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HVAC
Af Søren L. HviidTo store ro/pax-projekter i 

Kina med danske forbindel-

ser har kastet ordrer af sig til 

Novenco Marine & Offshore. 

Den danske ventilations- og 

kølespecialist kunne således 

under førstedagen på SMM-

messen i Hamborg i sidste 

uge underskrive omfattede 

kontrakter med kinesiske 

Guangzhou Shipyard Inter-

national på komplette 

HVAC/R-systemer (varme, 

ventilation, air-conditione-

ring og køling) på op til fem 

store ro/pax-færger.
Disse er fordelt mellem de 

to 4.500 lanemeter og 600 

passagerers store nybygnin-

ger, som DFDS har i ordre 

ved værftet til brug på Øster-

søen fra 2021. Dertil poten-

tielt ordrens to optioner, der 

endnu ikke er udnyttet. Det 

andet projekt med danske 

forbindelser er en stor ro/

pax-færge til algeriske 

ENTMV til brug på middel-

havet mellem Algeriet og 

Frankrig fra september 

2020.
Her er det danske OSK-

Ship Tech, om har udviklet 

designet af den 1.800 passa-

gers store nybygning, der 

skal kunne flekse mellem 

turistorienteret minicruise-

fart og lavpris transport for 

emigrantarbejdere i Europa, 

når de skal besøge deres 

hjemlande i Nordafrika.
Mange års relationer

Den formelle underskrift 

blev sat ved et arrangement 

på den danske pavillon på 

SMM-messen, hvor William 

Zhou Xu Hui, Vice President 

i Guangzhou Shipyard Inter-

national, repræsenterede 

ordregiveren, mens Lasse 

Lindberg Nielsen, CEO i No-

venco Marine Offshore, re-

præsenterede ordremodta-

geren.
– Først og fremmest er jeg 

stolt af at samarbejde med 

danske virksomheder – no-

get vi har haft fornøjelsen af 

i mange år. Dernæst er 

HVAC/R-pakken en ekstrem 

vigtig del, når du bygger pas-

sagerskibe, og det er noget 

helt andet end standardløs-

ninger. Leverancen til de her 

ro/pax-projekter blev tildelt 

Nocenco på grund af deres 

særdeles store erfaring og 

know-how i forhold til HVAC 

på passagerskibe, udtaler 

William Zhou Xu Hui.
Novenco Marine & Off-

shore har været leverandør 

til Guangzhou Shipyard In-

ternational gennem tre årti-

er og har således HVAC-

systemer ude på mere end 

100 handelsskibe, bygget på 

værftet. En del af disse, ho-

vedsageligt tankskibe, har 

værftet bygget til danske re-

derier som Norden, Mærsk 

og Torm.En relation, som nu ud-

bygges yderligere og som 

blev understreget under sid-

ste års Denmark Days i Kina, 

hvor HKH Kronprins Frede-

rik besøgte værftet, påpeger 

Lasse Lindberg Nielsen.
National opbakning

– Den seneste færgeordre er 

et resultat af mange års sam-

arbejde med Guangzhou 

Shipyard, men også af et 

øget fokus på samhandel 

mellem Danmark og Kina i 

almindelighed. Både værftet 

og vi deltog i Denmark Days 

sidste år, hvor kronprinsen 

var med under en event i Gu-

angzhou. Opbakningen på 

nationalt niveau støtter dan-

ske virksomheder som No-

venco, der på trods af, at 

skibsbygningen er outsour-

cet til Kina, alligevel sikrer 

os adgang som underleve-

randører, siger den danske 

CEO.
Novencos ordre til DFDS-

projektet, der er designet af 

finske Deltamarine, indbe-

fatter ud over de øvrige om-

råder i apteringen også 

HVAC/R til i alt 300 kahyt-

ter. Nærmere bestemt virk-

somhedens Micro Vent VAV-

system.Begge ordrer inkluderer 

ud over leverance af de kom-

plette HVAC/R-anlæg også 

kommisionering i den af-

sluttede fase af byggepro-

cessen på værftet.

Novenco scorer HVAC-kontrakter 

med kinesisk kæmpeværft

Novenco Marine Off shore skal levere til to store ro/pax-projekter på Guangzhou Shipyard International 

med relationer til Danmark. Underskriften blev sat på SMM

Danish Marine Groups 
pavillon var rammen om 

underskriftsceremonien. 

Foto: Søren L. Hviid

KINA
Af Søren L. HviidGuangzhou Shipyard Inter-

national er det kinesiske 

værft, der foreløbigt har pla-

ceret sig i førerfeltet i for-

hold til bygning af passager-

tonnage til det vestlige mar-

ked. Søfart mødte værftets 

Vice President, William 

Zhou Xu Hui, på SMM-mes-

sen i Hamborg.– Vi har bl.a. bygget et me-

get stort antal tankskibe. 

Selv om der er tale om rela-

tivt avancerede skibe, så er 

der samtidigt også tale om 

en serieproduktion. Det er 

noget helt andet med store 

passagerskibe og ro/pax-

færger. Disse er kendetegne-

de ved at være helt individu-

elle projekter, tilpasset en 

meget specifik operation, 

skelner William Zhou Xu 

Hui.
Han understreger samti-

digt, at på trods af, at det 

først er i de allerseneste år, at 

hans værft har fået en større 

ordrebeholdning på ro/pax-

færger til vestlige rederier, så 

var Guangzhou Shipyard 

blandt de allerførste i Kina til 

at bygge denne type af ton-

nage til vesten, men henvis-

ning til de to dansk designe-

de ro/pax-færger ’Visby’ og 

’Gotland’ til Gotlandsbola-

get, som blev leveret i 2003.
Kinesiske udfordringer

Hvad er de væsentlige forskel-

le fra f.eks. tanktonnage til 

ro/pax-skibe ud fra et værfts 

perspektiv?– Det er et meget mere 

komplekst regelsæt, vi skal 

bygge ud fra. Alene sådan 

noget som stabilitet. Kom-

mer du til at lave en fejl tid-

ligt i processen, får det me-

get store konsekvenser sene-

re i projektet, påpeger Willi-

am Zhou Xu Hui.
Hvad med supply-kæden i 

forhold til interiør-delen i Ki-

na. Er I stadigt helt afhængige 

at importere det hele fra Ve-

sten?
– Udfordringen er her, at et 

asiatisk værft skal bygge et 

skib, der skal fungere kom-

mercielt på et vestligt mar-

ked, hvor kulturen er væ-

sentlig forskellig fra vores 

egen kultur. I starten var vi 

helt afhængige af leverancer 

fra Vesten, men som det før-

ste værft i Kina på det her 

marked, er vi ved at have op-

samlet en betragtelig erfa-

ring, også på interiør-områ-

det, forklarer han.Vil også bygge til krydstogt

Hvordan ser du markedet for 

bygning af ro/pax-tonnage 

globalt for Guangzhou Shipy-

ard International?
– Ud over de ordrer, vi alle-

rede har, så løber der i øje-

blikket yderligere fore-

spørgsler ind – så ingen tvivl 

om, at jeg som forretnings-

mand ser særdeles positivt 

på det. Det er jo et faktum, at 

gennemsnitsalderen på den 

her type af skibe er ret høj på 

det globale marked, under-

streger William Zhou Xu 

Hui.
Hvad med krydstogtskibe. 

Er de det næste skridt for jer?

– Ja, helt bestemt. Vi ser da 

vores mange ordrer på ro/

pax-området som en natur-

lig trædesten til også på lidt 

længere sigt at komme ind 

på cruiseområdet. Men som 

værft udvikler vi os bedst 

step-by-step, forklarer han.
Mange ro/pax’ere i bogen

Guangzhou Shipyard Inter-

national har i øjeblikket or-

drer på to-plus-to ro/pax-

færger til DFDS, en stor ro/

pax-færge til algeriske 

ENTMV og to hurtigsejlende 

konventionelle LNG-drevne 

ro/pax-færger til Gotlands-

bolaget, som begge er mere 

end et år forsinket i leverin-

gen.
Derudover skal værftet 

også bygge i alt fire meget 

store 3.765 lanemeter og 

2.500 passagers ro/pax-fær-

ger til Grandi Navi Veloci og 

Onorato Armatori (Moby 

Line).
Bygning af store bil- og 

passagerfærger har traditio-

nelt været et europæisk spe-

ciale, men i takt med, at de 

få store europæiske værfter 

med denne know-how har 

fyldt bøgerne op med kryds-

togtskibe, har den kinesiske 

værftsindustri vejret mor-

genluft for at udvide pro-

duktkataloget.Samtidigt er de første or-

drer på vestlige krydstogt-

skibe nu også blevet indgået 

med værfter i Kina.

Selvsikkert værft vil gå hele vejen til krydstogtskibe

Guangzhou Shipyard’s Vice President: Ro/pax-området er en naturlig trædesten til også på lidt længere sigt at komme ind 

på cruisemarkedet

Lasse Lindberg Nielsen, CEO i Novenco Marine Offshore og Willi-

am Zhou Xu Hui, Vice President i Guangzhou Shipyard Internatio-

nal, udveksler kopier til underskrift på en stor HVAC-ordre til nogle 

af værftets mange ro/pax-færger i ordrebogen. Foto: Søren L. 

Hviid

Den seneste færgeordre er et 

resultat af mange års samarbejde 

med Guangzhou Shipyard, men også 

af et øget fokus på samhandel mellem 

Danmark og Kina i almindelighed.LASSE LINDBERG NIELSEN, 

NOVENCO MARINE OFFSHORE

Annoncer i vores trykte mediepalette giver synlighed med stor 

effekt over for flest beslutningstagere i en specifik branche, da 

aviserne har flere læsere end andre fagmedier. Printannoncer har 

en langtidsvirkende effekt og har stor branding.værdi, så selvom 

der er sket en markant udvikling inden for online. annoncering, 

tror vi på, at printannoncerne vil udgøre en stor del af de samlede 

annonceringsbudgetter mange år endnu. Printannoncerne ligger 

også i den elektroniske iPaper og i PDF udgaven. Begge udgaver 

benyttes fra såvel PC’ere eller fra tablets og er samtidig avislæ-

sernes avisarkiv. Vi arbejder hele tiden på at optimere oplaget, 

så vi rammer målgrupperne endny dybere og mere præcist, end 

andre medier kan tilbyde. Dette gør vi naturligvis for hele tiden at 

kunne tilbyde målrettede annonceringsmuligheder. Derudover 

arbejder vi ligeledes med stor fleksibilitet i formater; herunder 

også kreative formater for at øge muligheden for større opmærk-

somhed . tekst og billeder gør det ikke altid alene. Det er muligt 

at placere annoncen i forbindelse med relevant, redaktionelt 

indehold f.eks. i sektioner og temaer, der er med til at give din 

markedsføring øget troværdighed og sikre, at den bliver læst og 

ikke bare set.

Ram plet med din markedsføring

Print

Annoncetest

Vi hjælper med at få det bedste ud af din markedsføring. Det 

gør vi bl.a. ved at teste effekten af det annoncerede budskab, 

og demed får du dokumentation for, om annoncen virker efter 

hensigten.

Vær med og få optimeret dine annoncer, så du er sikker på, at du 

fremover får mest muligt ud af dine markedsføringskroner.

Indstik

Få dit trykte brochuremateriale distribueret med en af vores 

publikationer og ram modtagere og beslutningstagere i små 

og mellemstore virksomheder. Slip samtidig af med besværlig 

indsamling af data eller lad os samkøre din base med vores.

Et indstik giver høj synlighed til den læser, der åbner avisen, og 

det er muligt at segmentere i øst og vest samt pr. branche.

Sidst, men ikke mindst, sparer i omkostninger og ressourcer til 

håndtering, kuvertering og porte. 

Indtryk

Brug en af vores publikationer til at opnå markant synlighed med 

et indtryk. Dit budskab trykkes på det antal sider i fagbladet, der 

er behov.

Indtrykket kommer i modsætning til indstik rundt til flere læsere 

indtil den rammer den, der har interessen og tage indtrykket ud 

og gemmer det. Et indtryk bliver læst op til 5 gange mere (baser-

et på oplag og læsertal).

Et indtryk kan også anvendes som editorial, hvor vi kan tilbyde 

at bistå med redaktionel og journalistisk erfaring og viden samt 

opsætning og produktion af jeres indtryk.

Herved sparer i omkostninger til kurvertering og porto, opnår 

store besparelser på tryk og slipper helt for alt det arbejde, der 

følger med at forestå selve håndteringen.

Advertorial

Du kan vælge at supplere din traditionelle markedsføring med et 

advertorial. 

Vi har dygtige freelance journalister tilknyttet, der kan hjælpe 

med at udarbejde teksten og vi står samtidig for den grafiske 

opsætning, så du får et helt færdig produkt. 
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STCW-kurser

Med kurs mod styrmand og maskinmester

HF-Søfart (3 år)

Skibsassistent (20 uger)

Grundkursus i røgdykning  · Genopfriskning af røgdykning 

Tel.: 7628 0102      port-trade.com

Tillykke Skagen

Bunkers og GULF smøreolie 

til den rigtige pris.

Fleksibel og sikker levering.

Bestil på 4558 0158

www.soefart.dk

Anne Kjær Hansen har sejlet gas-

tanker for Mærsk og været havne-
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get højere som kaptajn i Molslinjen
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Nyborg Søfartsskole 
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Fokus og redaktionelt indhold
Søfart er et maritimt brancheblad, der henvender sig bredt til 

læsere med interesse for alle sider af det danske søfartserhverv – 

også kaldet Det Blå Danmark.

I avisen, der udkommer 42 gange i 2019, kan man finde nyheder, 

baggrundsartikler, nybygningsportrætter, virksomhedsportrætter, 

søret, maritime tilbageblik samt nyheder om teknik og service.

Søfart Online på soefart.dk bliver opdateret fredag kl. 17.00 dansk 

tid de uger, hvor Søfart udkommer. De daglige nyheder opdate-

res flere gange dagligt. 

Målgruppe
Søfarts målgruppe omfatter rederier, skibsmæglere, havne, ud-

dannelsesinstitutioner inden for branchen, skibsværfter, maritime 

konsulenter, små og store maritime virksomheder og deres 

personel samt øvrige producenter og leverandører til skibsfarten.

Søfart er Det Blå Danmarks fagblad, og annoncering i 
Søfart rammer din målgruppe helt præcist. Alle årets 
dage leverer vi interviews, cases og branchespecifikke 
nyheder målrettet den maritime branches aktører. Vi 
er en del af branchen og branchen er en del af os.

Fagbladets læsere er enten beskæftiget i den mariti-
me branche eller leverandør til den.

TOTALOPLAG
5.280 eksemplarer*

ONLINE BESØGENDE
115.324

NYHEDSBREVE
Udsendes dagligt til over 8.121 modtagere

*Printoplag og e.avis

**Kilde: Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2018
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Fagbladet Søfart
Vil I have jeres budskab ud til aktørerne i det blå Danmark?

I Søfart giver vi den professionelle læser aktuelle artikler med 

fokus på Det Blå Danmark. Søfarts primære omdrejningspunkter 

er danske virksomheder, og hvor udenlandske virksomheder har 

væsentlig indvirkning på konkurrencen.

Søfart rammer også jeres målgruppe

Vi fokuserer på professionelle aktører, som alle har én ting til 

fælles: En dybtfølt interesse for shippingerhvervet og Det Blå Dan-

mark som sådan: Rederier, skibsoperatører, skibsmæglere, havne-

operatører, offshore, shippingfolk, afskibere, værfter, udstyrspro-

ducenter, linjeagenturer, skibsbesætninger og skibsledelser. 

Søfart distribueres direkte til abonnenterne af 

Bladkompagniet til:

• Rederier

• Skibsmæglere

• Maritime industrivirksomheder

• Havne

• Skibe

• Sejlende personel

• Uddannelses institutioner

• Transportører

• Værfter

• Offentlige myndigheder

• Maritime konsulent-/shipmanagementvirksomheder

• Øvrige producenter og leverandører til skibsfarten

Magasinet er opdelt i to sektioner

1. Sektion byder på nyhedsjournalistik, analyser, baggrund, navne-

stof og historie. Beslutningstagerne og ejere får her gennem 

nyheder, interview og reportager den inspiration og det indblik, 

der er nødvendigt for at navigere i en branche under konstant 

forandring. Nøgleordene er vækst, løsninger, muligheder og 

inspiration.

TEKNIK
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GENERELT LEVERINGSPROGRAM:
• Ankre og kæder 

– levering world-wide

• Hamann spildevands-       
anlæg

• Hækruller – design 
og fabrikation

• Jastram bovpropeller

• Steen spil og
dæksudrustning

• Thordon rorlejer og 
propelaksellejer

• Winel døre, luger og 
tankudluftningsventiler

Magnoliavej 10 • 5250 Odense SV
Telefon 66170900 • E-mail  info@pne.dk

DEN-JET Marine Pte. Ltd.
e-mail: denjetmarine@denjet.com

Manufacturer of High-pressure Water-blasters
500-2500 Bar

Telefon Denmark: +45 29465550

CE20-500
New model,
perfect for
on-board
mainte-
nance.

Tilmeld dig vores GRATIS nyhedsbrev!

Du får en bred faglig viden på: www.søfart.dk

Foto: Parker Kittiwake

Smøreoliens tilstand 
fortæller meget

Som blodprøven hos lægen er 
en tilstandsrapport for et men-
neske, er en smøreolieprøve 
dét for en motor Side  32-33
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Udgivelsesplan. 1. sektion
Nr. Udgivelse Deadline Tema 

1 14.01 04.01

2 21.01 11.01

3 28.01 18.01

4 04.02 25.01 Sikkerhed

5 11.02 01.02

6 18.02 08.02

7 25.02 15.02

8 04.03 22.02

9 11.03 01.03 Værfter

10 18.03 08.03

11 25.03 15.03

12 01.04 22.03 Messe: Shipping Summit 

13 08.04 29.03

14 23.04 12.04 Fiskerflåden

15 29.04 17.04

16 06.05 26.04 Nordjyllands Maritime Klynge

17 13.05 03.05

18 20.05 10.05

19 27.05 17.05 Messe: Nor-shipping

20 03.06 24.05

21 11.06 31.05 Uddannelse

22 17.06 07.06 Offshore

23 24.06 14.06

24 12.08 02.08 Sikkerhed (MSSM-messe)

25 19.08 09.08

26 26.08 16.08

27 02.09 23.08

28 09.09 30.08

29 16.09 06.09 Værfter

30 23.09 13.09

31 30.09 20.09 Messe: Danfish

32 07.10 27.09

33 14.10 04.10 Esbjerg Havn

34 21.10 11.10

35 28.10 18.10

36 04.11 25.10

37 11.11 01.11 Uddannelse

38 18.11 08.11

39 25.11 15.11 Fyns Maritime Klynge

40 02.12 22.11

41 09.12 29.11

42 16.12 06.12

Annonce
test



2. sektion. Søfart Teknik
Sektion er vores fagsektion, som skærper fokus på teknikken. 

Vi dykker ned under overfladen og formidler den viden og de 

tekniske nyheder, den teknisk ansvarlige, indkøberen og drifts-

chefen har brug for i det daglige arbejde. Nøgleordene er viden 

og teknik.

BRIEFING
2

SØFART  /  UGE 35  /   27.  AUGUST  2018

Nr. Udgivelse
Deadline

Tema

Sub-Tema

4 28.01
18.01

Katalysatorer, røggas og scrubbere Alternative brændstoff er

8 25.02
15.02

Olie- og smøreteknik
Service og vedligehold

12 25.03
15.03

Marine motorer og gear
Indretning/aptering

16 29.04
19.04

Pumpeteknologi
Skibselektronik/automation

23 27.05
17.05

Kraner og løftesystemer
Balletvand og drikkevand

26 24.06
14.06

EL-motorer

Hydraulik

28 26.08
16.08

Olie- og smøreteknik
Indretning/aptering

32 30.09
20.09

Skibselelektronik/automation
Simulatorer

37 28.10
18.10

HVAC

Alternative brændstoff er

41 25.11
15.11

Skibsdesign

Kraner og løftesystemer

44 16.12
06.12

Sikbsrenovering/nybyggeri

TEMAPLAN - 2.SEKTION 2018

Bestil abonnement påwww.sofart.dk/abonnementeller tlf.: 44 85 88 99
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6.

Over 85% af Søfarts læsere vurderer overordnet mediet som godt eller meget godt* 20
16

.

SØSIKKERHED
Af Søren L. Hviid

Danske Viking Life-Saving Equipment skal være global distributør af ligeledes dan-ske Rosenby Engineerings nyudviklede såkaldte Hy-dro Pen; Et system, der på en sikker måde gør en skibsbesætning i stand til at nedkæmpe en brand i en container, også selv om den er placeret højt oppe i stak-ken.
Viking har således indgå-et aftale med prisvindende Rosenby Engineering om eksklusivt salg af Hydro Pen-systemet, der tidligere har været omtalt i Søfart – senest, da start up-virksom-heden i starten af året vandt Danish Tech Challen-ge.

– Hydro Pen er et stort skridt fremad i forhold til sikkerhed på containerski-be og for deres besætninger og last. Faktisk har contai-nerbrande vist sig at være iblandt de største risikofak-torer i moderne skibsfart, udtaler Jørgen Holm, di-rektør for Product Manage-ment og New Building hos Viking, og fortsætter:– Traditionelt har contai-nerbrande i højden, uden for besætningens rækkevid-de, været bekæmpet indi-rekte ved hjælp af vand-o-verrisling af den brænden-de container og dens omgi-velser. Dette er en defensiv tilgang og orienterer sig ik-ke direkte til den specifikke brand. Det tillader Hydro Pen til gengæld, selv højt oppe i stakken.
To aktuelle brandeBåde sikkerheden for be-sætningen og risikoen for enorme økonomiske tab for rederen har ved flere aktu-

elle episoder vist sig at være reelle scenarier, oftest for-årsaget af utilstrækkelig de-klarering af godset under transit på containerskibe på verdenshavene. Seneste eksempel på dette er bran-den på ’MSS Kolkata’ i Den Bengalske Bugt juni i år, mens Maersk Line bare to måneder tidligere oplevede en særdeles voldsom con-tainerbrand på det næsten nybyggede containerskib ’Maersk Honam’ ud for Oman.
Sådanne brande har gen-tagne gange vist sig at være ekstremt svære at bekæmpe med de hidtidige metoder, 

og risikoen for besætningen ved en aktiv indgriben bli-ver kun større, hvis den brændende container er placeret højt oppe i stakken.Hydro Pen-systemets bore-mekanisme er drevet af vandtrykket fra hydranten. Det er således i stand til at bore gennem lågen i en stan-dardcontainer for at give vandstrålen direkte adgang til arnestedet inde i den brændende container. Det eneste besætningen skal gø-re er at hejse Hydro Pen’ens kombinerede bore- og spray-dyse op til den brændende container ved hjælp af sy-stemets teleskop-lift.

Viking skal udbrede dansk opfi ndelse globaltDen danskudviklede Hydro Pen til bekæmpelse af containerbrande skal sælges world-wide af Viking

Her har det kombinerede bore- og dysehoved penetreret containerlågen, hvorved der kan sprøjtes vand direkte på branden. Fotos: Viking Life-Saving Equipment

Og her ses systemets teleskop-løfte anordning, der gør det muligt at nå containere, der normalt er 

uden for besætnings rækkevidde.
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MARITIM INDSIGT SIDEN 1949

GENERELT LEVERINGSPROGRAM:

• Ankre og kæder 

– levering world-wide

• Hamann spildevands-       

anlæg

• Hækruller – design 

og fabrikation

• Jastram bovpropeller

• Steen spil og

dæksudrustning

• Thordon rorlejer og 

propelaksellejer

• Winel døre, luger og 

tankudluftningsventiler

Magnoliavej 10 • 5250 Odense SV

Telefon 66170900 • E-mail  info@pne.dk

DEN-JET Marine Pte. Ltd.

e-mail: denjetmarine@denjet.com

Manufacturer of High-pressure Water-blasters

500-2500 Bar

Telefon Denmark: +45 29465550

CE20-500

New model,

perfect for

on-board

mainte-

nance.

Tilmeld dig vores GRATIS nyhedsbrev!

Du får en bred faglig viden på: www.søfart.dk

Foto: Parker Kittiwake

Smøreoliens tilstand 

fortæller meget

Som blodprøven hos lægen er 

en tilstandsrapport for et men-

neske, er en smøreolieprøve 

dét for en motor Side  32-33

 



Udgivelses- og temaplan. 2. sektion

Nr. Udgivelse Deadline Tema Subtema

3 28.01 18.01 Green Ship of the Future Brændstoffer

7 25.02 15.02 Olie/smøreteknik Service og vedligehold

11 25.03 15.03 Marine motorer og gear Pumpeteknologi

15 29.04 17.04 Indretning/aptering Aksler

19 27.05 16.05 Kraner og løftesystemer Ballastvand og drikkevand

23 24.06 14.06 Elmotorer Hydraulik

26 26.08 16.08 Olie/smøreteknik Simulatorer

31 30.09 20.09 Skibselektronik/automation Indretning/aptering

35 28.10 18.10 HVAC Service og vedligehold

39 25.11 15.11 Skibsdesign Brændstoffer

42 16.12 06.12 Skibsrenovering Nybygning

Annonce
test



Tekniske specifikationer & betingelser

Materiale

Godtgørelse

Annulleringsbetingelser

Repro

Formater

Reklamationer

Specifikationer

Materiale sendes til: 

materiale@nordiskemedier.dk

Avisformat Tabloid

Spaltehøjde 355 mm

1 spalte 41 mm

2 spalter 86 mm

3 spalter 131 mm

4 spalter 176 mm

5 spalter 221 mm

6 spalter 266 mm

1/1 side 266 x 360 mm

2 x 1/1 side (opslag) 546 x 360 mm

Papirkvalitet avis 49 gram

Antal spalter 6

Til kant Ej muligt

LAYOUT.FIL:

Indesign til Mac eller PC.

PDF:

PDF.fil produceret med Acrobat Distiller indehold-

ende alle skrifter, billeder, grafik og farver defineret 

som CMYK. (Jobindstilling til Acrobat Distiller kan 

rekvireres). I øvrigt henvises til Branchestandard for 

digitalt annoncemateriale aftalt mellem DRRB, DFF 

og DDPFF. Diverse beskrivelser, indstillingsfiler mv. 

kan hentes på www.kankanikke.dk.

BILLEDER/GRAFIK:

Farve: Alle Photoshop.formater og i mindst 200 dpi.

S/H: Alle Photoshop.formater og i mindst 200 dpi.

Stregtegning: TIFF, EPS i mindst 600 dpi.

Funktionen „overprint“ må ikke benyttes.

FARVER:

CMYK.defineret 

(RGB og Pantone separerer vi til CMYK).

KONTROLPRINT:

Der skal vedlægges prøvetryk, farveprint.

KOMPRIMERING:

Stuffit, Zip.

ANDET FORMAT:

Ring endelig til os, så vi i fællesskab kan finde den helt 

rigtige løsning til jer.

Materialegodtgørelse efter aftale, dog max. 5%.

FARVEANNONCER:

Ved trykning af farveannoncer påtager bladet sig 

intet ansvar for eventuelle mindre afvigelser fra 

originalmaterialets farver. Bladet forbeholder sig ret til 

at afvise reklamationer over annoncer, hvor materialet 

på forhånd er påtalt som mindre egnet til reproduk-

tion, eller hvor indleveringsfristen er overskredet. 

ØVRIGE FORHOLD:

Der henvises til vores handelsbetingelser  

på www.nordiskemedier.dk eller mail fra din 

konsulent.

Modtager bladet ikke fuldt færdigt annoncemateriale, 

faktureres færdiggørelsen af materiale med 50 øre 

pr. mm.

Annullering og datoændringer skal ske skriftligt 

senest 14 dage før udgivelsesdato.

Såfremt ændringer i indrykningsplanen bevirker, at 

betingelserne for opnåede rabatter ikke er til stede, 

vil den uretmæssige udbetalte rabat blive efter. 

debiteret.



Formater og priser, printannoncer

Priser andre formater

Farvetillæg

Tillæg

Indstik

Rabatter

Abonnement

Formater

Udvalgte formater

Annonce.mm: Hovedavis   Kr. 22
Annonce.mm: Teknik.sektion  Kr. 16

DOBBELTSIDE 4 Farver
Hovedavis Kr. 49.850
Teknik.sektion Kr. 39.850

B: 546 mm
H: 360 mm

1/1 SIDE 4 Farver
Hovedavis Kr. 29.950
Teknik.sektion Kr. 23.450

1000 mm 4 Farver
Hovedavis Kr. 22.450
Teknik.sektion Kr. 18.450

B: 266 mm
H: 360 mm

B: 176 mm
H: 270 mm 

<300 mm.: Pr. mm.  Kr.  10
>300 mm. 4 farver Kr. 3.000

Et godt supplement til din markedsfø-
ring. Ring og få et godt tilbud.

Se: www.soefart.dk

Ønsker du at bestille flere annoncer, er 
du velkommen til at kontakte os for en 
god aftale. Venligst se kontaktinformati-
on på sidste side.

Særplacering :
Forside  100%
Side 3   30%
Side 5   20%
Bagsiden  50%
Alle priser er ex. moms.

Avisformat  Tabloid
Spaltehøjde  360 mm
1 spalte  41 mm
2 spalter  86 mm
3 spalter  131 mm
4 spalter  176 mm
5 spalter 221 mm
6 spalter  266 mm
1/1 side  266 x 360 mm
Papirkvalitet avis  49 gram
Antal spalter  6
Trykteknik  Avisrotation
Raster  40 linier
Til kant  Ej muligt

1/2 SIDE HØJFORMAT 4 Farver
1/2 SIDE TVÆRFORMAT 4 Farver
Hovedavis Kr. 19.450
Teknik.sektion Kr. 15.450

1/4 SIDE HØJFORMAT 4 Farver
1/4 SIDE TVÆRFORMAT 4 Farver
Hovedavis Kr. 11.750
Teknik.sektion Kr. 9.750

B
: 131 m

m
H

: 36
0 m

m
 

B: 266 mm
H: 180 mm 

B: 266 mm
H: 90 mm 

B
: 131 m

m
H

: 18
0 m

m
 

1/6 SIDE 4 Farver
Hovedavis Kr. 9.250
Teknik.sektion Kr. 7.150

B: 86 mm
H: 175 mm 

ANDRE FORMATER 4 Farver
INDTRYK I HOVEDAVIS
4 SIDER Kr. 69.850
8 SIDER Kr. 89.850
12 SIDER Kr. 99.850

1/8 SIDE TVÆRFORMAT 4 Farver
Hovedavis Kr. 8.150
Teknik.sektion Kr. 6.150

ANDRE FORMATER 4 Farver
86 x 100 BLOK
Hovedavis Kr. 6.450
Teknik.sektion Kr. 5.150

B: 131 mm
H: 90 mm 

Alle priser er ex. moms og miljøtillæg (0,10 kr/mm), medmindre andet er angivet. Der tages forbehold for trykfejl og prisregulering.



Skal du ha’ 
noget med?

Tlf. 4485 8899
info@nordiskemedier.dk 

www.soefart.dk

Vi har mediet, midlerne 
og målgruppen

 
 
En kanal uden støj 
Med et indstik i vores fagmedie opnår du effektiv eksponering og lang leve-
tid . de rigtige steder. Vores læserprofil består hovedsageligt af ledere og 
beslutningstagere.

Spar pengene – og besværet  
Det kan være en dyr affære selv at stå for distributionen af markedsførings-
materiale. 
Spar ressourcerne og lad os klare håndtering, kuvertering og porto.

Benyt dig af stærke kompetencer
Vi stiller ikke kun vores medie og distribution til rådighed, men også vores 
kompetencer i form af erfarne tekstforfattere og grafikere.

Kun fantasien sætter grænser 
Dit indstik kan være en profilbrochure, nyhed, kalender, plakat eller andet. 
Mulighederne er mange – lad mediet arbejde for dig.

Kontakt en af vores konsulenter på tlf. 44 85 88 99

Vi hjælper dig gerne med at få dit indstik i Søfart. 
Opdag hvor enkelt det er og hvor stor effekt du opnår. 



Skarpvinklet profilering
At finde den rette indgangsvinkel til en fortælling, der skaber værdi for virksomhe-
den, kan være en uoverskuelig og anstrengende øvelse. 

Hos Nordiske Medier har vores tekstforfattere stor erfaring med at skarpvinkle og 
formidle den gode historie på vegne af virksomheder i alle størrelser. Tekstgenren 
kaldes advertorial – og vi har både mediet, midlerne og målgruppen. 

Vi ved, det bliver læst
Vores annoncetest viser, at 70% af vores læsere ser eller læser advertorials.

Udviklingen peger da også kun én retning. Det forventes,  at advertorials vil udgøre 
over 70% af den samlede annoncering i 2021.  

Søfart tilbyder lige nu en branding kampagne, hvor både advertorials og display-
annoncer indgår til en helt speciel pris. 

Giver du kaffe...?
... så vil vores mediekonsulenter meget gerne komme forbi og fortælle dig om dine 
muligheder for effektiv eksponering i Søfart.

Kontakt en konsulent i netop dit område . vi glæder os til at vise vores læserskare af 
ledere og beslutningstagere, at din virksomhed rummer noget helt specielt!

Advertorials er det nye sort

ANNONC
E

Af Sara Tallbacka

Nordhavns generatorløs-

ning er en del af et komplet 

design, som ESVAGT - en 

af pionererne indenfor off-

shore vindkraft - har bestilt 

hos det norske skibstek-

nologi- og designselskab 

Havyard. Generatorløs-

ningen indgår i ESVAGTs 

anden nybygning af SOV 

831-typen, der skal bygges 

på Zamakona skibsværft i 

Spanien.

Dieselelektriske- &  

hybridløsninger

Den dieselelektriske motor-

konstruktion består af seks 

mindre generatorenheder i 

stedet for to større, hvil-

ket sikrer skibe – der er 

offshore over længere tid 

– større driftssikkerhed og 

bedre driftsøkonomi. 

– Vi ser en spændende 

udvikling i markedet med 

en større tendens til at 

kigge på dieselelektriske og 

hybrid-løsninger. Vore mo-

torer har vist sig særdeles 

velegnede til disse opgaver 

grundet lave omkostnin-

ger per driftstime. Samme 

tendens ser vi i færgere-

derier, hvor vi netop har 

leveret generatoranlæg til 

nybygning til Thyborøn-

Agger Færgefart udtaler 

Jørk Rudolph, Salgschef for 

Nordhavn.

Mange jern i ilden

Nordhavn bidrager desu-

den med dieselelektriske 

fremdrivningspakker til 

2 norske nybygninger af 

brøndbåde – hver med 

en samlet effekt på 4000 

kWe. Den ene med IMO Tier 

II løsning og den anden 

med Nordhavns unikke 

klassegodkendte IMO Tier 

III løsning. Løsningen er 

baseret på Cummins QSK 

38 motorer.

– Det specielle ved dette 

projekt er, at vi har udviklet 

en samlet klassegodkendt

Tier III-kompatibel pakke. 

Det vil sige, at vi fremadret-

tet også kan tilbyde pakken 

til andre nybygningsprojek-

ter, hvilket gør, at rederen 

undgår at skulle have 

den konkrete nybygning 

igennem processen med en 

specifik godkendelse i for-

hold til IMO Tier III, forklarer 

Jørk Rudolph.

SCANIA-motorer med 

integreret IMO Tier III 

løsning

Nordhavn kan allerede 

levere SCANIA motorer 

med integreret IMO Tier III 

løsning. Her er der tale om 

motorer med efterbehand-

lingskatalysatorsystem på 

udstødningsdelen i en fær-

digsamlet klassegodkendt 

pakke fra SCANIA.

Nordhavn arbejder fremad-

rettet på at følge tendenser 

i udviklingen på det mari-

time marked, og samtidig 

på, til enhver tid, servicere 

eksisterende kunder og 

løsninger på markedet.

FAKTA

•  NORDHAVN A/S er grundlagt i Aarhus 1944 og dri-

ver i dag global virksomhed fra Randers

•  Virksomheden ejes af Kent Kirk og Bent Pedersen og 

råder over 4000 m2 fabriks- og kontorlokaler med 

omfangsrigt reservedelslager samt 12 servicebiler

•  Specialiseret leverandør af generator- og fremdriv-

ningsløsninger samt diverse dieseldrevne installati-

oner

•  Har agenturer for SCANIA og AGCO (SISU) marine- 

og industrimotorer, TWIN DISC gear og JCB motorer 

• Læs mere på www.nordhavn.dk

Nordhavn A/S i Randers leverer dieselelektrisk generatorløsning til 

endnu en af ESVAGTs nybygninger af SOV 831 typen og har end-

videre fortsat succes med egen udvikling af IMO Tier lll kompatibel 

motorpakke.

NORDHAVN A/S leverer igen 

generatorløsning til ESVAGTs 

nybygning af skibstype SOV 831

Det specielle ved dette pro-

jekt er, at vi har udviklet en 

samlet klassegodkendt Tier 

III-kompatibel pakke

Jørk Rudolph, Salgschef for Nordhavn

Nordhavns produktionshal

ANNONCE

BV M&O tilpasser sine serviceprodukter til den stigende fokus på proces- og energioptimering samt reduktionen af miljøfar-lige stoffer og arbejdsulykker. 

SVOVLBEGRÆNSNING OG ALTERNATIVT BRÆNDSTOFFra januar 2020 træder kravet om maksimum 0,5% svovl i ud-ledning af udstødningsgas fra skibe i kraft på globalt plan. Med serviceproduktet VeriFuel tilbyder BV at teste kompositi-onen og kvaliteten af brændstof, ligesom de står for godken-delse af ’scrubbers’, der vasker udstødningsgasserne rene. For de rederier, der ønsker at imødekomme 2020-kravet ved at bruge andre typer brændstoffer end HFO, tilbyder BV M&O at godkende brugen af flydende naturgas (LNG), flydende pe-troleumsgasser (LPG), bio diesel, metanol, hydrogen, batteri drift eller en kombination (hybrid). 
– På danske værfter er vi involveret i klassifikation af færger, der bruger hybrid teknologi – eksempelvis den nye færge for 

Thyborøn-Agger ruten. På værfter i udlandet beskæftiger vi os med klassifikation af skibe, der bruger LNG som brændstof – det være sig alt fra olie/kemikalie tankere til de største con-tainerskibe, udtaler Bengt Sangberg, Marine Chief Executive for DK, SE, ISL i BV M&O.

NYE TIDER – NYE METODER
BV M&O leder udviklingen inden for autonome skibe. Auto-nom skibsdrift er en stor mulighed for interessenterne i den maritime industri for at forbedre sikkerheden, pålideligheden og reducere omkostningerne. Men de nye informations- og kommunikationsteknologier, der muliggør en sådan autono-mi, er samtidigt forbundet med nye risici, der skal identificeres og afbødes.

– Nye teknologier vil blandt andet omfatte inspektion med drone for marine og offshore strukturer og undervandsunder-søgelse ved hjælp af ROV’er. Drone teknologi er en effektiv måde at udføre inspektion i højder og på svært tilgængelige områder. Det forventes at drone inspektion vil bringe et væ-sentligt bidrag til vurderingen af tilstanden på et skibs tanke og lastrum og samtidigt øge kvaliteten af vor service, forklarer Bengt Sangberg. 

SPAR RESSOURCER MED ELEKTRONISKE CERTIFIKATER BV M&O har udviklet et sikkert elektronisk certifikatsystem for både klasse og flagstats certifikater, i henhold til IMO Guide-lines. Certifikaterne og systemet for verificering af deres vali-ditet er udviklet efter konsultationer med 3 ’pilot flags’: Dan-mark, Holland og Singapore. Det er forventningen, at der vil være både tids-, administration- og omkostningsbesparelser ved at gå over til e-certifikater. Herudover reduceres risikoen for tab, fejl og svindel.

Bureau Veritas 
Bureau Veritas Marine & Offshore (BV M&O) er en spændende arbejdsplads, som ud over klassifikation og certificering også tilbyder at tage 
medarbejderne med mod nye højder inden for maritim ledelse og strategisk tænkning. Som medarbejder er det ligeledes inspirerende at 
være ansat i en international arbejdsplads, der repræsenterer så mange forskellige segmenter af marineindustrien

•  Bureau Veritas blev etableret i 1828 i Bel-
gien og beskæftiger i dag omkring 70.000 
medarbejdere fordelt på 1400 kontorer og 
laboratorier i 140 lande. 

•  Med en effektiv håndtering af skibe og ud-
styr skaber Bureau Veritas M&O værdi for 
rederier, skibsværfter, udstyrsproducenter, 
forsikringsselskaber, brokers, banker og 
myndigheder.

  Læs mere på www.bureauveritas.dk  
 og www.veristar.com

TERN OCEAN (Foto: Terntank Rederi)

Bengt Sangberg, Marine Chief Executive for DK, SE, 
ISL I Bureau Veritas Marine & Offshore. (Foto: BV M&O)

ESVAGT Mercator (Foto: ESVAGT)

FAKTA

- en effektiv og bæredygtig global skibsfart

ANNO
NCE

Hirtshals Stevedore er en stor del af Hirts-

hals Havn, hvorfra de tilbyder at løse alle 

opgaver med losning og lastning af skibe, 

håndtering af løst gods samt sideport – 

skibe og containerskibe. Udover arbejdet 

på skibene, der lægger til i 
havnen, vare-

tager Hirtshals Stevedore også opmaga-

sinering på køle- og tørlager, container 

handling, toldoplag og vikarydelser til 

industrien. Hirtshals Stevedore er altså 

på mange måder rigtig svære at komme 

udenom på Hirtshals Havn. 

Selvom Hirtshals Stevedore har rigeligt 

at se til med tre lagerhaller centralt pla-

ceret i og omkring Hirtshals Havn, og en 

losning- og lastningsservice både i Hirts-

hals og Skagen, så forventer direktør Uff e 

Bajsgaard Sprogø Nielsen, at havneudvi-

delsen kommer til a
t betyde endnu mere 

arbejde for virksomheden. 

– Havneudvidelsen kommer selvsagt 

til at betyde mere trafi k og aktivitet i hav-

nen, og det er let at forestille sig, at det 

derfor kommer til at kræve endnu mere 

af vores virksomhed, fordi vi tilbyder så 

mange forskellige services. Vi servicerer jo 

egentlig alle dele af industrien, siger han. 

Hirtshals Stevedore er ydermere blevet 

valgt til at levere materialet til d
e godsba-

ner, der skal bygges på havnen. Når pro-

jektet går i gang, skal de også udføre alt 

arbejde vedrørende løft og handling -en 

opgave som virksomheden tager meget 

seriøst. 

– Vi har investeret i en særlig truck til 

godsbaneprojektet, og vi har ansat en 

mand, der udelukkende står for at hånd-

tere opgaven. Nu venter vi bare på et ”go” 

så arbejdet kan begynde, fortæller Uff e 

Bajsgaard Sprogø Nielsen. 

Udover arbejdet med godsbanerne, har 

Hirtshals Stevedore også et projekt om et 

nyt stort kølelager i Hirtshals på tapetet i 

det nye år. Tanken er nemlig at få samlet 

alle deres lagerhaller i Hirtshals. På den 

måde kan virksomheden servicere sine 

kunder på havnen endnu bedre.

Havnens aktører ser store muligheder 

i Hirtshals Havneudvidelse 

Havneudvidelsen kommer til at få en stor positiv betydning, ifølge nogle af havnens væsentligste aktører. 

MarineShaft A/S og Hirtshals Stevedore ser frem mod endnu mere vækst i området

Af Sara-Louise Fredshavn Geertsen

•    Hirtshals Stevedore tilbyder losning 

og lastning af skibe, toldoplag, 

container handling, køle og tørlager 

i Hirtshals.

•    Virksomheden kan også tilbyde 

vikarydelser til industrien både på 

accord og timebasis. 

•    Hirtshals Stevedore kan ligeledes 

tilbyde losning og lastning af skibe 

i Skagen, og kan rykke ud med kort 

varsel hele døgnet. 

•    Læs mere her: 

www
.hirts

halss
teved

ore.d
k

Mere aktivitet betyder også mere arbejde til havnens aktører

MarineShaft har godt 80 ansatte og er 

beliggende på tre lokationer i Hirtshals 

herunder Jens Munksvej ud mod den nye 

havneudvidelse.

– Hirtshals Havn har vækstet virkelig 

imponerende de senere år, og udvidel-

sen er absolut et plus for byens erhvervs-

liv og vil træ
kke nye virksomheder til.  J

o 

mere vi kan tilbyde i fl ok, jo mere attrakti-

ve bliver vores virksomheder enkeltvis, 

udtaler Hanne Magnussen, marketing-

chef hos MarineShaft A/S, og fortsætter:

– Som virksomhed på havnen har vi 

i dag allerede stor berøringsfl ade med 

fi skefl åden, færger med videre, og vi øn-

sker at give vores kunder mulighed for at 

få løst alle opgaver ét sted, siger Hanne 

Magnussen.

MarineShafts kunder er primært 

(placeret ) i udlandet og arbejdet med 

dem udgør ca. 80% af virksomhedens 

omsætning. Virksomheden har for nyligt 

bl.a. repareret tre aksler for US Navy´s 6. 

fl ådes europæiske fl agskib ”USS Mount 

Whitney”, hvor rorstammen vejede 26 

ton. 
Koldopretning af aksler vil altid være 

kernen i virksomheden, men ejerne Knud 

Andersen og Anders Jensen har, siden 

fi rmaets start i 2004, løbende også væg-

tet at udvide med relaterede fagområder 

for netop at kunne tilbyde kunderne en 

komplet pakkeløsning. 

Blandt andet har MarineShaft specia-

liseret sig indenfor mobil maskinering, 

som udføres for kunder overalt i verden. 

Med en lang række specielt fremstillet, 

mobilt maskineringsudstyr, samt laserud-

styr for præcisionsmåling, sendes mon-

tører afsted for at løse opgaver såsom: 

linjeboring af stævnrør, bossrør samt 

on-site maskinering af aksler, fræsning af 

anlægsfl ader med videre.

Derudover er der fokus på reparations-

teknikker, og virksomheden har for nyligt 

investeret i en lasersvejsningsrobot, som 

giver helt nye svejsemuligheder og deraf 

fl ere jobs. 

MarineShafts serviceafdeling, som har 

til huse på Pier 2 har stået for hoved-

renoveringen for mange fi skefartøjer, og 

det er absolut et stort plus at fartøjet kan 

lægge til ved kaj lige udenfor værksteds-

døren. 

MarineSha�  ønsker at Hirtshals står skarpt på verdenskortet som stærk maritim totalleverandør

•    MarineShaft A/S, som er specialiseret i koldopretning af propelleraksler og rorstammer, blev etableret i 2004. 

•    MarineShafts serviceafdeling henvender sig især til fi skefl åden og er en stærk aktør indenfor fremdrivningsanlæg, hydraulik, 

køle/fryseanlæg, kemisk rens af vakuumtoiletsystemer med mere.

•     Tilsammen råder MarineShaft over 9000 m2 bygninger og har godt 80 ansatte. 

•    Læs mere på www
.marine

shaft
.com

FAKTA

FAKTA

MarineShaft har lokation 

på 3 adresser i Hirtshals, 

Pier 2, Jens Munks Vej 1 

og Silvervej 6.  

Mobil maskinering on-site i Kina for M/V Elly Maersk.

ANNONCE

Af Andreas Excalibur Bygbjerg
Korsør Havn er en forholdsvis 

lille havn, men har maritim-

historisk set haft en betyd-

ningsfuld rolle grundet dens 

placering ved kysten til Sto-

rebælt. Den vestsjællandske 

havn ind- og udskiber foder, 

gødning, skærver, salt, asfalt, 

cement m.m. og indskriver sig 

hermed i kategorien af danske 

bulkhavne. Det bliver ofte diskuteret, 

hvilken rolle mindre danske 

havne har – eller bør have – 

i Danmark, men står det til 

Jimmi Jørgensen er der ingen 

grund til at nytænke deres 

funktion.– Vi holder fast i den traditi-

onelle havnekerneydelse, som 

er at håndtere gods for vores 

kunder og hjælpe dem med 

deres logistikløsning. Det er 

dér vi skal være skarpe. Nogle 

vil måske mene, at det er uam-

bitiøst, men jeg mener ikke 

det er vores rolle som havn at 

konkurrere på alle mulige an-

dre parametre, forklarer Jimmi 

Jørgensen.
MARITIME KULTURDAGE 

Korsør Havn vil i august må-

ned danne rammerne for 

Maritime Kulturdage - et fi-

redages arrangement, som 

kommer til at foregå over hele 

havneområdet. Ifølge Jimmi 

Jørgensen handler det om at 

flage for den maritime bran-

che og dens betydning for det 

danske samfund. Både i dag 

og historisk set. 
– Vi er en stolt søfartsnation. 

Helt tilbage fra vikingetiden 

og frem til i dag har vi været 

at finde på havene. Som ma-

ritimt fyrtårn i byen giver det 

derfor mening at promovere 

den del af erhvervslivet, som 

hægtes op på det maritime, 

forklarer Jimmi Jørgensen og 

påpeger: – Vores vigtigste opgave er 

at sørge for at kunden tilby-

des de rigtige ydelser, men 

det er også vigtigt at få skabt 

en forbindelse til byen og det 

omkringliggende samfund, så 

der er en forståelse for, hvad 

det er, vi laver. Ellers kommer 

mange blot til at se havnen, 

som et sted, der støjer, larmer 

og tænder lys midt om natten, 

når folk prøver at sove, fortæl-

ler Jimmi Jørgensen. 
Maritime Kulturdage afrundes 

med Det Maritime Folkemø-

de, som finder sted lørdag d. 

25. august, hvor muligheder 

og udfordringer for den mari-

time erhvervsfremme vil blive 

diskuteret. 
GODE FORBINDELSER

Korsør Havn adskiller sig fra 

de øvrige små og mellemstore 

havne på Vestsjælland på ét 

særlig punkt. Et logistikmæs-

sigt aspekt, som vægter højt 

hos mange af deres sjælland-

ske kunder. – Vi er den eneste havn i om-

rådet, som er koblet direkte 

på motorvejsnettet. Motor-

vejen ligger blot få kilometer 

væk, og der er i øvrigt ikke de 

samme trængselsproblemer 

på vejene som i den østlige 

del af Sjælland og omkring 

hovedstadsområdet, afslutter 

Jimmi Jørgensen. 

Historisk bulkhavn 

fastholder maritime 

traditionerJimmi Jørgensen, havnedirektør i Korsør Havn, er klar i mælet, når emnet 

falder på havnens rolle som maritimt fyrtårn

FAKTA: •  Korsør Havn lægger areal til Mariti-

me Kulturdage fra d. 22/8-25/8, hvor 

Det Maritime Folkemøde 2018 vil 

finde sted •  Den vestsjællandske havn fungerer 

som nødhavn for Storebæltsforbin-

delsen og huser Søværnets suve-

rænt største slagstyrke i form af tre 

fregatter•  Søfartsstyrelsen har siden novem-

ber 2017 haft hovedkvarter i Korsør 

Havn, og sommeren 2019 flyttes 

hele styrelsen til havnefronten

Læs mere på www.korsoerhavn.dk

ANNONCE

Af Sara Tallbacka
I forbindelse med ombygning af 

de første svenske vejfærger for 
Trafikverket for snart 15 år siden, 

identificerer Callenberg behovet 
for batteri- og hybridanlæg til 

skibe. Siden har teknologien ta-
get fart og Callenberg har i dag 

flere projekter i drift.

Et af Callenbergs projekter er Re-
deri AB Ballerinas B/F SjöVägen. 

SjöVägen er bygget på Faaborg 
Værft, sejler som pendelfærge i 

den stockholmske skærgård og 
vinder i 2015 Stockholms Mil-

jöpris. Næste projekt er Energy 
Storage Systems (ESS), som Cal-

lenberg skal installere på Stena 
Jutlandica.

– Med Stena Jutlandica tager vi 
udviklingen videre og installerer 

et Peak Shaving energilagrings-
system. Med lagringssystemet 

får man en langt mere jævn ener-
giproduktion og på den måde 

ikke bare en renere, men også 
en mere økonomisk drift, forkla-

rer Per-Erik Larsson, salgsdirektør 
hos Callenberg, Sverige.

Rent og stille i havnStena Jutlandica, der sejler mel-
lem Frederikshavn og Gøteborg 

med en kapacitet på 1.500 pas-
sagerer og 500 biler, ankommer 

til Frederikshavn 3 – 4 gange i 
døgnet. Med lagringssystemet 

skånes begge havne væsentligt 
for støj- og røgforurening.

– Når store fartøjer skal manøv-
rere, udleder skibene på grund 

af lav belastning på motorer-
ne en masse emissioner. Med 

energilagringssystemet kan der 
slukkes for en eller flere motorer 

og køres på batterier i stedet. 
Det giver mindre støj, mindre 

røgforurening og rederiet sparer 
både brændstof og vedligehol-

delsesomkostninger, fortæller 
John Christensen, salgschef hos 

Callenberg, Danmark.
Hybridløsninger er  fremtidenEn løsning med flere generatorer 

sammen med en batteripakke 
øger effektiviteten, da systemet 

leverer den nødvendige effekt til 
de forskellige driftsprofiler. Der-

udover giver batteriet nødvendig 
effekt uden forsinkelse. 

– Vi tror på, at hybridløsninger er 
fremtiden – både med henblik 

på miljø og på økonomi. Batteri-
teknologien udvikler sig utrolig 

hurtigt. Teknologien forbedres, 
priserne falder og der er kommet 

styr på både lovgivning og sik-
kerhed, slutter Per-Erik Larsson.

FAKTA
•  Callenberg Technology Group er et dattersel-skab til Trident Maritime 
Systems og beskæftiger 

ca. 1200 medarbejdere i 
13 lande

•  Callenberg er internatio-
nal leverandør af løsnin-

ger til isolering, venti-lation og elforsyning til 
maritime, offshore og energimarkeder•  Virksomhedens historie 

har en arv, der spænder 
over 100 år på marine- og offshore markeder• Læs mere på   www.callenberg.com

– fremtiden for søfart

Energilagring og hybridløsninger  
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