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Undø-varftet.s østvtter-verdensførstc.s uper-tanker.meddobbelt.skrogumiddelbart før niiljø-katasrrofen
Miln*-kalastrotcn vcd Shct- Lindo hcllcr ikkc lov til at
hvilc l.cngc pá laurhærrcnc.
laiul. hvor dcl l'orlistc lihcri
Værftcr i Japan og Sydko
skc tankskih ■>Hracr<- l;ck
kcdc dct mcstc at sin last p.1 rca har ogsá skatfct sig viK5.000 tons norsk raolic ud dcn om hygning at store
i havcl, taldl till.i'klicvis skihc mcd dohhclt skrog,
sainmcn mcd. at dcn intcr- og ifolgc Lloyd's l.ist. dcr
rcgistrcrcr alt vcdrorcndc
nationalc solartsorjianisa
skihstart,
tion IM () hcslutlcdc al stillc mtcrnational
krav om dohhcltc skrog i al- skullc ct japansk værtl havc
cn dohhclt skrogct tankcr
lc frcmtidige oliclankskihc
Pa tidc. vil mungc mcnc. pa hedding til lcvcnng allc
rcdc i IW 3 . Japanerne har
cttcrsom dct samlcdc kcnd
tc olicudslip i havcnc i dc ordrer pá ydcrligcrc syv
mcns
scncstc 25 ar svarcr lil olic- dohhclt -skrogcdc.
sydkorcanske værttcr har
torhrugel i t cx Norgc i na*
stcn trc manedcr t llcr i tal ordrer pá fcm supcrtankcrc
1.200.000
tons cllcr næstcnmcd dcn nyc konstruktion.
Mcn værftcrnc kan ogsá
9 inio. tondcr olic
Porlisct al supcrtankcren fá travlt mcd andct end ny
•■Torrcy
Canion«
ved hygningcr. cftcrsoin IMO
l.and's hnd i C'ornwall i nu ogsá kræver. at cksistcI0h7 var hlot hcgyndclscn rcnde tankskihc skal forsy
pa cn lanj: r;ckkc olickata- ncs mcd dohhclt skrog. nar
dc hliver nicre cnd 25 ar
strotcr til si>s incd slorc ska
gamlc. Der tindcs ca 5200
dcr pa miljoet til tolgc
Skihshyggcrc
verden tankskihc ovcr IOOOO tons
over har ckspcrimcntcrct dodvægt i helc vcrdcn At
mcd ilohhclt skrog i adskil- dcm cr 60 pct mcrc cnd 15
ligc ar pa mindrc tartojcr. ár gamlc
mcn det kendte danskc l.inM ellem rum fu nyerer
do v.crtt pa Fyn kom torst
som halliisltanke
med cn supertanker af dcnh.t dohhcll skrog hctyder i
nc typc i skarp konkurrcncc
praksis ct skrog hyggel
mcd tlcre japanskc og syd
korcanskc værftcr.
udcn pá dcl oprindcligc. i cn
afstand af cirka trc metcr.
Hftcr mcgct hcmmcligoplyser cn af Lindo's dc
hedskra-mmcri kunnc Linsignchcfcr. Dct hctydcr cn
do I decemher i tjor sos;rt
tc
•h.lco
M;crsk«
pa langt stærkcrc konstruk
500.000
B RT. som efter tion, samtidig ntcd ul mclprovesejlads i Skagcrak
lcmrummct fungcrcr som
hlcv atlcvcrct til Rcdcricl A
hallasttankc. nar skihct sci
I’ Mollcr i hcgyndclscn af lcr udcn oliclast
dct nyc ar Dct ydrc skrog cr
Ogsa dct indchærcr storc
placeret trc mctcr fra dcl m
iniljomæssige fordelc i lordrc og tyldcs mcd havvand,
hold til konvcntionellc tan
nar tankcrcn scjler i hallast.
Dct mcdtorcr cn ckstra sik
nng af miljoct, cltcrsom
hallastcn
ikkc
l.cngcrc
hlandcs mcd resleme af olie
t skihcts tankc
Ingen kan med sikkerhed
pasta. at •Llco Mærsk-s
dohhclt skrog villc havc
modstáct klippcrnc pa Shct
lands kvtU. mcn givcl cr dct.
at dcn nye konstruktion vil
reduccrc det fremtidige
olicudslip i havcne hctydcligt Nctop dcrtor hilscr ikkc
mindst
miljoorganisationcrnc IMO's hcslutning velkommcn

mer Dct vil sigc tværgáendc pladcr med huller. som
tilladcr hallastcn at tordclc
sig og dcsuden sparcr vægt.
Alligcvcl torogcr dohhcll
skrogct skihcts vægt med
tvpisk 15 pcl . hvilket ikkc
mindst skyldcs, at tykkcl
scrnc al dc to skrog cr dc
samme som pá ct cnkcltskrog skih

Su p erlank ere
pa samlehand
I l l>‘>5 haslcr l.mdo vtderc
nicd nyhygning at hclc tirc
supcrtankcrc mcd dohhelt
skrog, mens ligc sá mangc
cttcr plancn skal pá beddmg
arct cftcr Værftcl oprcthol
dcr dct hæshlæscnde hyggc
tcmpo takkct værc en helt
encstáende computer-ick
nologi samt en produk
tionsforni, dcr mcst at alt
mindcr om samlehándsprincippct.
Næstcn uhcgriheligt i hc
tragtning at. at
■hlco
M.crsk", og dc ovrige tankcrc i samtnc scric. málcr
544 mcter ovcralt, 56 mctcr
i hrcddcn og 55 mctcr i hoj
dcn l.astel mcd 5 0 ««0 «
tons ráolic stikkcr tankski
hct 22 mctcr. mcn kan alli
gcvcl skydc 15 knoh. takkct
værc 52.000 hcstckræltcr
Ira cn ottc cylindrct Mitsu
hishi-dieselmotor.
h.t 100 pct. computcrstyrct laste-losse og hallastsystcm minimcrcr dcn kost
harc vcntetid i havncne. Ii
M imI slutningen af sidstc ctapc. hvor c

kran hakscr mcd montcringcn af bagtmrds hrovingc. laisthilcrnc og dcn hvidc kasscvogn i Forgrunden
angivcr storrdscsforholdct

De største uheld med olietankere
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Japanerne pa vej
med dohhclt-skrog
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l ’S A skæ rper krav
til sikkerheden
••Kko M.crsk • cr harc dcn
tdrstc i cn hcl serie, eftcrsom hun i dc kommcnde ar
efterfolgcs at scks ligncndc
raolictankskihc. som Lindo vxrftct har i ordrc for
Rcdcrict A. I* Mollcr Dct
ckstra skrog hctydcr cn fordyrelse pa 150 mio. k r .
hvorefter hvcr supcrtanker
kostcr rcdcrict omkring
750 mio. kr
Det domincrendc danskc
rcdcri traf dcttc fordy rcndc
valg mcd hlikkct rcttct tkkc
harc mod fremtiden. mcn
is.cr mod l SA Verdens
storslc altagcr af ráolie
skærpede ncmlig sikkcrhcdskravcnc cftcr katastrofcn tncd ••h.xxon Valdc/«
vcd Alaskas kyst i IdKd
Hovcdrcglcn i l SA cr nu. at
nyc tankskihc. dcr anloher
amcrikanskc havnc. skal
v.crc hyggct mcd dohhcllskrog. som kan torhmdrc
miljokatastrofcr i tilfxldc at
grundstvnlning
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6000 a rh cjd cd c pa
I.indo i niidtcn af
70'ci nc
•»h.lco M æ rsk- vcd udrustningskajcn pa dct fynskc skihsværft kort for jomfrurcjscn
kere. dcr fylder olietankene
med havvand som hallast
Resultatet kender de lleste
tiskere kun alt for godt; en
masse olie spules med ud i
havet. nár tankene gores
klar lil næste ludning
Afstanden mellem de to
skrog er heregnet pá grund
lag af statistiske oplysnin
ger pá verdensplan oin kollision og grundstodninger.
som supertankere har været
involvcret i
Designchefen oplyser i
ovrigt, at afstivningen at del
ydre skrog er helt konventionel med proftler udformet som sákaldte weh-ram-

skinanlægget sikrer. al ski
het til enhver tid drives **pti
malt.

\ ognc transp o rtercr
scktioncr pa 5S0 tons
Nár det alligevel er de en
kelte skíhs-sektioner. der
kommer til arhejderne i*g
ikke omvcndt. sá skyldes
det ikke mindst speeialhyg
gevle vogne, der kan trans
jvortere op til 5X0 tonx pá
ladet Skibshyggenet l**re
gár mestendels indendore i
en række ptoduktionsh.il
ler. hvor de store rá stálpla
der hliver valset og overtla
dcbehandlet inden eomputerstyrede maskiner udstan

Konstruktionen mcd doh
bell-skrog cftcrlcvcr sálcdcs dc allcrnycstc intcrnationalc rcglcr oni hcgrænsning af skihsfartcns forurcning af havcnc. Dcrfor fár

.

ser og skærer komponenter. som rohotter sá med
miilimctcrs
nvvjagtighed
svejser sammen. hvorefter
stykkerne sam les i sektio
\ ognene llytter derefler
konstruktionerne tra proces
til proecs. og 111 slut samles
de enkelte xektioner i selve
d o k k e n . hvoi s k ib c t klargores. tor havet ledcs ind og
etterlader skihet i dets relte
element.

40.000 tons stal
og 400.000 dclc
hn supertanker af -hleo
Mærks- s kaliher hestár populært sagt at 4 0 0 0 0 tons
stál og 400 000 dele, men
det kræver en hojtuddannet
arhejvts\tyrke pá omkring
2500 pá selve værttet i
Munkeho samt en række
underleverandorer pá hyn

med næsten halvt sá mange
arhejdspladser at fá dct
enorme puslespil til at gá
op
I.indo-værftets 90 meter
hoje og 150 meter brede
kran er et vartegn. der kan
ses over det meste at nord
O st-hyn l nder kranen hre
der sig et værttxarcal pá
400000
kvadratmeter.
hvoraf 150.000 er over
dækket Det svarer til 1500
pareelhuse med tilhorende
grunde
Sá gi*d plads har værftet
ikke altid haft Tidligere ud
toldede Odense Staalskihsværfl A S. som det oftieielle
navn retteligen er. xig i langt
mere ydmyge omgtvclser
ved den gravede kanal fra
Odense havn til fjorden
Men lukmngen af Sue/-ka
nalen i 1955 skærpede he
liovet for kæmpeskihe. der
Pá rentahel vis kunne trans
p»*rtere olien fra den Persiske G olf syd om Afrika til
hur*»pa og USA

hor at imodekomme det be
hov hyggede A P Moller i
árene 145 7 51>sit ny e værft
pá l.indo direkte ved Odense h'jord Pr«*duktn*nen náe
de sit forelohige hojdepunkt
i midten af 70'erne,da værftets 6000 medarhejdere af
leverede fem supertankere
om áret
To olickrixer har siden
^yort store indhug i stahen,
senest i midtcn at 80'erne.
men nu gár del atter fremad
for den fynske industri-gigant Ikke mindst takket
være den nye og særdeles
avaneeredc teknologi. dcr
sammen med en veludviklet
udnyttelsc af ressoureeme
pány har gji»rt det muligt tor
l.indo at klare sig i konkurreneen med %>stasiatiske
skihsværfter
Men det har ogxá krævet
en investenng pá i»mknng
500 mio kr i løbet .*t de
seneste par ár De mange
penge er gáet til hojteknolo
gisk pr**duktionxudxiyr. en
ny kæmpchal. edh udstyr
«*g en hel fahnk til fremstil
ling af de profíler. der danner afstivning mellem dct
indre og ydre skr»»g í den
: type supertankere Der-

til kommer at værttet i sam
me pern»de har otret enor
me summer pá at efteruddanne medarhejderne til al
hetjene det nye produk
tionxudstyr
Resultateme harda heller
ikke ladet vente pá sig l.in
do har nu en ordrehehold
mng pá ea. 9 mia kr og
kontrakter. der gor det mu
ligt at værftet fastholder det
nuværende aktivitetsmveau
i al fald til midten af 1995
Itolgc
værftets direktor
Kurt Andersen hliver dei i
den mellemliggende perio
de snarere tale om at udvnlc
medarhejderskaren

T r c su p crta n kcrc til
suudi-urahisk rcd cri
L dover de seks supertankc
re til Redenet A P Mollcr
har Lindo kontrakt pá at

hyggc trc ráolietankskihe
pá mcrc end 5(X).000 tons
livcr nl dct xaudi arabiskc
rcdcri Vcla De tre skihe er
hcstilt mcd enkelt-skrog.
mcn IMO's heslutning tvin
gcr nu saudi araherne til at
awcptcrc
dohhelt-skrog
l'nder allc omstændigheder
»kaI produktionen lorst i
gang. nár xamtlige A P
Moller skihe er atleveret
Lindo udviklede xin enestácnde computer-leknologi i torhmdelxc med bygnin
gcn at s ck s contamer-skthe
pá 21) (MH) tons dodvægt.
hvorat det sidste hlev aflcvcrct nl rcdcrict A P Mol
lcr i xeptembcr 1992 Disse
sákaldtc teeder skihe var
dc forste i verden. der helt
igcnnem er designet ved
hjælp af computere
Kurt iig Torbrn Bulow.

Lindø.s nye supertanker
Seks enivo t-SKrogede tanKSkibe
pá 280.000 ton dođvægt
I ærdres tii dobbolf skrogede
m
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