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Forord
Det seneste år har budt på udfordringer for de
fleste brancher. Begreber som finansiel og øko
nomisk krise, økonomiske stimuleringspakker og
klimaudfordringer har været centrale også for
den danske maritime industri. For mange virksomheder – ikke mindst i den globalt konkurrerende danske maritime industri – har en af
virkningerne været en mærkbar nedgang i aktivitetsniveauet og en deraf følgende nødvendig
reduktion af medarbejderstaben i beretningsperioden. Imidlertid indebærer den globale afmatning også nye muligheder for de virksomheder,
der udvikler og tilbyder nye avancerede miljøog klimavenlige løsninger. Dette gælder f.eks.
danske maritime leverandører, der globalt står
stærkt inden for disse områder.

årets sidste kvartal. Tal for de første måneder
af 2010 indikerer, at kontraheringsniveauet for
indeværende år bliver noget højere end sidste
år. Tilgangen af nye ordrer er dog stadig på et
væsentligt lavere niveau end før krisen, og ikke
mindst derfor er det vigtigt at fokusere på markedet for forbedringer af eksisterende skibe. Retrofitting er et område, Danske Maritimes medlemmer og Foreningen selv prioriterer højt. Det er
gennem retrofitting af selv nyere skibe muligt
at opnå en lang række miljø- og klimamæssige
fordele, ligesom skibene i mange tilfælde kan få
en bedre driftsøkonomi. For mange rederier vil
dette være en attraktiv måde at gøre skibene
mere tidssvarende og bevare deres værdi frem
for at investere i nye skibe.

Det er opløftende, at vi i løbet af de seneste
måneder har kunnet se, at mange maritime indikatorer viser tegn på stigende efterspørgsel,
og at der dermed er en spirende optimisme at
spore. Det forløbne år ser ud til at have vist os
lavpunktet i den økonomiske afmatning, og selv
om forudsigelserne har været noget omskiftelige,
så synes den generelle tendens at være positiv.
Det giver sig udslag også i efterspørgsel efter
maritime produkter, og selvom der stadig er et
stykke vej, før vi når den generelle optimisme
og vækst, der var kendetegnende i tiden op til
krisen, er det nu muligt at skimte en ende på den
vanskelige situation, hele verden har befundet
sig i de sidste mange måneder.

Et trængt marked har ikke forhindret de danske maritime virksomheder i at bevare et fortsat fokus på innovation. Den danske maritime
industri er blandt de mest innovative i verden. På
miljø- og klimaområdet er vi i Danmark vant til
at anse os selv som foregangsmænd, men også
i forhold til generel innovation har Det Blå Danmark igennem årtier haft et unikt innovations
miljø, der har været med til at styrke danske
virksomheders indtjening og konkurrenceevne.

Kontraheringsniveauet for nye skibe steg i
slutningen af 2009, og næsten halvdelen af
alle nybygningskontrakter i 2009 blev indgået i
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Hvis vi vil bevare den danske samfundsmodel,
som bl.a. er kendetegnet ved et højt socialt
omsorgsniveau og store udgifter, er det også
nødvendigt, at vi er mere kreative og udvikler
bedre idéer end konkurrerende virksomheder
i andre lande. Da grundlaget for velfærden er
et konkurrencedygtigt erhvervsliv, må vi både
sikre os, at vore medarbejdere er blandt de bed-
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ste, og at vore industrivirksomheder fortsat er
mere innovative og værdiskabende end konkur
renternes. Dette sker ikke kun ved fornyelse i
produkterne eller produktionsmetoderne. Et af
de områder, hvor danske maritime producenter
skiller sig ud i forhold til mange af deres konkur
renter – særligt i fjernøsten, er på servicesiden.
Danske servicekoncepter integreres i produktudvikling og forretningsskabelse, og for at sætte
yderligere fokus på dette aspekt er Danske
Maritimes medlemmer og Foreningen selv gået
sammen med Danmarks Tekniske Universitet og
Copenhagen Business School om et spændende
nyt innovationskonsortium, PROTEUS (PROduct/
service-system Tools for Ensuring Useroriented
Service).
I det forløbne år har danske maritime producenter lanceret en række innovative løsninger;
mange af dem udviklet i forbindelse med det
enestående samarbejde Green Ship of the Future, hvor 25 virksomheder i forskellige projekter arbejder sammen om udvikling af miljø- og
energieffektive teknologier, som skal nedbringe
emissioner fra skibsfarten.
Det er imidlertid ikke bare innovation i virksomhederne, der er nødvendig, men også en
sikring af ensartede konkurrencevilkår og en
brugbar beskyttelse af immaterielle rettighe
der, hvis de maritime producenter skal medvirke
til, at Danmark kommer styrket ud af krisen.
Konkurrencevilkår fastlægges dels uden for landets grænser, hvor der kan fastsættes internationale standarder og regler, dels i Danmark, hvor
valget ofte står imellem nationale særregler og
fælles indsats. Derfor er lige konkurrencevilkår
noget, Danske Maritime arbejder for både i
EU, IMO og andre internationale fora. Samtidig
søger Danske Maritime nationalt at sikre, at danske regler ikke bliver en unødvendig klods om
benet, men hjælper til med at give danske maritime virksomheder de bedst mulige ramme- og
konkurrencevilkår.

Thorkil H. Christensen
Adm. direktør

Omkostningspresset og konkurrencen fra udland
et er stadig en byrde for danske maritime virksomheder. Odense Staalskibsværft er et eksempel på, at høj teknologisk kunnen og innovative
ideer ikke nødvendigvis vil være tilstrækkeligt til
at sikre os et erhvervsliv, der kan tilvejebringe
den velstand, som hele samfundet hviler på.
Også lokale beslutninger kan gøre livet vanske
ligt for sunde virksomheder. Som et direkte resultat af en kommunal beslutning om at spekulere
i boliger ved havnefronten er reparationsværftet
Fredericia Skibsværft i gang med at flytte virksomheden til Lindø Industripark. Beslutning
en om at prioritere nye boliger frem for vel
etablerede og velfungerende virksomheder viser
med stor tydelighed, at der er behov for en mere
oplyst erhvervspolitik i Danmark.
Desværre ser vi fortsat lokale forskelle i reguleringer, som ellers tilsigter samme resultat. Det
kan være isolerede danske miljø- eller arbejds
miljøkrav, det kan være kommunal erhvervspolitik, men det kan også være klassifikationssel
skaber, der ikke sikrer ensartet behandling i alle
de lande, de opererer i, og som ikke anerkender
certifikater udstedt af konkurrerende klassifikationsselskaber.
Vi stiller høje krav til sikkerhed og miljø, som vi i
Danmark ønsker realiseret ikke bare i vores eget
land, men også globalt. Hvis udenlandske virksomheder skal tilpasse sig vore krav på områder
med global konkurrence, vil vi være nødt til at sikre,
at disse krav stilles af andre lokale myndigheder,
hvilket normalt kun vil være tilfældet, hvis de følger internationale aftaler. Ellers vil kravene ikke slå
igennem, men blot favorisere produktion med en
lavere standard i andre lande. Hvis danske maritime producenter skal kunne konkurrere globalt på
lige vilkår, er der ikke blot behov for danske eller
europæiske reguleringer, men i langt højere grad
internationale løsninger. Danske Maritime vil derfor
fortsat arbejde for, at høje standarder for sikkerhed og miljø bliver indført globalt.

Thomas S. Knudsen
Formand
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en

InnovAtIv MArItIM IndUstrI

Industri er nødvendig for Danmark
En af de helt store succeshistorier i dansk erhvervsliv er udviklingen af langsomme to-takts dieselmotorer som primær fremdrivning til skibe.
Fra Burmeister og Wains første motorer for mere
end 150 år siden og til MAN Diesel & Turbos gigantiske dieselmotorer i dag, er disse motorer
især nyudviklet i Danmark. De motorer, der bygges i fjernøsten, er for en stor dels vedkommende
dansk designede og bygges under licensaftaler,
der bidrager til at gøre markedsandelene for
danske motorer til verdens største.
Denne udvikling har været et tidligt eksempel på
den outsourcing, som mange danske producenter – også i andre brancher end den maritime
– gennemfører i disse år. Et afgørende moment
i en outsourcing er evnen til fortsat at udvikle
sit produkt. Dette hænger ofte sammen med, at
der bevares en produktion i Danmark, idet en
produktudvikling næppe i længden kan ske uden
tilknytning til produktionen. Det er derfor vigtigt,
at de, der bestemmer erhvervsvilkårene i Danmark, ikke umuliggør industriproduktion ud fra
et synspunkt om, at al produktion alligevel vil
blive flyttet til udlandet. Sker det, vil innovation
en og konkurrenceevnen i længden flytte med.
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Faren ligger i, at der ikke foretages en samlet
vurdering af de tiltag, der har betydning for industriproduktionen. I mange havnebyer har
kommunalbestyrelserne ønsket et lokalt bymiljø
uden produktion eller transportvirksomheder ved
havnen. De har set, at der i nogle byer er opført
velhaverboliger og lettere erhvervs- og indkøbscentre. Dette er bl.a. set i Fredericia, hvor man
regnede med, at den type erhverv gennemsnitligt pr. arealenhed ville beskæftige et vist antal
personer. Man glemte dog, at man ikke blot kan
opføre den rette type bygninger og så regne
med, at der opstår nye virksomheder af den
type, man ønsker. Måske vil de flytte fra andre
dele af byen, men der skabes ikke nødvendigvis
nye forretninger. Kommunalbestyrelsen i Fredericia besluttede alligevel at tvinge Danmarks
største reparationsværft ud af en af landet mest
betydelige havne. Med denne beslutning mister
Fredericia en velfungerende virksomhed og arbejdsplads, der igennem mange år har været til
gavn for kommunen og dens borgere. Heldigvis
for Danmark etablerer værftet sig et andet sted
i landet, men i den maritime verden er det ofte
mere sandsynligt, at en virksomhed, der skal
flytte, begiver sig helt uden for Danmark. Be
klageligvis er det vanskeligt at flytte produktion
den anden vej. Det er ikke ligetil, hvis man som
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dansk producent ønsker, at medarbejdere, der er
ansat i udenlandske datterselskaber, skal kunne
arbejde – selv midlertidigt – i Danmark.
Det Blå Danmark er en bred samling af virksomheder, organisationer og institutioner, der
hviler på samme menneskelige grundlag. Mange
personer med en karriere i de maritime indu
strivirksomheder har også en tid bag sig til søs,
og mange, der sejler som unge, gør det i bevidst
heden om, at der er jobmuligheder for dem, når
de måtte ønske at gå i land. Derfor er rekruttering et vigtigt fællesanliggende for hele Det
Blå Danmark, og det er vitalt, at alle typer virksomheder bevares i Danmark. Rammevilkårene
bør derfor være fleksible.

Forskning, udvikling og innovation
I november 2009 indgik regeringen og Dansk
Folkeparti en aftale om Finansloven 2010. I aftalen lægges op til, at der afsættes betydelige
beløb til forskning, udvikling og innovation – særligt med henblik på at udvikle grønne teknologier
til gavn for klima og miljø. Det er vigtigt, at disse
midler også bliver brugt på maritim forskning,
udvikling og innovation.
Udover gevinster på klima- og miljøsiden er der
også indlysende driftsøkonomiske fordele ved at
udvikle stadigt mere miljøvenlige skibe, skibs
komponenter og produktionsmetoder. Det siger
sig selv, at jo billigere det er at transportere varer til søs, jo mere vil vi rent faktisk være i stand
til at gøre det – og dermed flytte så meget af
transporten som muligt til havet. Ikke mindst i
krisetider, som den vi befinder os i, er det essentielt at skære ned på driftsomkostningerne,
og det er derfor vigtigt ikke at gå i hi under kri
sen, når det gælder forskning, udvikling og innovation. Tværtimod bør man øge fokus på disse
områder – ikke mindst fra politisk hold. Netop
dette var et af budskaberne, da Danske Maritime sammen med Danmarks Rederiforening og
CO-industri den 21. oktober 2009 afholdt en stor
maritim konference på Christiansborg Nye udfordringer i Det Blå Danmark. Ved konferencen,
der blev holdt som et led i Maritim Uge 2009
og var særdeles velbesøgt, blev de udfordringer
branchen står over for nu og fremadrettet diskuteret. Daværende økonomi- og erhvervsminister

Lene Espersen talte om erhvervsvilkårene for
Det Blå Danmark, og en række andre prominente personer fra den danske og europæiske
maritime klynge gav deres syn på emner med
relevans for Det Blå Danmark. Lene Espersen
fremhævede i sit oplæg maritim forskning som
et yderst vigtigt fokusområde, og et politisk panel bestående af Lars Christian Lilleholt (V), Claus
Hansen (S) og Peter Skaarup (DF) lagde vægt
på, at forskning, udvikling og innovation var
områder, der fortjente særlig opmærksomhed.
Maritim Uge udspringer af arbejdet i ‘EU sectoral
social dialogue committee on shipbuilding’, som
arbejdsgiverrepræsentanter (herunder Danske
Maritime), lønmodtager-repræsentanter og EUKommissionen deltager i.
Også da Danske Maritime holdt et møde med
daværende Økonomi- og erhvervsminister Lene
Espersen i november 2009 var forskning, udvikling og innovation blandt de emner, som
Foreningen fremhævede over for ministeren som
særdeles vigtige.

Innovation fordrer uddannelse
Hvis vi vil bevare den danske industri og øge
automatiseringen af vores produktion, så vi kan
opretholde et produktionsmiljø i Danmark, må vi
både sikre os, at vores medarbejdere er blandt
eliten, og sørge for, at vores industri bliver mere
innovativ og værdiskabende end konkurrenternes. Også i den maritime del af den danske
industri er innovation et nøgleord. Innovation
betyder fornyelse. Innovation er nye idéer, der
skaber værditilvækst, når de føres ud i livet.
Vi skal være mere kreative og kunne udvikle
de bedste ideer, men erhvervsklimaet bør også
være sådan, at idéerne kan realiseres, så det er
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muligt at skabe en mere konkurrencedygtig industri. Det er samtidig nødvendigt med et godt
uddannelsessystem, der konstant styrkes, hvis
vi skal kunne konkurrere med de nationer, der
eksempelvis uddanner et meget stort og stadig
stigende antal ingeniører hvert år som Kina og
Indien m.fl.
Foreningen arbejder sammen med resten af
Det Blå Danmark om at tiltrække kvalificerede
unge til maritime uddannelser. Foreningen del
tager bl.a. i en fælles maritim rekrutteringskampagne, som aktivt deltager på messer og i karavaner rundt om i landet. Herudover samarbejder
Foreningen med MAN Diesel & Turbo og Maskinmesterforeningen om at gøre maskinmesterstuderende opmærksomme på de karrieremuligheder, MAN Diesel & Turbo har at byde på, ligesom
Foreningen deltager i et samarbejde med MAN
Diesel & Turbo og DTU om at invitere maritimt
interesserede ingeniørstuderende til åbent husarrangementer på DieselHouse. Foreningen og
Foreningens øvrige medlemmer har desuden et
aktivt samarbejde med både DTU og CBS om
forskellige maritime projekter.

PROTEUS
Et af de områder, hvor danske maritime producenter skiller sig ud i forhold til mange af deres
konkurrenter – særligt i fjernøsten – er på servicesiden. Danske Maritimes medlemmer arbej
der aktivt med udvikling af servicekoncepter,
hvor man ikke betragter salget af et produkt
som afsluttet i det øjeblik, produktet er leveret
til kunden. For at virksomhedernes serviceleve

rancer effektivt kan integreres i produktudvikling
og forretningsskabelse, er Danske Maritimes
medlemmer og Foreningen selv gået sammen
med DTU og CBS om et spændende nyt innovationskonsortium PROTEUS (PROduct/servicesystem Tools for Ensuring User-oriented Service). Det nye konsortium har fået tilsagn om
støtte fra Rådet for Teknologi og Innovation, og
tidligere har Den Danske Maritime Fond støttet
konsortiet, som nu – foruden en betydelig indsats fra en række danske maritime producenter – indeholder tre ph.d.-projekter, en post-doc
medarbejder og et stort antal forsker- og konsulenttimer over en periode på tre år. Der er tale
om et spændende og nyskabende projekt, som
deltagerne forventer at få stort udbytte af.

Rammeprogrammer for forskning
Det tredje udbud i forbindelse med EU-Kommissionens 7. rammeprogram for forskning (FP7)
blev offentliggjort den 30. juli 2009 og udløb den
14. januar 2010. Danske Maritime deltager i projektet EuroVIP, der i skrivende stund forhandles
med Kommissionen. EuroVIP sigter mod at skabe
en virtuel integrationsplatform til at integrere
information fra SMV’ere i den europæiske maritime sektor.
Danske Maritime deltager i forskningsgrupperne
COREDES2, som hører under værftsorganisationen CESA1, og EMECrid4, som hører under udstyrs
organisationen EMEC3, hvor Foreningen er med
til at forberede input til rammeprogrammets udbud. I beretningsperioden har Danske Maritime
leveret input til de kommende to udbud.

På de syv have
I efteråret 2009 viste DR2 en TV-serie med titlen
På de syv have, som igennem seks programmer
viste forskellige aspekter af Det Blå Danmark,
herunder en udsendelse om danske skibe, skibs
teknologi og skibsværfter samt en udsendelse
om søredning og sikkerhed til søs. Danske Maritime deltog i en referencegruppe om udarbejd
elsen af serien, der blev produceret af Nexus
Kommunikation A/S, ligesom flere af Forening
ens medlemmer havde fremtrædende roller i serien.
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dAnske MArItIMes

MedleMMer

Stærk global position

Markedet i beretningsperioden

Danske Maritime repræsenterer og servicerer
en bred vifte af danskforankrede maritime virksomheder. Foreningens medlemmer arbejder
med udvikling og produktion til og servicering af
den maritime sektor.

I 2009 var markedet for nye skibe og produkter
hertil stærkt præget af den globale afmatning.
Kontraheringsniveauet var ekstremt lavt, ligesom adskillige allerede indgåede ordrer blev annulleret. Afmatningen har naturligvis også påvirket danske maritime virksomheder, og såvel
udstyrsproducenter som værfter oplevede annulleringer og færre nye ordrer i beretningsperioden. Mange af Foreningens medlemmer havde
dog alligevel et travlt år, hvilket dels skyldtes, at
virksomhedernes ordrebøger i forvejen var godt
fyldt op, dels at der stadig var et nogenlunde vedligeholdelses-, reparations- og servicemarked.

Danske maritime leverandører står stærkt på
det globale marked i kraft af deres høje kvalitet
og teknologiske niveau, og flere af Foreningens
medlemmer er globalt førende på deres specifikke felt. Virksomhederne er generelt meget
konkurrencedygtige og innovative, og medlemmer af Danske Maritime står for betydelige leverancer til skibe, der bygges såvel i Asien som i
Europa og resten af verden.
Dansk maritimt udstyr produceres såvel i Danmark som i andre dele af verden. Danske
værfter benytter sig på samme måde af underleverandører, også i udlandet, og en stor og
konkurrencedygtig marineudstyrsindustri udgør
en vigtig del af den maritime industri.
Pr. 1. januar 2010 var det samlede antal medarbejdere ved Foreningens medlemsvirksomheders
danske produktionsenheder ca. 8.000 personer.

Nybygningsproduktion ved medlemsværfterne
I 2009 afleverede Foreningens medlemsværfter
13 skibe fordelt på 9 handelsskibe på sammenlagt 201.900 kbt eller 439.800 bt, 2 linefartøjer
på sammenlagt 400 kbt og 2 orlogsfartøjer på
tilsammen 200 depl.t. I 2008 afleverede værft
erne 12 skibe på i alt 286.500 kbt eller 574.300
bt. Den afleverede tonnage er nærmere specifi
ceret i bilag 2 og 3. Værdien af den afleverede
tonnage androg 3,6 mia. kr. i 2009, mens den i
2008 androg 4,3 mia. kr.

Side 7

Danske Maritime - Beretning 2009-2010

Figur 1 – Skibsproduktion ved Foreningens medlemsværfter 1977-2009

Kilde: Danske Maritime

Ordretilgang og -beholdning
Ordrebeholdningen ved udgangen af 2009 var på
14 handelsskibe, 1 linefartøj og 3 patruljeskibe.
Den samlede ordrebeholdning ved Danske Maritimes medlemsværfter ved udgangen af 2009
omfattede således 18 skibe mod 30 skibe i
2008. Den samlede værdi af ordrebeholdningen

på nye skibe var ved udgangen af 2009 8 mia.
kr. mod 12,9 mia. kr. i 2008. Ordrebeholdningen
ultimo 2009, specificeret på skibstyper, findes
i bilag 1. Der blev ikke kontraheret nye skibe
på medlemsværfterne i 2009. I 2008 blev der
kontraheret 3 skibe, heraf 1 fiskeskib og 2 roro
skibe. Ordretilgang og -beholdning for perioden
1990-2009 er angivet i tabel 1.

Tabel 1 – Ordretilgang og -beholdning ved Foreningens medlemsværfter 1995-2009
Ordretilgang

Årstal

Ordrebeholdning ultimo perioden

Antal

1.000

1.000

1.000

Antal

1.000

1.000

1.000

skibe

bt

dwt

kbt

skibe

bt

dwt

kbt

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

24

47

29

116

2003

7

205

253

140

21

414

480

313

2004

8

211

257

158

14

120

134

120

2005

14

1.280

1.322

843

18

895

866

618

2006

25

1.286

1.320

875

34

1.637

1.636

1.123

2007

12

725

1.148

310

34

1.497

1.998

701

2008

3

4

23

50

30

1.168

1.179

550

2009

0

0

0

0

18

561

788

288

Kilde: Danske Maritime
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Medlemsvirksomheder
ACTA A/S udvikler, producerer og servicerer skibs
kraner, davider, dæksudrustning og sikkerheds
udstyr til store skibe, offshore-platforme og øvrig
industri. ACTA A/S har udviklet kraner i Danmark
siden 1955 og er blandt verdens førende inden
for deres felt. Virksomheden bruger sin viden og
mangeårige erfaring i samarbejdet med partnere
i hele verden inden for såvel produktion som after sales service.
Bladt Industries A/S fremstiller store komplekse
stålkonstruktioner suppleret af turnkey løsninger
og kompetent projektledelse. Virksomhedens
omfattende erfaring og know-how i både onog offshoreregi sikrer en effektiv produktion af
stålstrukturer til alle mulige formål som f.eks.
sugeankre, vindmølletårne og fundamenter,
havneanlæg, broer, tankanlæg, bygninger, topsides og jackets m.m.
Emerson Process Management Marine Tank
Management - Damcos A/S leverer ventil- og
tankkontrolsystemer til last- og servicetanke.
Virksomhedens brands - Damcos, LevelDatic,
MAS2600, Rosemount Marine - har tjent maritime kunder i 50 år, og virksomhedens engagement i den maritime sektor og nytænkning afspejles i alle aspekter af dens tilbud, fra design
og produktion til anvendelse af know-how og
global after sales service.
Fredericia Skibsværft A/S er det største reparationsværft i Danmark. Værftet er en privatejet
virksomhed, grundlagt af familien Andersen i
1916. Under ledelse/ejerskab af familien gennem tre generationer har værftet udviklet sig fra
et lille bådebyggerværft til et stort, moderne og
effektivt reparationsværft. Fredericia Skibsværft
A/S er i gang med at flytte til Lindø Industripark.
Flytningen vil være på plads i år 2011, og værftet
vil i den forbindelse ændre navn til FAYARD A/S.
Gertsen & Olufsen A/S udvikler og producerer
en række unikke produkter inden for bl.a. eli
minering af vibrationer i skibe og kraftstationer,
rensning af spildevand fra skibe og offshore installationer, kontrol af vandindhold i olie samt
kommunikationssystemer. Virksomheden er en
af de førende internationale samarbejdspartnere
for skibsredere og værfter over hele verden. Da

Gertsen & Olufsen A/S blev etableret i 1945, var
aktiviteterne primært koncentreret om en række
agenturer med leverancer til danske skibsværft
er og rederier. Denne del af virksomheden er
stadig en af G&O’s grundpiller suppleret med en
betydelig egenproduktion. Desuden har Gertsen & Olufsen A/S i dag specialafdelinger, som
beskæftiger sig med udstyr til jernbane, industri,
byggeri og lystbåde.
Hempel A/S blev grundlagt i Danmark i 1915 af
Jørgen Christian Hempel under mottoet “Kvalitet
og Service”, og det kendetegner stadig Hempel
Gruppen. Gennem årene er både indhold og betydning blevet tilpasset, så gruppen imødekommer de stadigt skiftende markedskrav. Hempel
arbejder inden for adskillige strategiske segmenter, herunder marinemalinger, industrimalinger, containermalinger, dekorative malinger
og yachtmalinger. Hempel Gruppen er en verdensomspændende virksomhed, som omfatter
tre globale og fem regionale forsknings- og udviklingscentre, 21 fabrikker, 47 salgskontorer og
mere end 150 lagre strategisk placeret på alle
fem kontinenter.
Karstensens Skibsværft A/S er et topmoderne
nybygnings- og reparationsværft, der råder
over faciliteter til at udføre alle former for nybygninger og reparationer på skibe op til 135
meter. Værftet beskæftiger over 200 mand og
udfører arbejdsopgaver på alle slags skibe, såsom fiskeskibe, tankskibe, fragtskibe, færger og
specialfartøjer. Siden 1917 har værftet leveret
over 400 nybygninger. Karstensens Skibsværft
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A/S ejer desuden datterselskabet Nuuk Værft i
Grønland.
KLINGER Danmark a/s har mere 160 års erfaring
som leverandør til den maritime industri. Virksomheden er i dag kendt som en marineleverandør
med et komplet sortiment af ventiler og pakninger til den maritime industri. KLINGER er en
af de førende leverandører af ventiler og tætningsprodukter globalt. Virksomheden beskæftiger mere end 3.000 mennesker på verdensplan
og består af 30 selskaber, der er til stede i mere
end 80 lande.
Ingeniørvirksomheden Lloyd’s Register ODS har
leveret praktiske løsninger på vanskelige tekniske problemer inden for en række maritime segmenter i over 50 år. Virksomheden er globalt
førende inden for simulationsteknologi til design
og analyse af komplekse strukturer og systemer, og med kontorer i Danmark, Sverige, Norge,
England, Frankrig, Kina og Canada beskæftiger
Lloyd’s Register ODS mere end 150 konsulenter
over hele verden.
Lyngsø Marine A/S udvikler og servicerer elektronisk maritimt udstyr. Lyngsø Marine A/S blev
grundlagt i 1950’erne og er i dag – sammen med
moderselskabet L3-Electronics – verdensførende
inden for automationsudstyr til skibe, og virksomheden er kendt verden over for at tilbyde
pålidelige løsninger med produktsupport i hele
fartøjets levetid.
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Maersk Container Industry AS (MCI) er markedsførende inden for udvikling af kølecontainere
og kølemaskiner, hvilket senest har resulteret
i introduktionen af Star Cool Integrated – den
første kølecontainer på markedet, hvor kølemaskinen er en integreret del af containeren.
MCI er den eneste leverandør på markedet, der
kan tilbyde både container og kølemaskine. På
produktionsanlægget af kølecontainere i Kina
har MCI implementeret den miljøvenlige skum
ningsteknik SuPoTec® (Sustainable Polyurethane Technology), som betyder en væsentligt
lavere udledning af CO2. Det miljømæssige aspekt er et stort fokusområde for MCI Gruppen
og dens medarbejdere. MCI’s seneste innovative
tiltag er sammen med eksterne samarbejdspartnere udviklingen af mobile housing containers
til brug i forbindelse med f.eks. nødhjælpsopgaver rundt i hele verden. Samtlige containere
og kølemaskiner fra MCI bliver produceret på
virksomhedens produktionsenheder i Kina. Virksomheden beskæftiger ca. 4.000 medarbejdere
på verdensplan.
MAN Diesel & Turbo SE er verdensførende på
markedet for store dieselmotorer til brug i
skibe og kraftværker og er blandt de førende
leverandører af turbo-maskiner. Virksomheden
beskæftiger omkring 12.500 personer globalt
og er repræsenteret i mere end 150 lande. Virksomheden projekterer to-takts- og fire-taktsmotorer, der fremstilles af både virksomheden og
dens licenstagere. MAN Diesel & Turbo konstruerer og fremstiller også gasturbiner, dampturbiner, kompressorer, propellere, gasmotorer og
kemiske reaktorer.
Novenco A/S tilbyder en bred vifte af ventilations
systemer og -produkter til handelsskibe, arbejds
både, krydstogtskibe, forsvarsskibe, lystbåde og
offshorerigge. Novenco A/S har mere end 60 års
erfaring inden for sit felt og producerer alle centrale komponenter på egne fabrikker.
Novenco Fire Fighting A/S udvikler og fremstiller
brandbekæmpelsessystemer, som markedsføres
og distribueres gennem repræsentanter verden
over. Selskabet har kontorer i Danmark og Kina.
Selskabets nøgleprioriteter er at sikre brandbekæmpelsessystemernes kvalitet og sikkerhed
samt kundernes oplevelse af et serviceniveau,
der imødekommer deres forventninger.
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Odense Staalskibsværft A/S, der igennem
mange år har været et af de mest moderne og
miljørigtige værfter i verden, tager ikke imod
flere nye ordrer og vil ophøre med at operere
som skibsværft, når de sidste skibe i ordrebogen er afleveret i 2012. Odense Staalskibsværft
A/S er i gang med en større organisationsstrukturændring, der indebærer, at værftet omdannes
til Lindø Industripark, hvor værftets faciliteter
kan servicere nye virksomheder på området.
Blandt de virksomheder, der har indgået aftale
med Lindø Industripark om at leje arealer og faciliteter, er Fredericia Skibsværft A/S.
Orskov Yard A/S reparerer og ombygger alle ty
per skibe med en størrelse på op til 214 x 34 m.
Værftet, der ligger i Frederikshavn, beskæftiger
omkring 200 personer og har en række underleverandører i lokalområdet. Værftet råder over
to flydedokker og to tørdokker.
Persolit Entreprenørfirma A/S dimensione
rer og udfører alle former for teknisk isolering,
herunder skibsisolering og inden for offshore.
Isoleringsopgaver i forbindelse med skibe diffe
rentierer sig væsentligt fra isoleringsopgaver på
land. Som oftest er der mindre plads, og derfor komprimeres alle installationer mest muligt. Samtidig stiger kravene til installationerne
og dermed isoleringen af disse også i takt med
den teknologiske udvikling. Når Persolit Entreprenørfirma A/S udfører isoleringsopgaver på
et skib anvendes mange forskellige teknikker
og materialer afhængig af det enkelte projekt.
Blandt virksomhedens arbejdsområder er brand-,
komfort-, kondens- og støjisolering

Petersen & Sørensen Motorværksted A/S leverer
totalløsninger til alle applikationer inden for marine- og industribranchen. Det har virksomheden
gjort siden 1942, og i dag er den blandt de
førende leverandører i Danmark. Petersen & Sørensen Motorværksted A/S leverer fremdriftsmotorer og generatoranlæg til marinebranchen
samt motorer til drift af brandspulepumper og
kraner, ligesom virksomheden udfører reparationer og vedligehold af motorer. Petersen &
Sørensen Motorværksted A/S udfører også nybygninger og råder over en moderne nybygningsafdeling på Frederiksø, hvor Svendborg Værft
engang var lokaliseret.
I over 50 år har Pres-Vac Engineering A/S forsynet tankskibe med tryk/vakuum-ventiler. I dag
er virksomheden den absolut største globale leverandør af høj-tryk/vakuum-ventiler. Pres-Vac
Engineering A/S’ kunder omfatter alle førende
tankskibsflåder i verden. Virksomheden arbejder
med skibsværfter, skibsingeniører og andre partnere på alle kontinenter og i større shippingnationer.
SELCO A/S udvikler, producerer og sælger elektronisk udstyr. SELCOs produkter er designet
til at fungere under barske miljøforhold og er
velegnede til brug både i land og i offshoreapplikationer. Sammen med lokale partnere servicerer SELCO A/S kunder i mere end 60 lande
over hele verden.
Reparations- og nybygningsværftet Søby Værft
AS råder over tre tørdokker og håndterer en
lang række krævende reparations- og ombyg
ningsprojekter på alle skibstyper med en længde
op til 124 m. Søby Værft AS har desuden en ny-
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bygningsafdeling, og senest blev en serie på 29
skibe til Hjemmeværnet færdigleveret i 2009.
Værftet har pt. en række nybygninger til Søværnet i ordrebogen.
VIKING Life-Saving Equipment A/S er en global
markedsleder inden for fremstilling og servicering
af sikkerheds- og redningsudstyr til passager- og
fragtskibe, offshore-installationer, fiskefartøjer,
forsvaret, brandvæsenet og fritidssejlere. VIKING Life-Saving Equipment A/S har hovedsæde
i Danmark, over 1.250 ansatte verden over og
et unikt globalt netværk af 50 afdelinger og 270
autoriserede servicestationer.
YIT A/S udfører design, projektering, installation og service af elektriske installationer, automation og netværk til alle former for skibe.
Virksomheden leverer komplette eltekniske- og
instrumenteringsløsninger som pakkeløsninger
til rederier og værfter i hele verden og er den
førende danske leverandør inden for elektriske
skibsinstallationer.
Aalborg Industries A/S fremstiller, leverer og vedligeholder produkter til skibe og maritim olie- og
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gasudvinding, karakteriseret ved kedler (damp,
termalolie, varmegenindvinding), brændere,
styresystemer, varmevekslere og inertgassystemer samt kedler til det industrielle marked. Virksomheden har eksisteret siden 1919, og siden
slutningen af 1960’erne har Aalborg Industries
gennemført kedelservice over hele verden. Virksomheden åbnede sit første datterselskab i udlandet i 1978. Igennem det seneste årti har virksomheden investeret i at styrke virksomhedens
ekspertise inden for service og levering af udstyr
til Floating Production Systems (på offshoremarkedet).
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I

Front PÅ klIMA- oG MIlJØoMrÅdet

Danske Maritime arbejder for at indføre høje standarder på miljø- og klimaområdet. De produkter,
der fremstilles i den maritime industri, er med til
at skabe den mest miljøvenlige transportform,
der eksisterer, nemlig søtransport. Alligevel er
der et pres på maritim transport for at reducere
den miljø- og klimabelastning, som den skaber.
Det skal selvfølgelig ses i forhold til, at søtransporten er så omfattende, som den er. Når mere
end 90 % af verdenshandlen transporteres til
søs, er der stadig en gevinst ved at gøre maritimt udstyr endnu mere miljøvenligt.
Netop dansk udstyr og danske skibe er ofte mere
miljøvenlige end udenlandske produkter, blandt
andet fordi det er dansk praksis at medinddrage
hensynet til miljø under produktudviklingen.
Samtidig bestræber danske producenter sig på
at reducere driftsomkostninger, herunder energiomkostningerne, for deres kunder, hvilket i
sig selv giver miljømæssige og klimamæssige
forbedringer. Udover den umiddelbare miljømæssige fordel ved at udvikle nye og renere teknologier, er det en markedsmæssig fordel for den
virksomhed, der udvikler de nyeste produkter, at
være på forkant med udviklingen. Den, der er
teknologisk i front, kan bedre end andre forudse

de kommende reguleringer og få sine produkter
på markedet med det samme.

Retrofitting
Danske maritime virksomheder er blandt de mest
miljøbevidste i verden. Der er et stærkt fokus
på bæredygtighed i branchen, ligesom danske
maritime virksomheder hele tiden stræber efter
at være i front inden for miljørigtig produkt- og
serviceudvikling. Foreningen har i den forbindelse indledt et samarbejde med Danmarks Rederiforening om at undersøge mulighederne for
retrofitting af skibe. Med 102.000 skibe var ver
densflåden ved udgangen af 2009 den største
historisk set, og der er således et stort potentiale
i at udvikle og anvende løsninger, der kan gøre
eksisterende skibe mere klima- og miljøvenlige.
I dette retrofittingforum forsøger rederier og
udstyrsleverandører i fællesskab at finde om
råder, hvor der enten er vedtaget kommende
regulering, eller hvor der ventes at komme nye
reguleringer, for at udvikle løsninger, der både
imødekommer nye krav og er effektive samt
økonomisk fordelagtige.
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Danske Maritime deltager endvidere i et projekt
i samarbejde med Frederikshavn Kommune og
Frederikshavn Erhvervsråd om at omdanne et
skib til et såkaldt grønt demonstrationsskib. Det
bliver Læsøfærgen, der skal gøres til demonstrationsskib, og ved at udstyre det med forskellige
eksisterende tekniske muligheder, skal det gøres
mere miljøvenligt. Der er tilsagn fra en række
danske udstyrsleverandører om at deltage i projektet.

Høje internationale standarder
Danske Maritime støtter høje internationale standarder. I praksis sker det især gennem arbejdet i
IMO5, hvor Danske Maritime deltager og er med
til at påvirke de beslutninger, der træffes. I IMO
udarbejdes internationale krav og regler inden
for miljø, klima og sikkerhed – områder inden for
hvilke danske maritime virksomheder er i front.
Desværre viser reglerne sig i nogle tilfælde at
strande i praksis, fordi der ikke er gennemført
tilstrækkeligt operationelle krav. I flere tilfælde
er der vedtaget i princippet fornuftige regler,
som imidlertid viser sig ikke at fungere efter
hensigten, fordi de omgås af mindre seriøse fabrikanter, ofte i fjernøsten. Regelsættet for rens
ningsanlæg for spildevand er eksempelvis ikke
fuldt dækkende. Som reglerne er udformet nu,
kan skibe med ganske ens behov ende med at
blive udstyret med ganske forskellige rensnings
anlæg. Dette arbejder Danske Maritime på at få
ændret.
I flere år har IMO arbejdet på en fornyelse af
den måde, hvorpå regler skrives. Danske Maritime støtter generelle overordnede mål fastsat
af IMO suppleret med regler, der kun er så detaljerede, at de dokumenterer, at skibet lever op
til kravene. Meget restriktive regler har desværre
ofte en noget simplistisk tilgang til problemerne,
idet der som regel ikke tages højde for nye konstruktionsmetoder eller nye materialer.
Et af Foreningens langsigtede mål blev opnået
ved ikrafttrædelsen af Anti-Fouling Konventionen,
der indeholder en bestemmelse, som Forening
en var medvirkende til at få indført. Det drejer
sig om, at reparationsværfter skal rense deres
spildevand. Dette krav har danske værfter længe

Side 14

måtte leve op til, men nu er der tillige belæg for,
at EU-Kommissionen kan pålægge værfter i EU –
f.eks. i Polen – at gøre det samme.
Gennemførelse af nye regler i IMO – f.eks. MARPOL Anneks VI om udstødning fra dieselmotorer
eller ballastvandskonventionen, der skal forhindre maritime arter i at brede sig gennem skibenes
ballastoperationer, udfyldes ofte med retnings
linjer for eksempelvis test og certificering. Det
er af stor betydning, at disse udformes praktisk
og hensigtsmæssigt, og Foreningen arbejder for,
at de tekniske krav til udstyret faktisk afspejler
den tilstand, man ønsker. Dette arbejde sker ofte
ved, at Foreningen optræder som teknisk rådgiver ved IMO-møder som delegation for CESA1,
hvor Foreningen selvstændigt kan kommentere
på de rejste emner.

Fremtidige regelområder
Blandt fremtidige regler, som Danske Maritime
gerne ser fremmet, er ændringer, der tillader
brug af naturgas som brændstof og en performance-standard for systemer, der kan opsamle
skibbrudne. Adskillige nyudviklinger, der kunne
forbedre sikkerheden, hæmmes af traditionelle
regler. Foreningen arbejder for, at innovative
redningsmidler får lettere adgang til markedet.
Også på området undervandsstøj fra skibe kan
Danmark bidrage med særlig viden og ekspertise. Støj udgør en belastning for såvel arbejds
miljø om bord på skibene som eksternt miljø.
Der synes at være bred enighed om, at hvaler
påvirkes negativt af undervandsstøj fra skibe,
men der er stadig manglende viden om såvel
de støjniveauer, som skibene udsender, og de
virkninger, støj har på levende væsener i havet.
På arbejdsmiljøområdet er der en større viden
om de uheldige virkninger, og Foreningen støtter
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de bestræbelserne for, at kravene kan følge med
de tekniske muligheder. Desværre er det endnu
ikke muligt at opretholde et beskyttelsesniveau
på skibe, der modsvarer niveauet på land, men
det bør være den målsætning, der arbejdes hen
imod.

Green Ship of the Future
Det fokus, den danske maritime sektor har på
miljøspørgsmål, har blandt andet vist sig ved et
unikt samarbejde, der går under navnet Green
Ship of the Future. Oprindeligt blev samarbejdet
etableret på initiativ af MAN Diesel & Turbo, Odense
Staalskibsværft, Aalborg Industries, Søfartsstyrel
sen og A.P. Møller-Mærsk og fokuserede på fremme
af anvendelsen af eksisterende teknologi. Delta
gerantallet er siden steget støt og er nået op på
25 partnervirksomheder, der i mindre grupper har
udviklet løsninger til at reducere udslip af CO2, NOx
og SOx. I Green Ship of the Future deltager også
netværkspartnere, som er organisationer og myndigheder. Danske Maritime har stor interesse i at
fremme udviklingen af grønne løsninger og støtter
initiativet som netværkspartner.
Green Ship of the Future har vundet anerkendelse i udlandet. Blandt andet kan det nævnes,
at initiativet var en stor del af en konference om
grøn maritim teknologi, der blev afholdt af Informa Maritime Events (en del af Lloyd’s Register)
i København den 16.-17. marts 2010. Flere af
Foreningens medlemmer var, ligesom Foreningen selv, oplægsholdere eller paneldeltagere ved
konferencen, og Green Ship of the Future indtog
en fremtrædende plads på konferencen.

Copenhagen Accord

kunne bringe en maritim aftale nærmere, men
der er en risiko for, at der fortsat vil blive blokeret
for en maritim aftale. Arbejdet i Green Ship of the
Future har vist, at der fortsat er en del nemme
gevinster at hente på brændstoføkonomien. Der
burde således umiddelbart kunne spares mindst
10 % på brændstof uden at nedsætte fart eller
reducere transportmængderne.

CO2-indeks - EEDI
Debatten om skibsfartens klimapåvirkning fandt
i 2009 sted i lyset af især danske forslag om et
CO2-indeks (nu kaldet EEDI – Energy Efficiency
Design Indeks) og en fond finansieret ved bidrag
baseret på forbrug af bunkerolie. Indekset vil
efter Foreningens opfattelse ikke få stor betyd
ning alene, blandt andet fordi det kun er tænkt
anvendt på nybyggede skibe. Et yderligere instrument kan blive en afgift eller et system med
handel med kvoter.
Foreningen har under hele det hidtidige forløb
rettet en konstruktiv kritik imod de forslag, der
ikke fremmer innovationen. Et EEDI vil efter sin
natur indebære begrænsninger på rederiernes
muligheder for at kontrahere nye skibe designet
efter rederiernes ønsker. Dermed kan der være
en tilskyndelse for rederierne til at holde fast i
ældre og måske mindre miljøvenlige skibe frem
for at bestille nye skibe. En sådan negativ ind
virkning på nybygningsmarkedet kan undgås
ved udformning af passende markedsbestemte
instrumenter for eksisterende skibe. Imidlertid
er de vanskeligheder, disse forhandlinger står
over for, af et sådant omfang, at det ikke kan
forventes, at en aftalt løsning vi kunne tilgodese
alle hensyn, og Foreningen støtter, at der findes
et kompromis, som reducerer risikoen for klimaforværringer.

Klimatopmødet, COP15, i København i december
2009 beskæftigede sig kun begrænset med ma
ritime forhold, og Foreningen deltog mest ved at
omtale Green Ship of the Future, der deltog i den
tilknyttede udstilling. Klimaerklæringen Copenhagen Accord nævner ikke konkrete mål, heller
ikke for skibe, men der er intet i teksten, der
hindrer, at arbejdet med reducering af CO2-udslip kan fortsætte igennem IMO, og Foreningen
forventer også, at det vil ske. Danske Maritime
håber, at forhandlingerne i IMO i løbet af 2010 vil
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ensArtede

konkUrrenCevIlkÅr

Danske Maritime arbejder for lige vilkår på et
globalt marked. Det er i alles interesse, at de
maritime produktionserhverv kan være innovative, idet en række af de problemer, som verdenssamfundet står over for, kun kan løses netop ved
innovation i den maritime sektor. Maritim transport er grundlaget for globalisering og arbejdsdeling, og en effektiv produktion af skibe og dele
hertil er basis for en globaliseret verden.
Ikke mindst for danske producenter er det vigtigt
med globalt ensartede konkurrencevilkår. Danske maritime producenter er ofte markedsledende og konkurrerer med lokale producenter
i hele verden. De kan ikke regne med en lokal
præference fra danske rederier, idet disse også
konkurrerer på globalt plan.
Det er derfor afgørende, at alle maritime producenter globalt set har adgang til råvarer
og halvfabrikata på samme vilkår som deres
konkurrenter. I gennem flere år har der været en
prisforskel mellem Asien og Europa på råvarer,
herunder særligt stål. Prisforskellen er dels et
udslag af en erhvervspolitik i leverandørlandene,
der ønsker at give egne producenter bedre vilkår
end deres konkurrenter, dels en erhvervspolitik
i EU, der ønsker at give stålproducenter i EU en
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markedsmæssig fordel på hjemmemarkedet, selvom det virker til skade for stålforbrugende virksomheders eksport. Den internationale arbejdsdeling og globaliseringen kan nemt lide skade,
hvis protektionistiske tiltag gennemføres i de enkelte regioner, og sker det, vil det skade også europæiske virksomheder og de europæiske landes
økonomiske muligheder. Danske virksomheder
har både brug for adgang til råmaterialer og for
at kunne lade dele fabrikere i lavprislande, hvis
de skal bevare konkurrenceevnen på de produkter og systemer, de tilbyder.
Innovation besværliggøres, hvis produktionen
skal tilpasses traditionelle forestillinger om,
hvordan varer fremstilles. Danske producenter,
der har outsourcet produktion til f.eks. Asien,
bør uden problemer kunne føre produktionen
eller dele af den tilbage igen, men ofte vil et
smidigt samarbejde eller en dynamisk udvikling
af virksomheder kræve, at også personer og tjenester kan bevæge sig over landegrænserne.
Her bliver det et problem, hvis danske regler,
f.eks. om visum, forhindrer betydningsfulde kinesiske kunder i at besøge Danmark eller gør det
umuligt at undervise udenlandsk personale på
det danske produktionssted. Det er ligeledes et
problem, hvis en underleverandør af en vare eller
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en tjeneste kun kan levere til den outsourcede
produktion i Asien, men ikke kan benyttes til den
danske produktion. Her er det ønskeligt, at danske regler tillader, at produktion fleksibelt flyttes
frem og tilbage over grænserne, og ikke kun muliggør en outsourcing, der ikke kan ændres.

Immaterielle rettigheder
Ophavsrettigheder, patenter, varemærker og
lignende omtales som ‘immaterielle rettigheder’. I 2009 skete der yderligere et skridt på den
lange vej mod et europæisk patentsystem, men
selv når et sådant system måtte komme endeligt
på plads, vil der være væsentlige interesser, der
ikke er dækket. For maritime producenter er der
særlige problemer med at beskytte produkter
imod kopiering, og de eksisterende instrumenter,
der kun dårligt beskytter andre typer produkter,
rækker endnu mindre til at sikre maritim produktion. For skibe gør det særlige problem sig gæld
ende, at kopivarer, der er leveret til markedet,
ofte er skjult for den oprindelige producent. En
beskyttelse af immaterielle rettigheder er imid
lertid en nødvendighed, hvis man vil bevare en
tilskyndelse til innovation. Ofte er det producenter i Asien, der kopierer andres produkter, og da
asiatiske producenter traditionelt ikke udvikler
nye produkter i stort omfang, ser de heller ikke
det store behov for at beskytte nyudvikling. Der
har således hidtil været et misforhold mellem
producenter i forskellige regioners ønske om immaterielle rettigheder.

være at sikre, at klassifikationsselskaber ikke
certificerer kopiprodukter. En anden kunne være
at lade Port State Control undersøge for og reagere på kopiprodukter. Det kunne overvejes at
udvikle kommercielle tiltag som f.eks. kontrakt
vilkår om bortfald af garanti ikke blot ved benyttelse af uoriginale komponenter, men ved
benyttelse af komponenter uden indberetning til
producenten om deres herkomst.

Klassifikation
Foreningen har deltaget i en række aktiviteter,
herunder møder med klassifikationsselskaberne
og EU-Kommissionen, med henblik på at sikre
en gennemførelse af den gensidige anerkendelse af certifikater og godkendelser klassifikationsselskaberne imellem, som nu er pålagt ved
en forordning (Forordning nr. 391/2009 af 23.
april 2009). Kommissionen har et ønske om at
overvåge processen og gribe ind, hvis der intet
sker. Det må dog i sagens natur være op til industrien at finde metoder, der kan virke i praksis, hvis klassifikationsselskaberne ikke gør det.
EU-Kommissionen lægger vægt på, at processen
med klassens regelharmonisering fremmes, og
at vidensniveauet om de nye regler øges bredt i
den maritime verden. Foreningen bidrager hertil
gennem arbejdet i EMEC3, der bl.a. organiserer
konferencer og høringer om emnet.

Spørgsmålet om sikring af den oprindelige producents immaterielle rettigheder bliver jævnligt
rejst fra mange sider i internationale fora, uden
at der findes en løsning. Der er en tilbøjelighed
til at fokusere mest på patenter og nye konventioner om patentbeskyttelse, men mange af de
immaterielle rettigheder er ikke af den type,
som patentsystemer er indrettet på. CESA1 har
etableret en vejledning og et overvågningssystem, som også har fokus på patenter. I IMO5 er
det lykkedes for første gang at få indarbejdet en
henvisning til immaterielle rettigheder i en tekst,
men der mangler stadig et sammenhængende
system, der kan sikre respekt af immaterielle
rettigheder for de retmæssige ejere. Foreningen
arbejder for mere praktisk orienterede indfaldsvinkler på problematikken. En mulighed kunne
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Statsstøtteordninger
Den globale afmatning mærkes ligesom i mange
andre brancher også i skibsbygningsindustrien.
Færre nye ordrer, annulleringer og aftaler om udskydelser af leveringer er alvorlige udfordringer
for verdens værfter samt leverandører af udstyr og materialer til bygning af nye skibe.
Situationen har fået en lang række lande, ikke
mindst i Asien, til at iværksætte nationale støtteordninger. Statsstøtteordninger vil ofte udgøre et
konkurrenceproblem, idet de enkelte landes ordninger er med til at skævvride markedet. Danske
Maritime er bekymret for, at rækken af nationale
statsstøtteordninger i kølvandet på den økonomiske krise vil få alvorlige konsekvenser for den
globale konkurrence. Foreningen ønsker og arbejder for et frit marked, hvor alle aktører kan
operere under lige vilkår. Det er Danske Maritimes sigte, at eventuelle tiltag sker på en måde,
der sikrer imod forvridning af konkurrencen og
uden lokal favorisering.
Problematikken omkring konkurrenceforvridning
på markedet for nye skibe blev i december 2009
rejst på en OECD6-workshop. Korea har imidlertid reelt modsat sig en genoptagelse af drøftelserne om en OECD-aftale imod konkurrenceforvridende ordninger, idet Sydkorea ikke har set
noget behov. Foreningen støtter en fortsættelse
af bestræbelserne.

Internationalt samarbejde
Danske Maritime deltager i flere sammenhænge
i internationale samarbejder inden for de maritime erhverv. De maritime erhverv omfatter i
bredeste forstand såvel rederier og andre, der
driver skibene og udbyder en transportydelse,
som fabrikanter, der fremstiller skibe og dele til
dem, og klassifikationsselskaber, der forvalter
flere regelsæt omkring skibe og deres konstruktion. Disse grupper mødes i faste, men også
uformelle, globale samarbejdsfora, dels i hver
af disse grupper for sig, dels i alle tre grupper
sammen. Disse grupper er ikke egentlige organisationer, men i mangel af globale organisationer,
sikrer de en informationsudveksling, som ellers
måtte foregå via nyhedsmedier eller i forbindelse
med handelsmesser og IMO-møder. I det omfang, der er behov for at udbrede resultaterne af
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drøftelserne til en større kreds, kan dette ske enten via de pressemeddelelser, der udsendes fra
møderne, eller ved, at en eller flere af de deltagende organisationer påtager sig at formidle resultatet.
I den såkaldte ’tripartite’-møderække, hvor klassifikationsselskabernes organisation IACS7, rederiorganisationer og skibsbygningsrepræsentanter
mødes, drøftes tværgående emner af fælles interesse – ofte som en afstemning af synspunkter,
inden der træffes beslutninger i IMO. Dette forum
var grundlaget for et frugtbart samarbejde, der
førte til, at man for første gang inddrog hensynet
til immaterielle rettigheder i en IMO-vejledning.
Initiativet hertil kom fra skibsbygningsindustrien
og var af forholdsvis begrænset rækkevidde. Det
betyder blot, at fortrolig designinformation, som
ikke er sikkerhedsmæssigt nødvendig at have
om bord på skibene, kan kræves opbevaret mere
sikkert. Det er positivt, at IMO accepterer, at et
bredt samarbejde af erhvervsinteresser anbefa
ler, at immaterielle rettigheder bør beskyttes for
at sikre innovation også i fremtiden.
Inden for skibsbygningsgruppen mødes man
dels i JECKU8, dels i CESS9. I JECKU samles topledere fra værfter fra fem skibsbygningsregioner
(Japan, Europe, China, Korea, USA) og udveksler
generelle politiske, kapacitets- og markedsmæssige synspunkter, mens man i CESS drøfter
tekniske emner – mest af sikkerhedsmæssig
interesse, men også miljømæssige forskrifter
f.eks. vedrørende coating eller drivhusgasser.
Drøftelserne i CESS er ofte en forberedelse af
officielle forhandlinger i IMO.
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Sikkerhedsledersamarbejde
Arbejdsmiljø og sikkerhed på arbejdspladsen
vægtes højt i Danske Maritimes medlemsvirksomheder. I Foreningen er der et sikkerhedsledersamarbejde, hvor en arbejdsgruppe bestående af
sikkerheds- og arbejdsmiljøchefer fra medlemsvirksomhederne mødes og udveksler erfaringer.
I beretningsperioden har der bl.a. været fokus
på psykisk arbejdsmiljø, herunder intern rekruttering, og i sommeren 2009 var arbejdsgruppen
på besøg hos Emerson Process Management Marine Tank Management – Damcos A/S.

Vejledninger
Danske Maritime var i beretningsperioden
tovholder i forbindelse med udarbejdelsen af en
vejledning i håndtering af asbest med titlen Asbest i skibe. Asbest har været forbudt i mange
år i nybygninger, men det kan være nødvendigt
for især ansatte på reparationsværfter at være
i stand til at genkende og håndtere det på ældre skibe. Arbejdet var finansieret af IBar9 og
blev udført i samarbejde med Skandinavisk
Biomedicinsk Institut. Danske Maritime har taget initiativ til udarbejdelse af en vejledning til

produktionsvirksomheder i håndtering af intern
rekruttering, også igennem I-Bar. Dette arbejde
forventes påbegyndt efter sommeren 2010.

Særligt tilsyn med værfter
Arbejdstilsynet gennemførte i 2009 en tilsynsrunde blandt skibsværfter som et led i velfærdsaftalen af 20. juni 2006. I aftalen var det konstateret, at der i en række job og brancher
var en særlig risiko for nedslidning og dermed
tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.
Skibsværfter blev udpeget som en af disse nedslidningstruede brancher på trods af, at der ikke
var noget statistisk data, der indikerede, at netop
denne branche skulle kategoriseres således.
Resultatet af tilsynsrunden var da også, at der
ikke blev fundet forhold, der indikerede, at
branchen skulle være særligt nedslidningstruet.
Undersøgelsen blev gennemført af to geografisk
adskilte grupper af tilsynsførende, der begge
rapporterede om en god modtagelse og et godt
arbejdsmiljø på værfterne. Der var naturligvis
enkelte tilfælde, hvor der var forhold, der kunne
kritiseres, men de forhold, der blev påtalt, var
ikke branchetypiske. Foreningen forventer ikke,
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at skibsværfter fremover vil være en del af den
skærpede tilsynsordning, eftersom man ikke
fandt væsentlige problemer i forbindelse med
tilsynene.

Tekniske krav
De danske krav til arbejdsmiljø og eksternt miljø
– særligt den måde de gennemføres på – skaber
undertiden ulige konkurrencevilkår i forhold til
udenlandske konkurrenter, eksempelvis i Polen og
Tyskland. Dette gælder bl.a. udsugning, sandblæsning og beskyttelse med personlige værnemidler. I
visse tilfælde er lovgivningen den samme, da den
stammer fra EU, men håndhævelsen i de enkelte
EU-lande er meget forskellig. Man oplever derfor,
at der ikke reelt gælder samme krav i de enkelte
EU-lande. Noget lignende har nogle virksomheder oplevet på det private område, idet Germani
scher Lloyd efter sigende forskelsbehandler producenter ved at stille andre krav i Danmark end
i Tyskland. Danske Maritime mener, at det bør
sikres, at ikke blot de formelle regler er ens, men
også deres anvendelse.

Personale, rekruttering og uddannelse
Foreningens årlige personale- og uddannelsesdag for personale- og HR-ledere i medlemsvirksomhederne blev afholdt på DieselHouse i marts
2010. Ved arrangementet blev forskellige emner
inden for arbejdsmiljø og imagepleje diskuteret,
og der var oplæg fra Institut for fremtidsforsk
ning, Novo Nordisk, DI og Region Hovedstaden.
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Foreningen har et godt samarbejde med COindustris maritime udvalg, der bl.a. var medarrangør af den maritime konference på Christiansborg Nye udfordringer i Det Blå Danmark.
CO-industri støtter således Danske Maritimes
bestræbelser for at fjerne konkurrenceforvridninger i forhold til udlandet.
Inden for de maritime sektorer (både rederier
og landbaserede virksomheder) trækker virksomhederne i betydelig udstrækning på den
samme pulje af mulige ansatte, herunder ikke
mindst skibsingeniører og maskinmestre, der ofte
har karrierer, der begynder til søs og fortsættes
og afsluttes til lands. Samspillet er af stor værdi
for de maritime producenter. Det er også værdifuldt for danske producenter at kunne tiltrække arbejdskraft fra lokalområdet eller fra egne
udenlandske datterselskaber. Her kan der være
barrierer af mange typer, herunder opbygning
af skatte- og pensionssystemer, som kan gøre
det uoverskueligt for den ansatte eller for virksomheden.
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Produktion og ordretilgang
Skibsbygningsmarkedet har gennem de seneste
år oplevet en stor fremgang. Figur 2 viser, hvordan kontraheringsniveauet nåede et hidtil maksimum på op mod 90 mio. kbt i 2007. Denne
enorme stigning varede dog ikke ved, og ligesom
resten af industrien blev skibsbygningsbranchen

ramt af den økonomiske og finansielle krise, som
begyndte i sidste halvår 2008. Denne ændring i
markedet betød et markant fald i ordretilgangen,
som ifølge Lloyds Register – Fairplay nåede 16,6
mio. kbt i 2009. Så lavt et kontraheringsniveau er
ikke set siden 1994.

Figur 2: Ordretilgang i verden 1975-2009, opgjort i mio. kbt

Kilde: Lloyd’s Register – Fairplay og CESA
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I første kvartal 2010 indgik der, ifølge Lloyd’s
Register – Fairplay, globalt set ordrer på 260
nye skibe på i alt 3,9 mio. kbt. Til sammenlig
ning blev der kontraheret 109 skibe på sammenlagt 1,1 mio. kbt. i første kvartal af 2009. Denne
stigning i antallet af ordrer tyder på, at branchen
begynder at bevæge sig ud af krisen. De fleste
nybygningsprognoser er dog enige om, at det vil
vare mange år, inden man er helt ude af krisen.
Cesa Working Group on Market and Forecast,
hvis formandskab og sekretariat ligger hos Danske Maritime, udarbejdede i 2009 en analyse
af forventningerne til, hvornår flådebalancen
vil blive normaliseret for de enkelte skibstyper.
Analysen viser, at der frem til 2011 vil være en
overkapacitet af transport inden for alle segmenter, men at der herefter, inden for udvalgte
skibstyper, forventes et stigende behov for nye
skibe. Nogle af de skibstyper, man forventer først
at se efterspørgsel på, er specialiserede skibe,
offshore-skibe og gastankere. Gruppen har på et
internationalt skibsbygningsmøde med markeds
eksperter fra Europa, Korea, Kina og Japan aftalt, at man vil indlede udarbejdelsen af et nyt
forecast, som skal løbe frem til 2030.
Opgjort i antal skibe var 40 % af de nye ordrer,
der indgik i første kvartal 2010, bulk carriers,
mens general cargo-skibe og olietankskibe ud
gjorde henholdsvis 6 % og 7 % af det samlede
antal nye ordrer.

Tabel 2: Annulleringer, opgjort i antal skibe
2008

2009

1.kv. 2010

EU27

13

61

15

Kina

73

127

79

5

33

2

63

153

57

Vietnam

2

34

9

Indien

2

11

1

Brasilien

1

2

0

Rusland

11

3

5

Tyrkiet

12

39

1

0

8

0

27

35

11

209

506

180

Japan
Sydkorea

Filippinerne
Resten af verden
Verden

Kilde: Lloyd’s Register – Fairplay

Sammenholdes det lave antal nye ordrer i 2009
med antallet af annulleringer i løbet af året, var
nettoordreindtaget ekstremt lavt. På grund af
det ændrede marked oplevede værfterne i 2009
et øget antal annulleringer, som nåede op på 506
skibe sammenlignet med 209 skibe i 2008. Med
annulleringer på 153 skibe fik de Sydkoreanske
værfter flest annulleringer, men også Kina og
Europa mærkede stigningen i annulleringer, som
det ses i tabel 2 ovenfor. I første kvartal 2010 så
branchen ligeledes et stort antal annulleringer på
180 skibe, hvilket indikerer, at krisen endnu ikke
har sluppet sit tag.

Tabel 3: Markedsandel af ordretilgang fordelt på regioner, opgjort i kbt
2004

2005

2006

2007

2008

2009

EU

12,8 %

17,4 %

8,6 %

5,8 %

4,0 %

2,7 %

Kina

12,6 %

15,3 %

23,3 %

33,9 %

32,3 %

43,0 %

Japan

30,3 %

21,8 %

19,5 %

11,9 %

18,2 %

23,4 %

Sydkorea

35,0 %

35,3 %

38,2 %

38,7 %

34,4 %

20,4 %

Vietnam

0,2 %

0,5 %

1,5 %

0,9 %

1,8 %

1,3 %

Indien

0,4 %

0,8 %

0,8 %

1,4 %

1,2 %

0,6 %

Brasilien

0,1 %

0,1 %

0,2 %

0,9 %

0,7 %

0,6 %

Rusland

0,6 %

1,2 %

0,2 %

0,2 %

0,3 %

0,2 %

Tyrkiet

1,4 %

2,1 %

1,3 %

1,1 %

1,0 %

1,1 %

Filippinerne

0,4 %

0,5 %

1,5 %

1,9 %

1,2 %

1,0 %

Resten af verden

6,2 %

5,0 %

4,9 %

3,3 %

4,9 %

5,7 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

Verden

Kilde: Lloyd’s Register – Fairplay og CESA

Side 22

Danske Maritime - Beretning 2009-2010

Tabel 4: Markedsandel af afleveret tonnage fordelt på regioner, opgjort i kbt
2004

2005

2006

2007

2008

2009

EU

14,9 %

12,1 %

12,5 %

13,1 %

9,4 %

8,2 %

Kina

11,5 %

14,8 %

15,1 %

19,2 %

21,6 %

28,2 %

Japan

31,4 %

28,9 %

28,0 %

25,6 %

23,3 %

21,7 %

Sydkorea

32,8 %

34,5 %

34,8 %

32,1 %

34,7 %

32,6 %

Vietnam

0,2 %

0,4 %

0,5 %

0,5 %

0,6 %

0,8 %

Indien

0,2 %

0,3 %

0,2 %

0,5 %

0,3 %

0,4 %

Brasilien

0,3 %

0,3 %

0,2 %

0,2 %

0,2 %

0,3 %

Rusland

0,6 %

0,5 %

0,7 %

0,6 %

0,4 %

0,3 %

Tyrkiet

1,1 %

1,2 %

1,3 %

1,9 %

2,0 %

1,6 %

Filippinerne

0,4 %

0,6 %

0,5 %

0,6 %

0,7 %

0,7 %

Resten af verden
Verden

6,6 %

6,4 %

6,2 %

5,7 %

6,8 %

5,2 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

Kilde: Lloyd’s Register – Fairplay og CESA

I 2009 opnåede Kina hele 43 % af alle kontrahe
ringer, hvilket var en stor stigning i andel sammenlignet med 2008, hvor Kinas andel var 32,3 %, som
det ses af tabel 3 på den foregående side. Dette
betyder, at Kina opnåede det største antal nye
ordrer, hvor Japan fulgte efter med 23,4 % mens
Sydkorea, som er rykket ned på en tredjeplads,
kun opnåede 20,4 % af ordretilgangen i 2009
sammenlignet med 34,4 % året før. Ud fra tabellen ses det også, at EU fortsat har mistet
markedsandele af ordretilgangen til lande med
lavere nybygningsomkostninger.
Trods mange annulleringer og faldende markeds
andele i forhold til ordretilgangen står Sydkorea
stadig som verdens største skibsbygningsnation

med en andel på 32,6 % i 2009 set i forhold
til afleveret tonnage. Tabel 4 viser skibsbyg
ningsproduktionens fordeling på regioner og udvikling over de sidste seks år. Kinas afleverede
tonnage i 2009 svarede til 28,2 % af verdens
samlede produktion, og oversteg som forventet
Japans produktion på 21,7 %.
Den globale ordrebeholdning var ved udgangen
af 2009 på 152 mio. kbt, hvilket svarer til en
reduktion på mere end 20 % i forhold til udgangen af 2008. Dette skyldes både den lave
indgåelse af nye ordrer, men også de mange annulleringer, som har præget 2009. Tabel 5 viser
ordrebeholdningen fordelt på regioner over de
seneste seks år.

Tabel 5: Markedsandel af ordrebeholdning fordelt på regioner, opgjort i kbt
2004

2005

2006

EU

12,1 %

13,7 %

11,9 %

8,7 %

6,8 %

5,9 %

Kina

13,9 %

15,0 %

19,7 %

28,3 %

32,6 %

35,8 %

Japan

27,8 %

25,7 %

22,5 %

17,3 %

16,1 %

16,1 %

Sydkorea

36,9 %

35,7 %

35,7 %

35,7 %

33,8 %

31,3 %

Vietnam

0,5 %

0,5 %

1,1 %

1,2 %

1,6 %

1,5 %

Indien

0,4 %

0,6 %

0,8 %

1,1 %

1,3 %

1,5 %

Brasilien

0,4 %

0,2 %

0,2 %

0,5 %

0,7 %

0,8 %

Rusland

0,7 %

0,9 %

0,6 %

0,4 %

0,3 %

0,4 %

Tyrkiet

1,0 %

1,4 %

1,4 %

1,3 %

1,2 %

0,9 %

Filippinerne

0,4 %

0,4 %

0,8 %

1,4 %

1,4 %

1,8 %

Resten af verden

5,9 %

5,9 %

5,3 %

4,1 %

4,2 %

4,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

Verden

2007

2008

2009

Kilde: Lloyd’s Register – Fairplay og CESA
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Med en andel på 35,8 % ved årets udgang har
Kinas lagt sig i spidsen, når det gælder den samlede ordrebeholdning i 2009. Ud fra tabellen ses,
at Kina som et af de få lande har oplevet en procentvis stigning i markedsandele for nye ordrer
siden 2008. Ifølge Clarkson Shipping Review &
Outlook havde Kina allerede i januar 2010 afle
veret 14 % af, hvad de leverede i hele 2009. Hvis
Kina fortsætter i dette tempo, vil de øge deres
afleveringer med to tredjedele i forhold til 2009.
Til sammenligning forventes hverken Sydkorea
eller Japan at nå samme antal totale afleveringer
som 2009.
I Brasilien, Indien og Filippinerne ses en lille
fremgang i andelen af den globale ordrebeholdning sammenlignet med 2008, hvorimod mange
andre skibsbygningsnationer oplevede tilbagegang i 2009.
Figur 3 illustrerer balancen mellem produktion,
ordretilgang og ordrebeholdning i verden. Ordretilgangen for 2009 lå under den afleverede
tonnage, angivet i kbt. Sammen med det stigende antal annulleringer har dette betydet et
fald i den hidtidige stigende ordrebeholdning.

Prisudviklingen på markedet
Igennem hele 2009 fortsatte nybygningspriserne
den nedadgående kurve, som har været kendetegnende for perioden siden sidste halvår af
2008, dog ved et mindre drastisk tempo. At
ordretilgangen har været så lav i perioden har
betydet, at det reelt er svært at betragte prisudviklingen statistisk.
Fra januar 2008 til januar 2010 faldt prisindekset
med 25 % ifølge Clarkson Shipping Review &
Outlook. De nyeste prognoser tyder dog på,
at dette store prisfald er ved at stilne af, og at
kurven er vendt. Denne begyndende stigning i
nybygningspriser kan ikke tilskrives en enkelt
skibstype. Man har oplevet en øget efterspørgsel
inden for både containerskibe samt bulk carriers
og tankskibe, hvilket kunne tyde på, at potentielle redere ser en mulighed for at udnytte de
nuværende lave nybygningspriser. Priserne, som
fortsat primært fastsættes i USD, afhænger også
af den lave dollarkurs. Figur 4 på næste side viser
prisudviklingen for bulk carriers og olietankskibe,
mens Figur 5 illustrerer valutakursudviklingen
fra august 1989 og frem til april 2010.

Figur 3: Global skibsbygningsaktivitet 1996-2009, opgjort i mio. kbt

Kilde: Lloyd’s Register – Fairplay og CESA
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Figur 4: Prisindeks for bulk carriers og olietankskibe 1995-2010

Kilde: Clarkson Shipping Review & Outlook

Valutakursudviklingen er essentiel for den
maritime industri. Relativt små kursændringer
kan gøre udslaget for, om virksomhederne er
konkurrencedygtige, da størstedelen af al maritim handel finder sted i USD. Gennem de se

nere år har Korea haft en valutakurspolitik, der
har sikret koreanske leverandører af skibe og
komponenter af skibe en fordel på ca. 20 % i
forhold til 2007. Den koreanske fordel er gennem det seneste år reduceret til 10 %.

Figur 5: Valutakursudviklingen 1989-2010

Kilde: Danmarks Nationalbank
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Tabel 6: Valutakursudviklingens betydning

Pris

maj ‘07

maj ‘08

maj ‘09

maj ‘10

63 mio.

68 mio.

57 mio.

52 mio.

EU

100

94

86

90

Danmark

100

94

86

90

Kina

100

98

80

74

Japan

100

94

71

62

Sydkorea

100

120

123

110

Kilde: Danske Maritime og Euro Investor

Valutakursudviklingen sammenholdt med prisudviklingen over de seneste tre år fremgår af tabel 6.
Den reelle pris på et skib, i dette tilfælde et containerskib, afhænger ikke bare af prisudvikling
en, men også af valutakursen. Siden 2007 har
alle lande i tabellen, på nær Sydkorea, oplevet
en tilbagegang i konkurrenceevnen. Sydkorea
har oplevet en fremgang på 10 % sammenlignet
med 2007, men denne fremgang skal dog ses i
forhold til den opnåede gevinst på 23 % i 2009. På
trods af udviklingen i USD har Europa, og herunder
også Danmark, mistet ca. 10 % i konkurrenceevne
i perioden. I Kina har man mistet 26 % af sin
konkurrenceevne, og i Japan er man gået tilbage
med hele 38 % siden maj 2007.

Side 26

Danske Maritime - Beretning 2009-2010

Anvendte

forkortelser:

1: CESA
- Community of European Shipyards’ Association
2: COREDES
- Committee for Research and Development of the European Shipbuilders and Shiprepairers
3: EMEC
- European Marine Equipment Council
4: EMECrid
- European Marine Equipment Council - research, innovation & development
5: IMO
- International Maritime Organization
6: OECD
- Organisation for Economic Co-operation and Development
7: IACS
- International Association of Classification Societies
8: JECKU
- Japan, Europe, China, Korea, USA
9: CESS
- Committee for Expertise of Shipbuilding Specifics
10: I-Bar
- Industriens Arbejdsmiljøråd
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Bilag 1
Ordrebeholdning ved Foreningens medlemsværfter pr. 31.12.2009
Skibstype

Antal

bt

dwt

kbt

Ro-ro-skibe

6

177.000

68.000

125.700

Bulk carriers

4

368.000

720.000

123.700

788.000

274.500

788.000

288.400

Trawlere
Handelsskibe i alt
Linefartøj
Patruljeskibe
I alt

4

10.600

14

555.600

1

20

3

5.100

18

560.720

25.100

13.900

Heraf:
Danske rederier

3

5.100

Udenlandske rederier

15

555.600

788.000

274.500

13.900

I alt

18

560.700

788.000

288.400

Karstensens Skibsværft A/S

4

10.600

Odense Staalskibsværft A/S

13

550.100

1

20

18

560.720

Fordelt på værfter:

Petersen og Sørensens Motorværksted A/S
I alt

25.100
788.000

263.300

788.000

288.400

Bilag 2
Afleveret tonnage fra Foreningens medlemsværfter i 2009
Skibstype

Antal

depl.t.

bt

dwt

kbt

Containerskibe

2

195.900

229.400

94.100

Ro-ro-skibe

2

59.000

22.700

41.900

Bulk carriers

2

184.000

360.000

61.900

Trawlere

3

900

Handelsskibe i alt

9

0

Orlogsfartøjer

2

200

Linefartøjer

2

I alt

13

439.800

4.000
612.100

40
200

439.840

201.900

400
612.100

202.300

Fordelt på værfter:
Karstensens Skibsværft A/S

3

900

Odense Staalskibsværft A/S

6

438.900

Petersen og Sørensens Motorværksted A/S

2

40

Søby Værft A/S
I alt

2

200

13

200

439.840

4.000
612.100

197.900
400

612.100

202.300

Bilag 3
Afleverede skibe fra Foreningens medlemsværfter i 2009
Værft

Skibstype depl.t.

bt

dwt

Rederi

Karstensens Skibsværft A/S

Trawler

600

Kjærsgaard Hirtshals A/S

Karstensens Skibsværft A/S

Trawler

200

Jens Vinther Poulsen

Karstensens Skibsværft A/S

Trawler

200

Erik Vinther Poulsen

Odense Staalskibsværft A/S

Containerskib

97.900 114.700

A.P. Møller - Mærsk A/S

Odense Staalskibsværft A/S

Containerskib

97.900 114.700

A.P. Møller - Mærsk A/S

Odense Staalskibsværft A/S

Ro-Ro skib

29.500

11.300

Epic Shipping

Odense Staalskibsværft A/S

Ro-Ro skib

29.500

11.300

Pacific Basin

Odense Staalskibsværft A/S

Bulk Carrier

92.000 180.000

Carras Hellas

Odense Staalskibsværft A/S

Bulk Carrier

92.000 180.000

Carras Hellas

Petersen og Sørensen Motorværksted A/S

Linefartøj

20

Jens Løvstrøm

Petersen og Sørensen Motorværksted A/S

Linefartøj

20

Johannes Eskilden

Søby Værft A/S

Orlogsfartøj

100

FMT

Søby Værft A/S

Orlogsfartøj

100

FMT
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