning, overfladebehandling, robotteknologi,
kranbetjening,
procesog
plastteknologi samt spåntagning og
pladebearbejdning vil være af særlig
interesse for foreningens medlemsvirksomheder.
Formålet med lovrevisionen er bl.a. at
skabe større overskuelighed i tilbuddene
for uddannelse, større fleksibilitet for
medarbejdere og virksomheder ved
kursussammensætninger, samt at øge
fokus på kurser rettet mod virksomhedernes behov. Filosofien er, at den
medarbejder, som skal efteruddannes i
samarbejde med virksomheden, definerer
et fælles uddannelsesbehov for virksomhed og medarbejder.
Systemet
kommer for
langsomt i
gang

Foreningen har støttet revisionen af
voksen-efteruddannelsessystemet. Vi har
dog fundet, at opbygningen af kompetencebeskrivelserne har virket populistisk og
unødigt omfattende til erhvervsmæssig
anvendelse
i
virksomhederne.
Den
komplicerede opbygning af kompetencebeskrivelserne har forsinket revisionen af
uddannelsesmål, der er af egentlig
interesse for virksomhederne. Uddannelsesmålene er først til revision i foråret
2004, til trods for at den reviderede lov
trådte i kraft 1. januar 2004. Foreningen
er repræsenteret i et af de udvalg, der er
i gang med at revidere uddannelsesmålene.
Der er for 2004 reduceret væsentligt i
bevillingerne
til
efteruddannelser.
Reduktionerne modsvares af brugerbetalinger på 750,00 kr. pr. elevuge for IT,
almene sprogfag og bløde fag. For de
teknisk faglige og merkantile fag er
deltagersatsen 500,00 kr. pr. elevuge.
Betalingerne kan virke hæmmende for
gennemførelse af nødvendige efteruddannelser. Det kan frygtes, at bevillingerne
til
uddannelsesinstitutionerne
slipper op hen på året, og at virksomhederne derfor vil blive stillet overfor krav
om fuld betaling for kurser, der burde
være dækket af de af arbejdsmarkedet
allerede betalte midler til bl.a. efteruddannelser, men som anvendes bredt til
andre former for voksenuddannelser.

Alternativt kan det frygtes, at kurser, hvis
gennemførelse er omkostningsbelastende, ikke udbydes.
Erhvervsuddannelserne
Danske Maritime medvirker til at udvikle
uddannelser, der kan fremtidssikre og
videreudvikle
internationalt
førende
danske kompetencer inden for den
maritime industri.
I "Reform 2000" om erhvervsuddannelser
opereres med et grundforløb forud for det
egentlige hovedforløb. Forsøgsperioden
for reformen har vist, at der i dette
grundforløb er for mange grundfag, der
har karakter af skolefag, som kunne
integreres i de teknisk faglige fag. Dette
har nu til foreningens tilfredshed medført,
at en række af disse emner bortfalder
eller reduceres, således at de for
fagområdet
relevante
fag
styrkes.
Formålet hermed er at eleven tidligere i
forløbet oplever relevant faglighed i
forhold til den valgte uddannelse.
Afslutningsprojekterne (svendeprøverne)
er for flere fag med succes ændret til
projektarbejder med tilhørende individuelle prøver. Projekterne, som delvis
bestemmes af eleverne, afspejler i højere
grad end tidligere arbejdet i virksomhederne.

Mere
relevante
svendeprøver

Erhvervsuddannelsesloven blev ændret i
december 2003 med det formål at forny
vekseluddannelsesprincippet samt udvikle
nye løsninger til delvis erstatning af
skolepraktikken.
Korte uddannelsesaftaler
Målene med korte uddannelsesaftaler er
bl.a. at udvikle mere fleksible uddannelsesforløb af forskellig længde og dybde
som supplement til de eksisterende
erhvervsuddannelser. Der skal bl.a.
foretages forsøg med korte uddannelsesaftaler, der giver virksomheder, der
kun er godkendt til at varetage en del af
uddannelsen, mulighed for at indgå
uddannelsesaftale for en del af uddannelsen. Eleven er, såfremt en fortsættelse af
uddannelsen ikke kan opnås i en anden
virksomhed, garanteret en færdiggørelse
i et skolepraktikforløb på en teknisk
skole.
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Korte uddannelser
Som udgangspunkt varer en erhvervsuddannelse stadig ca. 4 år. Men efter
ændringen af loven, kan uddannelsesforløbet trindeles med af- og påstigningsmuligheder. Et "trin" vil som minimum
forventes at vare 18 måneder og
afsluttes med en kompetencegivende
prøve, hvilket giver mulighed for korte
kompetencegivende
uddannelser.
Foreningen er ikke i stand til at vurdere,
om der er behov for sådanne korte
kompetencegivende uddannelser, men
kunne frygte, at elever, der har gennemført første trin af en erhvervsuddannelse, vælger kortsigtet at afbryde
uddannelsen midlertidigt uden senere at
få gennemført hele uddannelsen.

Ny muligheder
for kompetencer udenfor
ordinære forløb

Højere
kompetencer i
erhvervsuddannelserne.

Foreningen har tidligere, henset til den
globale konkurrencesituation, efterlyst
muligheder for opnåelse af højere
kompetenceniveauer i erhvervsuddannelserne. Foreningen kan med tilfredshed
konstatere, at der nu findes nogle,
omend få, muligheder for opnåelse af
kompetencer
udover
de
ordinære
uddannelsesforløb.
En elev og en virksomhed kan, som
erhvervsrettet påbygning til uddannelsen,
supplere de obligatoriske mål i uddannelsen gennem valg af yderligere undervisning i valgfrie specialfag i indtil 4 uger.
De 4 uger fragår praktikperioden, således
at den samlede uddannelsestid ikke
forlænges. Der er derudover, eksempelvis
ved
uddannelse
til
industritekniker
(tidligere maskinarbejder), mulighed for i
en 8½ ugers periode selv at vælge
specialfag indenfor nærmere fastsatte
grænser dog målrettet specifikt mod
kompetencer, der er brug for i virksomheden. Endelig er der mulighed for en
studierettet påbygning, der har til formål,
at
lærlingen
skal
kunne
supplere
erhvervskompetencen med en hel eller

delvis studiekompetence.
Ingeniøruddannelser
Foreningen samarbejder med Institut for
Mekanik, Energi og Konstruktion ved
Danmarks Tekniske Universitet. Instituttet uddanner de fleste af de ingeniører,
der arbejder i den maritime industri.
Foreningen har derfor også støttet
instituttet i planer om oprettelsen af en
international MSc i Maritim Teknik og
Kysthydraulik.
Studiemateriale
Foreningen
samarbejder
også
med
Danmarks
øvrige
ingeniørskoler
og
sponsorerer eksempelvis ved Odense
Teknikum studiemateriale til en studerende med baggrund fra den maritime
branche.
Forbedret Rekruttering
Det er en del af Danske Maritimes vision,
at den dansk forankrede maritime
industri til stadighed skal være så
attraktiv, at medarbejdere med de rette
kvalifikationer og
kompetencer
kan
tiltrækkes og fastholdes.
Det har tidligere været vanskeligt at
rekruttere lærlinge til specielt de "sorte
fag". Men det ser ud til at dette problem
er ved at løse sig idet der meldes om et
stigende antal ansøgere til uddannelser
indenfor dette område.
En del af ansøgerne er over 25 år og
søger
derfor
uddannelserne
som
voksenlærlinge. Voksenlærlingene, der
ofte kommer med tidligere uddannelsesforløb, en gymnasieuddannelse eller et
afbrudt
studieforløb,
kan
tilbydes
individuelle tilrettelagte uddannelsesforløb, til gavn for både virksomhed og
voksenlærlingen.

Overenskomstfornyelserne __________________________________________
Danske Maritime fungerer både som
brancheforening og arbejdsgiverforening
og fremmer vilkårene for dansk forankrede maritime virksomheder ved at påvirke
løn- og arbejdsforhold - blandt andet i
forbindelse med overenskomstforhandlingerne.
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Foreningen har, selvom den er en
arbejdsgiverforening, ingen selvstændig
overenskomst.
Medlemmerne
følger
overvejende Industriens Overenskomst,
som er indgået mellem CO-Industri og
Dansk Industri.
I forbindelse med overenskomstfornyelserne i 2004 sammensatte foreningen i
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efteråret 2003 et ekspertudvalg, som på
baggrund af medlemsvirksomhedernes
ønsker udarbejdede forslag til fornyelser i
den kommende overenskomst. Disse
forslag fremførtes overfor Dansk Industri
inden påbegyndelsen af overenskomstforhandlingerne.
Fremtiden
kræver mere
fleksibilitet af
arbejdsmarkedet

Med baggrund i den globale konkurrencesituation har foreningen ved denne
overenskomstfornyelse lagt vægt på
gennemførelse af en nødvendig liberalisering af arbejdsmarkedet. En liberalisering, der kunne indledes med indgåelse af
fremtidsrettede overenskomstregler på
blandt
andet
områderne
fleksibel
tilrettelæggelse af arbejdstiden, individuelle aftaler om overarbejde, udenlandske
medarbejderes løn- og arbejdsforhold ved
udførelse af arbejde i Danmark samt
ansættelser på vikarvilkår.

CO-Industri og Dansk Industri indgik
ultimo januar måned aftale om en ny
treårig overenskomst. Ultimo februar
måned fremsatte forligsmanden, efter
forhandlinger mellem LO og DA, et
mæglingsforslag for hele LO og DA
området, som efter afstemning godkendtes. Den nye overenskomst er
gældende frem til marts 2007.
Aftalen mellem CO-Industri og Dansk
Industri og det af forligsmanden fremsatte mæglingsforslag indebærer spæde
fremskridt vedrørende fleksibilitet, men
indebærer efter foreningens opfattelse,
langt fra de resultater som er nødvendige
for en liberalisering af det danske
arbejdsmarked. En sådan liberalisering er
nødvendig for at understøtte de danske
virksomheders muligheder for fleksibilitet
overfor kunderne.

Der mangler
løsninger der
tillader
tilpasning til
globaliseringen
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Forskning og udvikling
Danske Maritime følger løbende trenden i
national og international forskning og
udvikling på de områder, der er af
interesse for medlemsvirksomhederne.
Informationer
videreformidles
til
medlemskredsen
og
andre
samarbejdspartnere
i
form
af
konkrete
projekter,
publiceret
eller
tilsendt
materiale eller i form af oplysninger om
eller fra konferencer og møder.
Forskning vital
for konkurrenceevnen

Det er væsentligt for alle dele af dansk
erhvervsliv, at der forskes og udvikles
tilstrækkeligt til, at danske virksomheder
kan
konkurrere
på
internationale

markeder. Dette er af særlig betydning i
den maritime industri, hvor konkurrencen
er global, og der intet lokalt marked er,
hvor utidssvarende produktionsmetoder
kunne overleve. I EU er det politisk
besluttet, at indsatsen inden for forskning
og udvikling senest år 2010 skal op på
3%
af
bruttonationalproduktet.
I
Danmark vokser erhvervslivets forskning
for tiden hurtigere end den offentlig
forskning, men Danske Maritime glæder
sig over de seneste initiativer fra
regeringens side til forøgelse af indsatsen
indenfor forskning.

Forskningssamarbejde i Danmark _____________________________________
Danske Maritime initierer, påvirker,
udformer og deltager i national og
international forskning og udvikling med
relevans for den maritime industri, blandt
andet omkring produktionsteknologier.
Samarbejde
mellem
brancheforeninger

I fortsættelse af et projekt for overfladebehandling, der afsluttedes i 2001, er der
dannet et konsortium af 5 brancheforeninger, der alle på en eller anden måde
arbejder
med
korrosionshindrende
overfladebehandling af store stålkonstruktioner og skibe, og som ønsker at
medvirke
ved
en
videreførelse
af
overfladebehandlingsprojektet. Projektets
formål er at fremme brugen af mindre
miljøog
arbejdsmiljøbelastende
materialer og metoder inden for heavyduty branchen dels ved udviklings- eller
opklaringsprojekter og dels ved information om metode- og produktvalg.
Foreningen er en af disse 5 brancheforeninger.
De 5 brancheforeninger repræsenterer en
komplet kæde af interessenter fra
malingsproducenter over entreprenører
og udstyrsleverandører og frem til
slutbrugere.
Denne brede konstellation har været
afgørende for, at Miljøstyrelsen har
bevilget op til 2,5 mill. kr. til gennemførelsen af et projekt, der populært er er
døbt Heavy-Duty-projektet. Indledningsvis er der bevilget 160.000,- kr. til et
forprojekt, som skal målrette indsatsen i
et efterfølgende hovedprojekt.
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Hovedprojektet
forventes
bl.a.
at
beskæftige sig med udvikling af miljø- og
arbejdsmiljøvenlige
arbejdsmetoder,
livscyklustankegange og let produktionsudstyr.
Derudover
er
planlagt
en
informationsindsats, overfor rådgivende
ingeniører og andre som specificerer
overfladebehandling, om anvendelse af
miljøvenlige materialer.
Forprojektet forventes færdigt foråret
2004,20 og det endelige projekt forventes afsluttet i løbet af 2006.
Kontaktforum
Foreningen har etableret et kontaktforum, hvor medarbejdere fra medlemsvirksomhederne med forskning
og
udvikling som funktionsområder kan
mødes. Et af formålene hermed er bl.a.
at fastlægge hvilke af Europa-Kommissionens og de danske myndigheders
forskningsudbud,
foreningen
skal
prioritere, eksempelvis ved arbejde med
tilvejebringelse af finansieringsmidler.
Der er på foreningens web-site mulighed
for at etablere lukkede sider, hvor kun
medlemmer har adgang, således at man
der
kan
udveksle
oplysninger
og
erfaringer. For forskningsområdet er der
oprettet en sådan side.

Medlemsinformation IRL
(In Real Life)

... og på
Internettet
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Internationalt forskningssamarbejde __________________________________
Foreningen bistår medlemmerne, når de
ønsker viden om forskellige forskningsprogrammer, eller hvis de fx ønsker viden
om EU's rammeprogram for forskning
I COREDES
varetager
Danske Maritime
hele branchens
interesser

Lasersvejsning, nye
dieselmotorer
og maling

Foreningen holder sig gennem aktiv
deltagelse i den europæiske værftsindustris
forskningsgruppe,
COREDES,
orienteret om udviklingen i EU's Rammeprogrammer for Forskning og Udvikling.
Gennem sin repræsentation i COREDES
samarbejder
foreningen
også
med
virksomheder og organisationer der ikke
er medlemmer, således at hele den
danske maritime sektors interesser så
vidt muligt inddrages i arbejdet i
COREDES.
Flere af foreningens medlemmer er aktive
under
EU's
6
rammeprogram
for
forskning. Således har MAN B&W Diesel
A/S iværksat HERCULES, et større
integreret projekt "Ultra Low Emission for
Marine Propulsion", hvor MAN B&W Diesel
i samarbejde med Wärtsila New Sulzer
Diesel og Athens Nationale Tekniske
Universitet, samt 52 andre firmaer og 7
andre universiteter fra i alt 12 EU
medlemslande forventer at udvikle såvel
konventionelle som innovative motorer til

maritim
transport
med
forbedret
forbrændingseffektivitet og formindsket
forurening. Efter i mange år at have
deltaget i udviklingen af lasersvejsning i
tunge plader har Odense Staalskibsværft
i marts 2003 afsluttet indkøring i
produktionen af en CO2 lasersvejserobot.
Inden for rammerne af et EU projekt
'Shipyag' arbejder Odense Staalskibsværft A/S sammen med Force Technology
i Brøndby imidlertid allerede med næste
generation af teknologi: robotiseret
hybridteknologi, hvor lysbuesvejsning
kombineres med faststoflasersvejsning.
Odense Staalskibsværft A/S deltager
endvidere i ECOPAINT-projektet, der er et
samarbejde mellem brugere af overfladebehandling i flere europæiske lande.
Projektet har til formål at fremme
udviklingen af miljøvenlige overfladebehandlingsmetoder.
En meget væsentlig del af den europæiske forskningsindsats, der skulle være til
gavn for alle skibsværfter, går til et
enkelt projekt - INTERSHIP - der er
forbeholdt en snæver kreds af bl.a.
offentligt ejede værfter i samarbejdet
EUROYARDS.
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Skibsteknik og maritime forhold
Danske Maritime varetager de maritime
medlemsvirksomheders interesser på det
teknisk
maritime
område
overfor
internationale organer som IMO & EU
samt overfor de danske myndigheder
Søfartsstyrelsen og Miljøstyrelsen.
Høringer og
formelle
kontakter

Foreningen modtager bekendtgørelsesudkast, vejledningsudkast og udkast til
tekniske forskrifter i høring og er
repræsenteret
i
Skibstilsynsrådet,
Skibsteknisk
Udvalg,
Maskinteknisk
Udvalg og Nautisk Udvalg, hvor maritime
tekniske emner behandles. Foreningen er
derudover repræsenteret i Miljøstyrelsens
Udvalg for Skibsrelaterede Spørgsmål.
Danske Maritime var repræsenteret i
Tilbageholdesnævnet,
og
har
her
medvirket i en sag behandlet i nævnet i
2003. Tilbageholdelsesnævnet er nu
sammen med en række andre nævn på
det maritime område nedlagt og erstattet
af et fælles Ankenævn for Søfartsforhold.
Danske Maritime udpeger to sagkyndige
til Ankenævnet.
Arbejdsgrupper

Konkrete
sager og
uformelle
kontakter

Udover at afgive høringssvar på udkast til

Uformelle kontakter
Foreningen deltager i møder i henholdsvis
Søfartsstyrelsen og Miljøstyrelsen for at
informere om foreningens holdninger,
forslag og krav til internationale regler,
som er under forhandling. Eksempelvis
kan nævnes direktiv om særlige stabilitetskrav til ro-ro passagerskibe, oprettelsen af et europæisk agentur for søfartssikkerhed og forslag til en international
konvention for kontrol og behandling af
ballastvand og sediment fra ballasttanke.

IMO ____________________________________________________________
Foreningen er repræsenteret i udvalgte
komitéer under IMO og har mulighed for
at deltage i disse som delegeret fra den
europæiske
skibsværftsorganisation,
AWES, men er tillige ofte repræsenteret i
den officielle danske delegation.
Foreningen følger arbejdet i IMO, især i
Maritime Safety Committee (MSC) og
Marine Environment Protection Committee (MEPC). Således deltog foreningen fra
7. til 11. april 2003 i London i det 11.
møde i IMO's undergruppe FSI ('Flag
State Implementation'), og på samme
måde i det 49. møde i IMO's miljøkomite,
MEPC, i London fra 14. til 18. juli 2003.
Aktiviteten i andre IMO grupper og
komiteer følges bl.a. gennem samarbejdet i AWES.
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regelsæt, har foreningen formidlet at
medarbejdere fra medlemsvirksomhederne har deltaget i arbejdsgrupper for
behandling af specifikke emner. En sådan
arbejdsgruppe, nedsat af Søfartsstyrelsen, har arbejdet med nye internationale
regler for konstruktiv beskyttelse af
olietanke ombord i skibe. Foreningen har
endvidere bistået Søfartsstyrelsen med
kommentarer til styrelsens nye synsstrategi. Herunder har foreningen støttet
styrelsens forslag om at uddelegere
bundsyn af uklassede danske skibe til
værfter og bådebyggerier, som råder
over de
nødvendige
faciliteter
og
kompetencer hertil.

Nye aftaler i IMO
En af de væsentligste sager, der i årets
løb blev behandlet af IMO, var de tiltag,
der fulgte i kølvandet på skibskatastrofen
med 'Prestige', der gik tabt ud for den
spanske kyst i november 2002. EUlandene fremsatte forslag til yderligere
fremskyndet udfasning af enkeltskrogede
tankskibe i forhold til de regler, der i april
2001 blev aftalt på baggrund af Erika's
forlis i december 1999.
Den på ny fremskyndede udfasning
betyder, at tankskibe, der skulle udfases i
perioderne 2005-2007 og 2010-2015, nu
udfases inden 2005 og inden 2010.
Samtidig vedtog man et øjeblikkeligt
forbud imod transport af den tungeste
olie i enkeltskrogede tankskibe og man
enedes om at tankskibe med en alder på
15 år og derover skal gennemgå et

Ny aftale om
udfasning af
enkeltskrogede
tankskibe
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særligt syn. Foreningens aktivitet i denne
forbindelse bestod især i at informere om
den globale skibsbygningskapacitet, der
ikke udgør nogen hindring for en
hurtigere udskiftning af de enkeltskrogede tankskibe.

Skadelige
organismer i
ballastvand

MEPC enedes i 2003 om en konvention
om kontrol med skadelige organismer i
ballast vand og der blev afholdt en
diplomatisk konference fra 9. til 13.
februar 2004 hvor konventionen blev
forhandlet på plads. Den træder i kraft 12
måneder efter den er ratificeret af 30
lande, der tilsammen har 35% af

verdenstonnagen under deres flag.
Der udestår dog praktiske problemer
Konventionen er baseret på en enighed,
der dog stadig skal udfyldes, og den giver
derfor skibe bygget før 2009 mulighed for
at fortsat at udlede ballastvand, såfremt
vandet under rejsen er blevet udskiftet
efter nærmere regler. Denne mulighed
kan benyttes indtil 2014, for visse skibe
dog indtil 2016. Da teknikken til at opnå
de fastsatte standarder endnu ikke er
færdigudviklet, skal standarder og datoer
tages op til fornyet overvejelse på et
møde i IMO senest 1/1 2006.

Konstruktionsstandarder ____________________________________________
Danske Maritime arbejder ud fra en vision
om, at den dansk forankrede maritime
industri fortsat vil være verdensledende
indenfor den højteknologiske og vidensintensive maritime produktion.
Presset på
priser for skibe
kan afføde
kvalitetssvigt i
udstyr

I foreningens løbende samarbejde med
de øvrige partnere i AWES, samarbejdes
om emner af fælles interesse som
behandles i IMO, eksempelvis er AWES
medforslagsstillere til udarbejdelse af
IMO-regler for grundlæggende standarder
ved konstruktion og bygning af nye skibe.
Qua
foreningens
medlemsskab
af
Søfartsteknisk Forening og Skibsteknisk
Selskab, deltager foreningen i planlægningen af arrangementer og informationsmøder, og har medvirket til værftsbesøg samt til forenings- og virksomhedsdeltagelse i foreningens og selskabets
arrangementer.
Forbud mod koreanske ventiler
I adskillige år har koreansk produktion af
flammesikre ventiler til skibstanke ikke
levet op til internationale regler. Danske
myndigheder har tidligere forbudt at
bestemte
koreanske
ventiler
bliver
anvendt i danske skibe, men forbuddene
er endnu ikke blevet fulgt op af andre
flagstater, der har stillet sig tilfreds med
at klasssifikationsselskaber har udstedt
typegodkendelser på de pågældende
ventiler.

skibe, vist sig ikke at stemme med de
krav, som de typegodkendte ventiler skal
leve op til. Dette har i 2004 ført til at
endnu en koreansk ventil er blevet
forbudt på danske skibe.
Desværre er der endnu ingen tegn på, at
Europa-Kommissionen lever op til sit
ansvar. Ifølge det relevante direktiv bør
Kommissionen
når
en
medlemsstat
anmelder et forbud af denne art,
undersøge om forbuddet er berettiget.
Altså burde et dansk forbud enten følges
op af et generelt europæisk forbud, eller
det måtte trækkes tilbage. Foreløbig er
ingen af delene sket.
Det er i denne forbindelse et problem, at
det
i
myndighedernes
almindelige
opfattelse udelukkende er flagstatens
ansvar at teknisk udstyr lever op til
kravene. Når skibe under fremmed flag
ankommer til danske havne med ventiler,
som man ved ikke lever op til de tekniske
krav, vil det stadig kun være det formelle
certifikat og rat-mærke der kontrolleres også selv om de danske myndigheder og
havne ved at certifikatet ikke korrekt
afspejler ventilens manglende kvalitet.

Skibe med
utilfredsstillende ventiler kan
anløbe
europæiske
havne

I praksis har afprøvninger af de ventiler,
der faktisk bliver leveret og monteret på
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Øvrige internationale forhold
Danske
Maritime
arbejder
for
en
international regulering for alle regler,
der påvirker den maritime industri.
Danske Maritime varetager den maritime
industris interesser overfor internationale
organisationer og arbejder herunder tæt
sammen med andre danske organisationer med sammenfaldende interesser.
Sikring af havnefaciliteter
Som en konsekvens af hændelserne i
USA den 11. september 2001 iværksatte
IMO og efterfølgende EU initiativer for at
sikre den internationale skibsfart og de
internationale havne. Formålet var at
mindske risikoen for terroraktioner ved
overførsel af våben eller farlige stoffer og
genstande
beregnet
til
brug
mod
personer, skibe eller havne. Reglerne er i
IMO regi udmøntet i en tilføjelse til
SOLAS konventionen med et nyt kapitel
samt med vedtagelsen af "The International Ship and Port Facility Security Code"
(ISPS-koden).
ISPS-koden skal være fuldt implementeret den 1. juli 2004, og omfatter
sikkerhed på skibe og på havne med
faciliteter, der anløbes af skibe i international fart. Havnefaciliteter med anløb
udelukkende af fiskefartøjer er undtaget.
Foreningen har løbende fulgt og deltaget i
debatten med implementeringen af ISPSkoden i dansk lovgivning idet reglerne får
indflydelse på en række af foreningens
medlemsvirksomheder. I bemærkningerne til lovforslaget og i bekendtgørelsen er
direkte nævnt, at værfter er blandt de
havnefaciliteter myndighederne anser for
direkte berørt af reglerne i ISPS-koden.
Derudover vil virksomheder der afsender
gods direkte til afskibning fra virksomheden blive berørt af reglerne i koden. Der
var imidlertid i foråret 2004 endnu ikke
taget stilling til hvorledes reglerne i
praksis skal gennemføres.
Der er en del
fortolkningstvivl som bør
løses i
en
vejledning
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I Danmark er ISPS gennemført ved en lov
vedtaget umiddelbart før årsskiftet 2004,
og en bekendtgørelse udsendt den 8.
marts 2004. Foreningen har afgivet
høringssvar til udkast for både lov og
bekendtgørelse. Teksten i bekendtgørel-

sen ligger tæt op ad teksten i koden,
hvilket er tilfredsstillende. Imidlertid er
koden udarbejdet i generelle vendinger,
som giver anledning til fortolkningsproblemer. Fortolkningsproblemer, der ikke
er løst i bekendtgørelsen. Foreningen
foreslog i sit høringssvar, at der i tillæg til
bekendtgørelsen udarbejdedes et bilag
eller en vejledning til afklaring af de
forskellige fortolkninger. Bekendtgørelsen
indeholder ikke et sådant bilag. Hvorvidt
der påtænkes udarbejdet en vejledning er
uvist, men foreningen vil arbejde herfor.
Kommissionens program for fremme af
nærskibsfarten
Programmet består af 14 satsningsområder. Heraf er det særligt afsnittet om
"Forbedring af nærskibsfartens miljøpræstationer" og "Forskning og Teknologiudvikling", der er af interesse for den
danske maritime industri. Det blev
fremlagt af Kommissionen i foråret 2003
og var oprindeligt ikke tænkt som andet
end Kommissionens eget bud på en
samlet politik. Imidlertid besluttede det
italienske formandskab alligevel at drøfte
programmet i ministerrådet. Danske
Maritime tilslutter sig i det store hele de
forslag, der fremsættes, men mener, at
der ikke alene bør fokuseres på vedtagelse og gennemførelse af lokale EU-regler,
men, som en højere prioritet, arbejdes
for en snarlig ratifikation af den IMO
aftale (MARPOL Annex VI), der bør være
basis for den nærmeste tids miljøforbedringer også i EU-landenes farvande.
Samtidig har foreningen gjort opmærksom på, at støtte til forskning og
teknologiudvikling bør udformes på en
måde, der ikke giver grobund for støtte til
kommerciel produktudvikling af skibe.
Det oprindelige forslag synes at indebære, at EU's sjette rammeprogram for
forskning skulle kunne anvendes til støtte
af sædvanlig designarbejde af nye skibe.
En sådan mulighed bør udelukkes.
EU regler om statsstøtte
Dansk maritim industri
europæisk lovgivning.

er

underlagt

For skibsbygningsindustrien har der siden

Nærskibsfarten bør
fremmes
uden lokale
miljøkrav, der
ikke er
baseret på
IMO regler
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1987 eksisteret en særlig lovgivning om
statsstøtte. I perioden 1987 til og med
2000 har man i EU fastsat et årligt loft
over den tilladt driftsstøtte, opgjort som
en procentuel andel af skibets produktionsværdi, jf. figur 2. I begyndelsen af
perioden var støtteloftet på 28% af
kontraktværdien. Fra 1992 frem til 2000
var støtteloftet uændret 9% af kontraktværdien.

gastankskibe. Støtten kunne ydes til
kontrakter, der blev indgået efter 21.
oktober 2002 men før 31. marts 2004, og
leveret inden tre år efter kontraktunderskrivelsen, altså senest 31. marts 2007.
Den danske maritime industri måtte på
denne
baggrund
sikres
en
dansk
støtteordning, som kunne ligestille de
danske producenter. Denne proces tog
dog meget lang tid, især fordi den danske
regerings forslag, om at Danmarks
Skibskreditfond skulle bidrage til det
økonomiske grundlag, indebar en meget
lang sagsbehandlingstid. I denne periode
så danske værfter en lang række
nybygningsordrer gå til konkurrenter i
bl.a. Tyskland, der allerede før EU's
beslutning havde sikret, at en national
støtteordning var klar og derfor umiddelbart kunne anmeldes til Kommissionen.

Danske Maritime har gennem hele
perioden arbejdet for at nedbringe
støtten til værfterne. Det var således et
stort fremskridt, at ministerrådet i 1998
endelig besluttede at forbyde direkte
driftsstøtte for alle nye skibsbygningsordrer placeret efter år 2000.

Statsstøtten
blev genindført i EU

På initiativ af en række europæiske
skibsbygningsnationer - ikke mindst
Tyskland, Spanien og Italien - blev
driftsstøtten til skibsbygningsindustrien
midlertidigt genindført i efteråret 2002.
Som begrundelse for dette skift blev det
anført, at støtten skulle udgøre et
midlertidigt forsvar imod den konkurrenceforvridende adfærd fra Sydkorea, indtil
den koreanske politik kunne ændres ved
den sag EU fører imod landet i WTO. Den
danske regering og Danske Maritime
forsøgte at hindre genindførelse af
driftsstøtten, men fandt ikke tilstrækkelig
opbakning og resultatet blev et støtteloft
på 6% af kontraktværdien for følgende
udvalgte skibstyper: container skibe,
produkt- og kemikalietankskibe samt

Den danske ordning blev sat i kraft den
15. december 2003 og omfattede nye
ordrer placeret i perioden 1. januar 2003
til 31. marts 2004. Andre europæiske
skibsbygningsnationer har i mellemtiden
sikret en forlængelse af forordningen
indtil den europæiske WTO sag mod
Sydkorea vedrørende subsidiering af de
sydkoreanske værfter er afgjort. De
nationale ordninger i andre EU lande kan
derfor fortsætte, mens den danske
ordning derimod er ophørt og danske
skibsbygningsproducenter
igen
stillet
væsentligt ringere end konkurrenterne.

Danske værfter
og underleverandører er
fortsat ringere
stillet

Den danske regering har i første omgang

Figur 2
Det årlige støtteloft fastsat af EU fra 1987 til 2005.
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stillet sig afvisende overfor en forlængelse af ordningen med henvisning til, at
den mangler midler til at finansiere en
dansk ordning.
Danske Maritime mener, at den danske
ordning bør forlænges, således at de
danske virksomheder, herunder leverandører til værfterne, ligestilles med den
øvrige maritime industri i Europa.
Foreningen fortsætter bestræbelserne for
en sådan ligestilling.
LeaderSHIP 2015
Bredt samarbejde om
strategi for
værftsindustrien

I 2003 blev der udarbejdet en strategisk
plan for den europæiske skibsbygningsindustri "LeaderSHIP 2015". Et af de
væsentlige elementer i denne plan er
forskning og udvikling, hvilket har
udmøntet sig i en europæisk forordning
som bl.a. giver europæiske værfter
mulighed for at modtage innovationsstøtte. Planen blev til i et samarbejde
mellem syv generaldirektorater i EuropaKommissionen
og
den
europæiske
skibsværftsforening CESA (Commitee of
European
Shipbuilders'
Associations)
ligesom også den europæiske metalarbejderorganisation
EMF
(European
Metalworkers'
Federation)
deltog
i
arbejdet. Danske Maritime deltog aktivt i
udarbejdelsen af planen, der som
udgangspunkt har til formål, at forbedre
europæisk
skibsbygningsindustris
konkurrenceevne
gennem
andre
initiativer
end
statslige
subsidier.
LeaderSHIP 2015 fokuserer bl.a. på at
etablere lige konkurrencevilkår med
handelspolitiske midler, samt at øge
forskning, udvikling og innovation inden
for den europæiske skibsværftsindustri.
Der er ligeledes fokusområder, der skal
sikre adgangen af kvalificeret arbejdskraft, og en levedygtig industristruktur.
Den europæiske paraplysammenslutning
af skibsbygningsorganisationer, CESA,
arbejder i den forbindelse på at udarbejde fælles retningslinier for modtagelsen
af innovationsstøtte. Disse foreløbige
retningslinier anser Danske Maritime for
at være alt for fleksible, da reglerne i
deres nuværende udformning vil give
mulighed for at bruge innovationsstøtten
som
driftsstøtte.
Danske
Maritime
arbejder på at få strammet retningslinierne op, således at støtten kun kan ydes til

side 26

reelle innovative projekter.
Ulovlig støtte fortsætter
Udover den tilladte støtte i Europa yder
en lang række europæiske lande støtte
udover det tilladte. Danske Maritime har i
nært samarbejde med både EuropaKommissionen og danske myndigheder
arbejdet på at dæmme op for disse
omgåelser af reglerne.
OECD aftale
I internationalt regi forestår OECD
forhandlinger om etablering af en
international aftale om afvikling af støtte
til
skibsbygning.
Forhandlingerne
begyndte i 1989 men brød siden hen
sammen og gjorde i flere år ingen
fremskridt. De er nu genoptaget, men
den sydkoreanske regerings afvisende
adfærd og på det seneste også en meget
negativ kinesisk attitude indebærer, at
drøftelserne stort set ikke har udvist
fremskridt det seneste år. Danske
Maritime støtter en international aftale
om afvikling af støtte, men finder, at en
sådan aftale også må indeholde effektive
sanktionsmidler,
der
effektivt
kan
imødegå eventuelle overtrædelser af
OECD-aftalen.
CIRR aftale med ringe kontrol
I OECD har man endvidere i 2002 aftalt
en ny eksportkreditaftale, som er baseret
på Commercial Interest Reference Rate,
CIRR. Aftalen er gennemført i Danmark
ved at Danmarks Skibskreditfond i
februar 2003 indgik en aftale med staten
om at erhverve eneretten til at yde CIRRfinansiering til skibe, kontraheret ved
danske værfter, indtil udgangen af 2012.
Betalingen for eneretten, i alt op til DKK
250 mio. anvendes til delvis finansiering
af den midlertidige driftsstøtte. Den
danske ordning blev anmeldt til OECD i
juli 2003 og blev godkendt i december
2003.
OECD-regelsættet giver mulighed for, at
myndighederne
i
OECD-landene
på
nærmere beskrevne vilkår kan medvirke
ved finansiering af skibe. Det er formålet
med regelsættet, at begrænse den
tilladte offentlige støtte i denne forbindelse, men desværre giver reglerne alligevel

Korea afviser
en international
aftale
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mulighed for en ikke ubetydelig støtte.
Danske Maritime ser behov for en
yderligere opstramning af OECDs aftale
vedrørende CIRR finansiering af skibe.
Dette kunne eksempelvis ske ved at
tilnærme OECD-reglerne til den danske
CIRR-ordning, der er uden disse subsidieelementer.
Bruxelleskontoret
Foreningens kontor i Bruxelles er et

vigtigt element i foreningens løbende
bestræbelser på at sikre medlemsvirksomhederne en lige konkurrence samt for
at følge udviklingen i andre maritime
nationer. Ikke mindst er foreningens
tilstedeværelse i Bruxelles en sikkerhed
for at den danske industris synspunkter
bliver videreformidlet og hørt. Derudover
bevirker kontorets tilstedeværelse at
Danske Maritime bliver taget med på råd
i maritimt relaterede spørgsmål.
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Markedsforhold
Danske Maritime formidler viden om den
maritime industri, der er relevant for
medlemsvirksomhederne,
herunder
udarbejdes og formidles viden om
markedsudviklingen.

Korea og Japan
dominerer
fortsat - Kina er
på vej!

Efterspørgslen på det internationale
nybygningsmarked for skibe var i år 2003
rekord højt med 41 mio. kbt. i nye
ordrer. Kontraheringerne var fordelt med
en tydelig overvægt på de asiatiske lande
hvor Korea opnåede 45%, Japan 28% og
Kina 13% af den total kontrahering i kbt.,
sammenlagt havde de tre lande 86% af
ordretilgangen.
Der blev i 2003 kontraheret 41,7 mio. kbt
(fordelt på 2.042 skibe) mod 23,4 mill.
kbt. (fordelt på 1.531 skibe) i 2002.
Enheden kbt., kompenserede bruttoton,
er et standardiseret mål for den arbejdskraftindsats, der medgår ved bygning af
nye skibe.

De danske værfter havde i år 2003
fremgang i forhold til de foregående to
år. De foregående år var præget af den
uvished, som herskede på skibsbygningsmarkedet i Europa. Den europæiske
skibsbygningsindustri har generelt været
påvirket af en manglende politik på
området.
Den store ordretilgang i år 2003 skal ses
på baggrund af en uventet stærk vækst i
den globale søtransport i 2003 især
drevet af transport til og fra Kina, et
prisniveau for nye skibe, der var lavt men
dog stigende mod årets slutning og
statsstøtte til skibsbygning i flere lande.
Priserne på nybygning var i det forløbne
år under stærkt pres fra især værfter i
Sydkorea og Kina.
Omsætningen
hos
leverandører
til
skibsbygningsindustien har haft fremgang
p.g.a den rekordstore efterspørgsel,
hvilket flere af foreningens medlemmer
har gavn af.

Nybygning af skibe globalt __________________________________________
Japan og
Korea
producerer
tilsammen
61% af al ny
tonnage

Verdens
betydeligste
skibsbygningsnationer har igennem flere år været
Sydkorea og Japan og dette er fortsat
tilfældet. I år 2003 udgjorde disse landes
produktion en andel på henholdsvis 31%
og 30% af verdens samlede færdigbyggede tonnage.
Produktionen stiger fortsat
Tabel 3 viser den færdigbyggede tonnage
1995-2003 i fire af de største skibsbygningsnationer samt i Danmark og resten
af verden. Verdens samlede produktion i
kbt. var markant større i år 2000 og
fremefter, end i de foregående år.

Produktionen i år 2003 steg yderligere i
forhold til de foregående år. Tabel 3
illustrerer også den betydelige vækst, der
de seneste år har fundet sted i skibsbygningsindustrien i Kina. Målt på afleveret
tonnage er produktionen øget fem en
halv gang og Kinas globale markedsandel
er øget fra 3% i 1995 til 11% i 2003.
Væksten i kinesisk skibsbygning giver
nye markedsmuligheder for danske
producenter af maritimt udstyr og af
materialer til skibsbygning og flere
førende danske producenter er allerede
godt placeret på det kinesiske marked,
dels baseret på produktion i Kina, dels
baseret på dansk eksport.

Tabel 3
Leveret tonnage 1995-2003 større skibsbygningsnationer, antal og 1.000 kbt
1995
2000
2002
Nation
antal
kbt pct.
antal
kbt pct.
antal
kbt
177
2.887 20
226
6.482 32
223
6.648
Sydkorea
Japan
717
5.644 39
427
6.409 32
374
6.651
Kina
159
475 3
101
1.150 6
109
1.502
92
1.051 7
55
917 5
56
1.165
Tyskland
25
421 3
8
258 1
8
290
Danmark
854 10.478 73
763
5.130 25
550
5.182
Andre
i alt
2.024 14.325 100
1.580 20.346 100
1.320 21.438
7.078
12.877
16.241
pr. skib
Kilde: Lloyds Register of Shipping
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pct.
31
31
8
5
1
24
100

antal
255
405
206
49
7
618
1.540

2003
kbt
7.167
6.887
2.604
867
256
5043
22.824
14.821

pct.
31
30
11
4
1
23
100

Uvished om
vilkår i EU
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F ig u r 3
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Nye skibe har typisk en leveringstid på
mellem 1 og 3 år fra kontrakt til aflevering. Foreliggende analyser fra OECD og
AWES m.fl. peger på, at der de seneste
år er beordret en større mængde nye
skibe end udviklingen i fragtmarkedet
nødvendiggør. Der er derfor udsigt til en
nedgang i kontraheringsaktiviteten i de
kommende år. Da ordretilgangen i 2003
og foregående år var meget høj vil man
se en høj leveringsaktivitet de kommende
år. Gennemsnitsstørrelsen på nybyggede
skibe er steget kraftigt siden 1995, hvor
gennemsnitsstørrelsen på et færdigbygget skib var ca. 7.000 kbt. og frem til
2001/2002, hvor gennemsnitsstørrelsen
på et skib var ca. 16.000 kbt der er sket
et lille fald fra 2002 til 2003.
Ændringer i skibsstørrelse indebærer
også ændringer i behovet for materialer
og udstyr til skibe. Endvidere ændrer
transportbehovet sig og dermed typen af
skibe, som bliver efterspurgt - blandt

andet er efterspørgslen efter store
krydstogtskibe og store containerskibe
steget, hvilket har medført en stigning i
skibenes gennemsnitlige størrelse målt i
kbt. Også dette medfører behov for andre
eller ændrede typer materialer og udstyr.
Den sydkoreanske skibsbygningsindustri
har siden den økonomiske krise i Korea
været gennem store omvæltninger med
konkurs af flere værfter og omfattende
redningsaktioner. Disse forhold synes
ikke at have påvirket produktionsvolumen
meget, hvilket illustreres af figur 3, hvor
udviklingen i Sydkoreas markedsandel er
sammenholdt med de europæiske AWESlandes markedsandel. Det er markant, at
den koreanske produktion kun kortvarigt
synes
påvirket
af
de
økonomiske
vanskeligheder, værfterne har været
udsat for. I begyndelsen af 1970'erne
havde Korea en markedsandel på under
1%.

Verdensøkonomien og søtransport ____________________________________
9/11 og Irak

Den økonomiske vækst i OECD-landene
var ifølge OECD i år 2003 på 2,0% mod
en vækst på 1,8% i 2002. OECD
forventer, at medlemslandene i år 2004
vil opleve en samlet økonomisk vækst på
ca. 3,0% og at den globale økonomi
derefter vil forblive stabil og udvise en
vækst på ca. 3,1% i 2005. Den økonomiske rehabilitering efter terroristangrebene
i USA tog længere tid end forventet. Den
økonomiske udvikling har været usikker
på grund af krigen i Irak, men umiddelbart forventes de økonomiske nøgletal at
være stabiliseret.

Økonomisk udvikling
Sydkorea havde en økonomisk vækst på
2,7% i år 2003 mod 6,7% i år 2002.
Japan, der i de senere år har haft meget
lave vækstrater, forventes også i de
kommende år at have relativt lave
vækstrater. Japan havde i år 2003 en
vækst på 2,7% mod kun 0,2% i år 2002.
Den positive udvikling i Japan forventes
at blive lidt mere moderat i de kommende år, hvor der forventes en vækstrate på
1,8%.
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I forhold til de økonomiske vækstrater, er
væksten i den industrielle produktion dog
en bedre indikator for tonnageefterspørgslen i international søtransport. I
OECD-landene forventes den industrielle
produktion at stige med 1,1% mod kun
0,1% I 2002. I USA steg produktion med
2,7% og i Europa med 3,0% og Japans
industriproduktion steg med hele 4,1%. I
Korea steg industriproduktionen med
9,1% ifølge OECD.
Forventninger til søtransport
Mængden af international søtransport,
som ifølge Fearnley's i 2003 udgjorde
5.840 mill. tons steg med 4,1% i forhold
til året før hvor søtransporten var 5.595
mill. tons. Fearnley's forventer en
moderat vækst de kommende år.
Den internationale søtransport af råolie
målt i tons steg med 3,9% til 1.650 mio.
og søtransporten af olieprodukter steg
med 5,1% i mill. tons. I ton-miles steg
transporten af råolie med 6,1% til 8.330
mia. tons miles og transporten af
olieprodukter steg med 4,9% til 2.155
mia. ton-miles. Stigningen i ton-miles for
råolie reflekterer en stigning i importen af
råolie til Kina på hele 31% samt en

stigende eksport af råolie fra Mellemøsten.
Den samlede transport af de tre væsentligste bulkvarer, jernmalm, kul og korn
steg i 2003 med 7% til 1.390 mill. tons
og med 8,3% i ton-miles.
For korn var der i tons et fald fra 245
mio. tons i 2002 til 240 mio. tons i 2003
men i ton-miles en stigning på 7,5% fra
1.241 mia. ton-miles til 1.335 mia. tonmiles. Transporten af jernmalm steg
markant med 11,6% til 540 mill. tons og
med 10,7% målt i ton-miles. Stigningen
for jernmalm skyldtes tildels en stigning i
stålproduktionen i Kina på 21%. Kultransporter udviste også en relativ stor
fremgang på 7% i tons og 5,9% i tonmiles.
Udviklingen i international søtransport i
ton-miles siden 1968 er illustreret i figur
4. Den samlede stigning i transporterne
siden lavpunktet i 1983 andrager 95%
opgjort i ton-miles og 89% i tons.
Foruden udviklingen i søtransport frem til
år 2003 viser grafen udviklingen i de
kommende to år i henhold til et estimat
fra Fearnley's, der forventer en stabil
omend lav vækst for 2003 og 2004.

Figur 4
Verdens søtransport i mio. ton-miles
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Kilde : Danske Maritime
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Figur 5
Nybygningspriser Tankskibe & Bulk Carriers
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Kilde : Clarkson Shipping Review & Outlook

Ordrebeholdning for nye skibe
Ordrebeholdning for nye
skibe vokser

Den samlede ordrebeholdning på nye
skibe voksede i 2003 for tiende år i træk
og var på det højeste niveau nogensinde
både opgjort i bruttotonnage og i
kompenseret bruttotonnage. Ordrebeholdningen vil i de kommende år
indebære en stor efterspørgsel efter
maritimt udstyr og materialer til skibsbygning.
Figur 5 viser et prisindeks i løbende priser
for nye olietankskibe og bulkcarriers. Det
fremgår af kurven, at prisniveauet for år
2002 var det laveste siden 1987. I år
2003 vendte det til en svag positiv
tendens og den fortsætter ind i 2004.
Verdensflåden blev i årene 1982-1988
reduceret fra 702 mill. dwt. til 637 mill.
dwt. på trods af, at de internationale
søtransporter steg med 19%. Siden da er
handelsflåden vokset gennemsnitligt med
ca. 2% årligt.
I år 2003 voksede flådens tonnage med
næsten 3%, hvilket dog var lavt set i
forhold til væksten i transportbehovet.
Denne udvikling skal ses i relation til den
store stigning i flådetonnagen i 2002,
hvor rederierne havde taget forskud på
forventningerne til en stigende efterspørgsel. Udviklingen reflekteredes i
fragtraterne som generelt i år 2003
svingede en del men lå på et højere

niveau end året før især for bulk carriers,
hvor nye højdepunkter blev nået. Flåden
omfattede pr. 1.1.2003 skibe med en
samlet tonnage på 847 mill. dwt. for
skibe større end 100 bt.
Den globale
flåde vokser

Transporteffektiviteten
Det internationale søtransportarbejde er i
perioden 1982-2001 vokset forholdsmæssigt mere end flåden, således at
transporteffektiviteten målt som tonmiles per dwt. er øget med 0,6% årligt
fra 1982 til 2001 jf. Tabel 4. De lave
fragtrater, som har domineret søfarten i
en længere årrække, og den større flåde
har bevirket, at transporteffektiviteten er
faldet i 2001 og 2002, men udviklingen
vendte i 2003 på grund af væksten i
transportbehovet.
Tabel 5
Transporteffektivitet af verdens handelsflåde
År

Verdens
handelsflåde

Søtransport
i ton-miles

Effektivitet
ton-miles pr.
dwt.

1970

339

10.654

31.446

1982

702

13.551

19.303

2000

792

23.016

29.061

2001

813

23.241

28.587

2002

822

23.217

28.210

2003

847

24.589

29.031

Kilde : Lloyds Register & Fearnley’s

Omfanget af ophugget tonnage var i
2003 12% større end i 2002. I alt blev
24,7 mill. dwt. hugget op medens
yderligere 1,4 mill. dwt. blev fjernet fra
flåden på grund af ombygninger og forlis.
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Heraf blev 5 olietankskibe på i alt 1,1
mill. dwt. konverteret til flydende
produktions- og lagerenheder til brug ved
olieudvinding på havet.
En af årsagerne til stigningen i ophugning
af skibe er de mere restriktive miljø- og
sikkerhedskrav til skibe ikke mindst til
olietankskibe.
Søtransport er en af de mest sikre og
rene transportformer, der findes, men
desværre overskygges søtransportens
fordele til tider af presseomtalen af nogle
få dramatiske forlis som Erika, Kristal og
Prestige. Det er beklageligt, at sådanne
ulykkelige hændelser kaster et dårligt
skær over en transportform, der ellers
kan byde på store fordele i forhold til
f.eks. miljø.
US-dollar er
valuta for den
maritime
transport

Da betydelige dele af international
samhandel afregnes i US-dollar, er den
maritime industri meget følsom over for
udviklingen i dollarkursen i forhold til de
nationale valutaer.
Udviklingen gennem de seneste år i
udvalgte valutaer i forhold til US-dollaren
fremgår af Figur 6.
Den amerikanske dollar er gennem det
seneste år blevet voldsomt devalueret og
ikke siden 1999 har den danske krone
været så stærk i forhold til US-dollar.

Dette påvirker de danske eksportvirksomheders konkurrenceevne i negativ
retning. De danske eksporterhverv har
således i perioden fra april 2000 til april
2004 mistet 18% konkurrenceevne,
hvorimod væsentlige konkurrenter fra
Japan i samme periode har fået deres
konkurrenceevne styrket med 12% og fra
Korea med 6%. Den forskellige kursudvikling har medført, at den europæiske
industri er blevet svækket konkurrencemæssigt over for Japan og Korea.
Konkurrenceevnen overfor Kina er p
tilsvarende måde forringet med 18% idet
Kina opretholder et fast vekselkursforhold
mellem sin valuta og US-dollar
Figur 6 illustrerer udviklingen i den
valutariske konkurrencesituation over de
seneste 14 år. Den voldsomme devaluering af Won'en i 1997/1998 har betydet
en
væsentlig
forbedret
prismæssig
konkurrenceevne
for
de
koreanske
værfter. Effekten af devalueringen er dog
noget mindre end grafen umiddelbart
giver indtryk af, idet devalueringen også
indebærer, at udgifter til import af
råvarer og skibsudstyr m.v. fordyres målt
i national valuta. Tilsvarende fordyres
koreanske
producenters
renteog
afdragsbyrde for lån i US-dollar.

Figur 6
Valutakursudviklingen fra august 1989 til februar 2004
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Kilde : Danmarks Nationalbank
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Koreas konkurrenceevne forbedres
af Won devaluering

Bilag 1
Ordrebeholdning i verden pr. 31.12.03,
fordelt på landegrupper
Lande

antal

1000 bt 1000 kbt andel i %
af kbt

AWES totalt

748

10.163

9.610

13,77

Tyskland

86

1.987

1.778

2,55

Italien

75

1.524

1.722

2,47

Holland

153

318

514

0,74

Polen

101

2.258

1.705

2,44

10

626

411

0,59

Japan

853

35.956

19.076

27,33

Sydkorea

783

44.752

26.368

37,77

Kina

576

15.341

9.327

13,36

Resten af verden

715

5.980

5.426

7,77

3.675 112.192

69.807

100,00

Danmark

Ordrebeholdning i alt
Kilde: Lloyds, World fleet statistics, dec. 2003

Bilag 2
Ordrebeholdning ved udgangen af 2003 ved foreningens medlemsværfter
Skibstype

Antal

Bt

Dwt

Containerskibe

6

391.000

470.600

Superyachts/Passagerskibe

3

1.470

300

Trawlere

5

4.800

5.400

14

397.270

476.300

7

17.000

3.500

21

414.270

479.800

12

357.070

410.500

9

57.200

69.300

21

414.270

479.800

Karstensens Skibsværft A/S

5

4.800

5.400

Odense Staalskibsværft A/S

8

407.600

474.000

Søby Værft A/S

5

400

100

Aarhus Værft A/S

3

1.470

300

21

414.270

479.800

Handelsskibe
Orlogsfartøjer
I alt
Heraf:
Danske rederier
Udenlandske rederier
I alt
Fordelt på værfter:

I alt

Bilag 3
Afleveret tonnage i 2003 fra foreningens medlemsværfter
Skibstype

Antal

Containerskibe

4

Forsyningsskib

1

Bt

Dwt

373.100 433.600
2.900

2.350

Superyachts/Passagerskibe

2

2.300

1.800

Trawlere

4

4.900

3.380

Handelsskibe i alt

11

Orlogsfartøj

383.200 441.130

1

I alt

12

100

30

383.300 441.160

Fordelt på værfter:
Assens Skibsværft A/S

1

300

200

Danyard Aalborg A/S

1

2.000

1.600

1.600

1.780

Karstensens Skibsværft A/S

2

Odense Staalskibsværft A/S

4

Søby Værft A/S

1

100

30

Ørskov Christensens

3

6.200

3.950

373.100 433.600

Staalskibsværft A/S
I alt

12

383.300 441.160

Bilag 4
Afleverede enkeltskibe fra foreningens medlemsværfter 2003
Værft

Skibstype

BT

DWT

Assens Skibsværft A/S
Danyard Aalborg A/S

Superyacht
Superyacht

300
2.000

200
1.600

Karstensens
Skibsværft A/S
Karstensens
Skibsværft A/S
Odense
Staalskibsværft A/S
Odense
Staalskibsværft A/S
Odense
Staalskibsværft A/S
Odense
Staalskibsværft A/S
Søby Værft A/S
Ørskov Christensens
Staalskibsværft A/S
Ørskov Christensens
Staalskibsværft A/S
Ørskov Christensen
Staalskibsværft A/S

Trawler

800

900
900

Navn

Aine
Neptune

Rederi
Tango Bravo
North Star
Marine
Joseph Doherty

Trawler

800

Gleen Oglesby

Containerskib

92.600

107.800

Axel Mæsk

Containerskib

93.500

107.800

Anna Mærsk

Containerskib

93.500

109.000

Arnold Mærsk

Rederiet
Odense-Lindø
Rederiet
Odense-Lindø
A.P. Møller

Containerskib

93.500

109.000

Arthus Mærsk

A.P. Møller

Orlogsfartøj
Forsyningsskib

100
2.900

30
2.350

Trawler

1.650

800

SMK
Unie Van
Rederei
JSC

Trawler

1.650

800

JSC

Bilag 5

Ordretilgang og ordrebeholdning 1977 - 2003 ved foreningens medlemsværfter

Ordretilgang

År

Ordrebeholdning ultimo perioden

Antal
skibe

1.000
bt

1.000
dwt

1977

23

159

202

1978

25

226

1979

44

1980

1.000
kbt

Antal
skibe

1.000
bt

1.000
dwt

1.000
kbt

190

48

639

923

587

235

285

45

510

643

572

384

528

382

60

601

787

671

33

416

722

278

57

820

1.240

676

1981

28

425

754

274

56

916

1.546

628

1982

14

255

268

310

45

810

1.279

680

1983

17

384

585

316

36

790

1.165

643

1984

25

443

655

380

44

893

1.211

767

1985

11

12

5

41

29

514

702

411

1986

18

461

685

279

34

628

916

419

1987

21

268

342

214

36

635

835

461

1988

19

453

567

314

41

857

1.005

632

1989

28

370

638

212

66

958

1.300

653

1990

26

1.104

1.840

452

67

1.687

2.663

913

1991

13

551

993

217

55

1.759

3.054

786

1992

14

606

1.068

257

42

1.694

3.085

662

1993

33

864

1.233

561

51

1.798

2.962

879

1994

22

421

497

320

47

1.588

2.361

905

1995

15

221

216

237

42

1.037

1.150

974

1996

18

63

45

114

40

861

952

693

1997

9

326

395

238

28

866

1.043

644

1998

15

318

394

236

27

749

913

548

1999

10

376

424

268

21

759

869

540

2000

31

610

686

518

40

992

955

781

2001

3

3

5

10

27

476

535

424

2002

16

24

11

60

16

30

25

80

2003

7

205

253

140

21

414

480

313

