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 � MARINEUDSTYR
Af Ayoe Maria Jurhagen

En 2000 kilowatt kubik stor 
skibsmotor, en 32 meter 

høj skorsten og en 50.000 liters 
brændstoftank er allerede rig-

get til, nu mangler 
en scrubber, før en 
ægte verdensnyhed 
står klar i en af de 
to kæmpehaller, 
der i gamle dagede 

husede Aalborg Skibsværft og 
siden Aalborg Industries. 

I dag hedder beboerne Alfa 
Laval Aalborg, og selvom de 
fl este af medarbejderne er de 
samme, som før virksomheden 
blev svenskejet i 2010, har me-
get ændret sig hos den maritime 
udstyrsproducent, der lokalt 
omsætter for omkring 1,2 mia. 
kr. om året. 

“Vi tager stadig noget jern 
i den ene ende og bukker og 
svejser det til nogle produkter, 
men det, der driver os i dag, er 
først og fremmest innovation,” 
fortæller Søren Krarup, adm. 
direktør for Alfa Laval Aalborg 
og global vicedirektør for det 
svenske moderselskabs Marine 
& Diesel-division. 

Innovationen er særligt koncen-
treret omkring udvikling af så-
kaldte energi- og miljøapplika-
tioner som f.eks. scrubbers, der 
fi ltrerer skibes udstødningsgas-
ser, og det er hér, at “verdens-
nyheden” kommer ind i billedet: 

Et testcenter, der åbner til 
januar og skal udvide mulighe-
derne for at teste nye energi- og 
miljøteknologier.

Første af sin slags
“Det er noget, marineindustrien 
ikke har set før, i og med at vi 
bygger en præcis kopi af et skibs 
maskinrum på land,” siger Søren 
Krarup.

Han fortæller, at maskinen 
vil trække vand direkte ind fra 
Limfjorden, hvilket også gør det 
muligt at teste f.eks. rensning af 
ballastvand eller optimering af 
dampsystemer i naturlig stør-
relse.

“Indtil nu har man måttet lave 
alle eksperimenter ude omkring 
på havene, men nu kan vi teste 
vores maskiner hér, hvor vores 
produkt- og innovationscenter 
rent fysisk sidder,” siger han.

Selve investeringen i testcen-
teret løber ifølge direktøren op i 
20 mio. kr. og skal hurtigt tjene 

Alfa Laval satser stort på det blå Danmark
Marinegiganten vil lokke skibsredere fra 
hele verden til Aalborg for bl.a. at afprøve 
nye miljøteknologier. Direktøren håber, at 
centeret vil brande Danmark som videns-
nation nr. 1 inden for marineudstyr

sig selv ind via et stigende salg 
af energi- og miljøapplikationer. 

Alene siden 2010 er Alfa 
Lavals ordreindgang på området 
steget ca. 300 pct. fra omkring 
75 mio. kr. til 300 mio. kr. i 2012, 
og Søren Krarup ser fortsat store 
uudnyttede afsætningsmulig-
heder.  

“Efter vores vurdering sej-
ler der f.eks. 1000-2000 skibe 
rundt, som grundet miljøkrav 
skal mindske deres svovludled-
ning, eksempelvis ved at instal-
lere scrubbere. Og når sådan en 
scrubber koster et pænt million-
beløb, så kan man jo regne lidt 
på potentialet,” siger direktø-

ren, hvis eget produkt på marke-
det går under navnet PureSOx.

Til gengæld oplever Aalborg-
virksomheden et fald i omsæt-
ningen på sine gamle kernepro-
dukter, herunder skibskedler, 
fordi bestillingen af nye skibe 
har været stærkt nedadgående 
i de senere år. 

“Desto vigtigere er det, at vi 
differentierer os på knowhow 
frem for industriel produktion. 
Men heller ikke hér befi nder 
vi os i noget sweetspot, hvor 
vi bare kan læne os tilbage. 
Tværtimod skal vi hele tiden 
være et skridt foran konkur-
renterne, eksempelvis i forhold 

til de miljøkrav, som rederierne 
i stigende grad møder, og det 
skal testcenteret bidrage til,” 
understreger direktøren. 

Betyder udviklingen af grønne 
teknologier også noget for antal-
let af danske arbejdspladser hos 
Alfa Laval?

“I høj grad. Hvor vi ikke har 
tilnærmelsesvis lige så mange 
danskere i produktionen som 
tidligere, har vi f.eks. fået fl ere 
ingeniører, hvilket har holdt 
medarbejdertallet her i Aalborg 
oppe omkring de 450.”

Men betyder testcenteret fl ere 
arbejdspladser herhjemme?
“Det forringer i hvert fald ikke 

Søren Krarup, 
adm. direktør, 
Alfa Laval Aalborg

Der er rigtig 
meget viden 
og ekspertise  
i Danmark. 
Det skal vi 
udnytte

 �  Blev grundlagt i 1912 som P. PH. Stuhrs Maskin- og Skibs-
byggeri og hed i mange år Aalborg Industries.

 �  Blev i 2010 købt af den svenske, børsnoterede industri-
gigant Alfa Laval for ca. 4 mia. kr. og har siden heddet Alfa 
Laval Aalborg.

 �  Beskæftiger ca. 450 ud af koncernens i alt ca. 16.000 med-
arbejdere. I alt har Alfa Laval ca. 1800 ansatte i Danmark.

 �  Sidder på ca. 50 pct. af markedet for produktion og service-
ring af skibskedler.

 � Omsatte for ca. 1,2 mia. kr. i 2012
 �  Marine og Diesel-divisionen fi nder en stadig stigende del af 
sin omsætning inden for grønne løsninger. I 2010 udgjorde 
energi- og miljøapplikationer ca. 3 pct. af omsætningen 
mod 17-18 pct. i 2012. AMJ

FAKTA     Alfa Laval Aalborg

Danske virksomheder skal genvinde konkurrenceevnen og skabe job,
hvis vi vil forblive en af verdens rigeste nationer. Men hvordan? 
Følg med i avisen og på vidanskere.borsen.dk

DET BLÅ DANMARK
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 � FORURENING
Af Ayoe Maria Jurhagen

Når Alfa Laval ser en lyse-
grøn fremtid for udvikling 

af energi- og miljøapplikationer, 
er det bl.a. på grund af snarlige 
stramninger i reglerne omkring 
skibes udledning af svovl, de 
såkaldte SOx-gasser.

Reglerne, der er vedtaget 
af FN’s maritime organisa-
tion IMO, betyder nemlig, at 
brændstoffet i skibe, der sejler 
i kystnære områder i Nordsøen, 
Østersøen, Kattegat og Det Bal-
tiske Hav, fra 1. januar 2015 kun 
må indeholde 0,1 pct. svovl mod 
1 pct. i dag. Herhjemme har det 
bl.a. fået rederiet DFDS til at 
investere 300 mio. kr. i miljø-
teknologier i 2014. 

Det er sød musik for under-
leverandører, og hos Alfa Laval 
forventer man, at mange andre 
rederier vil følge i DFDS’s fod-
spor.

“Der er kun to muligheder at 
efterkomme reglerne på. Enten 
køber man noget dyrere brænd-
stof, som ikke indeholder svovl, 
eller også sætter man en scrub-
ber op i sin skorsten, som skil-
ler svovlen fra udstødningen. 
Vores forventning er, at mange 
rederier vælger det sidste,” siger 
adm. direktør Søren Krarup, 
Alfa Laval Aalborg, der senest i 
juni fi k en scrubber-ordre til en 
værdi af 145 mio. kr.

Søren Krarup betegner SOx-
reglerne som “et eksempel på 
lovgivning, der skaber øget ef-
terspørgsel,” men tilføjer i sam-
me åndedrag, at miljøpolitik er 
et tveægget sværd.

For når det kommer til reg-
ler inden for f.eks. udledning af 
kvælstofoxider og rensning af 
ballastvand – to af Alfa Lavals 
andre kernekompetencer – så 
er fremtiden langt mere usikker. 

“Vi er de første på markedet 
med et forhåndsgodkendt pro-
dukt for rensning af ballastvand, 
men selvom reglerne på områ-
det har været undervejs siden 
2003 eller 2004, ved vi stadig 
ikke, hvornår de træder i kraft. 
Så hér slæber lovgivningen ef-
ter,” lyder det fra Søren Krarup.
En anden igangværende syssel 

i IMO er at indføre et energief-
fektivitetsindeks (EEDI), som 
skal gøre det muligt at klassi-
fi cere de skibe, der sejler rundt 
på verdenshavene, efter, hvor 
miljøvenlige de er, men heller 
ikke hér satser Alfa Laval på, at 
guldgruben venter lige rundt om 
hjørnet: 

“Vi er ret sikre på, at indek-
set kommer, men man skal have 
stor tålmodighed, når det hand-
ler om globale regelsæt. Det er 
væsentligt lettere, når beslut-
ninger kan tages lokalt.”

De uklare linjer på miljøom-
rådet skaber ikke kun usikker-
hed hos maritime underleveran-
dører, men også hos de rederier, 
der måske, måske ikke skal på-

regne store udskrivninger til 
diverse miljøapplikationer.

Hos DFDS peger man eksem-
pelvis på, at der i forbindelse 
med de nye SOx-regler ikke er 
taget højde for overgangsløs-
ninger for de skibe, der ikke er 
egnet til at installere scrubbere.

“Samfundet og rederier som 
DFDS har en fælles interesse i at 
forbedre miljøet, men også i at 
undgå, at søtransport fordyres 
unødigt,” sagde adm. direktør 
Niels Smedegaard ved offent-
liggørelsen af rederiets 300 mio. 
kr. store investering i scrubbere. 

aymj@borsen.dk

Kommende
miljøregler er et 
tveægget sværd 

Alfa Laval satser stort på det blå Danmark
Alfa Laval 
Aalborg er ved 
at bygge et test-
center i Aalborg, 
der kan teste 
effekten af nye 
miljøteknologier, 
som f.eks. skal 
reducere skibe-
nes udlednings-
gasser. Adm. 
direktør Søren 
Krarup håber at 
tiltrække rederier 
fra hele verden. 
Foto: Lars Horn
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Rederi lover 30 pct. fl ere 
job i 2014. 

vidanskere@borsen.dk

mio. kr. vil rederiet DFDS 
investere i scrubbere i 2014

300
Søren Krarup, 
adm. direktør, 
Alfa Laval Aalborg

Det, vi 
danskere 
skal blive 
endnu bedre 
til, er at være 
på forkant

chancerne,” siger direktøren 
for Alfa Laval, der samlet set 
beskæftiger ca. 1800 i Danmark.

Han håber, at nyheden om 
testcenteret kan være med til 
at markedsføre Danmark som vi-
densnation nr. 1 inden for mari-
neudstyr foran f.eks. Singapore.

Stor viden i Danmark
“Der er rigtig meget viden og 
ekspertise samlet i Danmark. 
Det betyder noget ude i verden, 
og det skal vi udnytte. Mange af 
vores kunder i eksempelvis Kina 
er rederier, som sammenligner 
sig med Mærsk, så de ved ud-
mærket godt, hvor Danmark er.” 

Selv Alfa Laval Aalborg kan qua 
sin over 100 år lange historie 
bryste sig af et ikke ubetydeligt 
brand i selv fjerne afkroge af 
verden.

“Vi havde på et tidspunkt 
nogle koreanere på besøg, og de 
var helt vildt imponerede over, 
at vi havde fået en by opkaldt ef-
ter vores kedler. Altså at Aalborg 
var opkaldt efter os. Det var jo 
lidt sjovt,” griner Søren Krarup.

Når det er sagt, mener han 
dog, at Danmark har en alvorlig 
opgave, når det gælder at ud-
danne de rigtige kompetencer 
til marineindustrien.
“Det, vi danskere skal blive 

endnu bedre til, er at være på 
forkant med de løsninger, som 
markedet efterspørger, og gøre 
det hurtigere end konkurren-
terne kan. 

Det er til gengæld også helt 
afgørende, for hvis du ikke er 
først, så overlever du ikke. Og 
hvis vi kan få dygtigere ingeniø-
rer fra Singapore end Danmark, 
så bliver det jo dem, vi vælger,” 
siger direktøren og tilføjer.

“Vi skal med andre ord gøre os 
umage og have en sund forstå-
else af, at rigdom og succes ikke 
kommer af sig selv.” 

aymj@borsen.dk

DET BLÅ DANMARK

Pernille Hjortkær på facebook.com/borsen.dk

Ledere er fanget i driftsfælden og mangler mod og 
vilje til at prioritere virksomhedens udvikling


