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Aktuelt fra 
Presidenten:

Kjære venner!

Det nærmer seg jul og slutten på jubileumsåret 2019. Året har vært preget av Trump, som gjennom sine 
twitter-meldinger har sendt børsene i forskjellige retninger. I tillegg til å redusere selskapers villighet til å 
investere grunnet veldig usikre rammebetingelser. BREXIT har skapt usikkerhet, og dette har vært med  
på å gjøre noen av shippingmarkedene svakere enn det vi hadde ønsket. Unntaket er storbulk og tank 
som har opplevd sitt sterkeste halvår siden finanskrisen.

Nordisk møte ble arrangert i København sammen med våre nordiske venner. Dette er en viktig møteplass for  
å kunne dele erfaringer og kunnskap. Danmarks skipsmeglerforening slår seg sammen med Danske Havner 
for å oppnå større gjennomslagskraft.

Det har vært god aktivitet i lokalforeningene rundt om i landet. Kristiansandsforeningen avholdt sitt høstmøte 
med påfølgende torskemiddag 21. november. Oslo Skibsmeglerforening rundet 120  år og hadde høstmøte i 
oktober med 113 deltagere. Julemiddag 5. desember samlet drøyt 80 gjester. Bergens Skibsmæglerforening 
arrangerte Raspeballmøte i oktober og juletorsken den 19. desember.

Bimco har i en årrekke hatt et sterkt ønske om å ha sitt eget kjøp- og salgsdokument og har nå startet med 
å utvikle sitt eget dokument. Norwegian SALEFORM er det mest brukte kjøp- og salgsdokumentet i verden. 
Forbundet er i tett dialog rundt utviklingen for å påse at BIMCO ikke plagierer vårt dokument.

I slutten av januar arranger Forbundet Trondheimseminaret med fokus på havvind med omvisning hos Sintef 
OCEAN samt certeparti- og sjørettslige temaer. Dette gjør vi i samarbeid med Nordisk Skibsrederforening.

Skipsfarten står foran store utfordringer med implementeringen av IMO 2020 fra 1. januar. Det er et stort og 
viktig skritt i retning av mer miljøvennlig skipsfart. Norsk shipping skal være i førersetet også her.

Digitalisering og konkurranse fra elektroniske plattformer er noe vi forholder oss til og skipsmeglerne må ta  
i bruk de riktige verktøyene for fortsatt å levere relevante tjenester.

Landsmøte neste år blir i Stockholm 8.-10. mai, vi gleder oss!

Vi ser frem til et nytt og godt skipsmeglerår i 2020!

 

Jeg ønsker dere alle en riktig God Jul et Godt Nytt År!
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Organ for Norsk Skipsmeglerfobund
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Arne Fredly om utviklingen 
av Hunter Group og veien 
frem mot IMO 2020
Torsdag 24. oktober var det tid for det årlige høstmøtet i Oslo Skibsmeglerforening.

Den kjente investoren Arne Fredly 
som er hovedaksjonær og grunder i 
Hunter Group fortalte om strategien 
bak selskapet, analysen og arbeidet 
de har gjort i forkant av etableringen.

Det er et skoleeksempel på hvordan 
man gjør research før man etablerer  
et nytt rederi. Både med tanke på
kontrahering på historisk lave 
nybyggingspriser og timingen med 
leveringer opp mot IMO 2020 har 
vist seg å være svært god. De første 
skipene har blitt sluttet til gode rater 
på sine første reiser.

Rekorddeltagelse med 113 
fremmøtte denne kvelden, som 
også markerte 120 år for Oslo 
Skibsmeglerforening som ble stiftet 
6. september 1899, og er norges 
eldste skipsmeglerforening.
 

Trondheimsseminaret.. 
is coming up!

Program fredag 31.1

31. januar - 1. februar 
arrangerer Norsk 
Skipsmeglerforbund 
ved Kystutvalget 
Trondheimseminaret.

Seminaret avholdes på 
Radisson Blue Royal 
Garden og SINTEF Ocean i 
forskningsparken.

Pris: Seminar, transport tur/retur SINTEF, middag og 1 
overnatting 3500,- medlemmer og 4000,- for gjester. De 
som ønsker å komme torsdag kan bestille 1 ekstra natt 
til kr: 1195. Denne betales selv ved avreise. Bindende 
påmelding innen 15. januar med innbetaling til konto: 
8101 342 6821
 

Påmelding til Norsk Skipsmeglerforbund : 
mail@shipbroker.no  tlf 22330200 / Julie : 93495668 /
Hans Nicolai : 90146617

10:00-12:00   Gjennomgang av Havvindsrapporten hos SINTEF Ocean og  
  omvising i testlaboratoriene
12:15- 13:00  Lunsj Radisson Blue
13:00-16:00   Fagseminar med Nordisk Skibsrederforening, gjennomgang av 
  Gencon certeparti, klausuler, tolkninger og noen sjørettsdommer
16:00- 16:10  Oppsummering/avslutning seminar
 
18:30   Aperitif
19:00   Middag og mingling

Program lørdag 1.2
Utsjekk og hjemreise
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Landsmøte 2020

Fredag blir det uformell Get Togheter på Josefinas  
i Djurgården.

Lørdag morgen avholder vi landsmøte etterfulgt av 
foredrag og båttur med innlagt lunsj i Stockholms 
Skjæregård.

Det er lagt opp tid til litt ettermiddagshopping før vi 
samles til landsmøtebankett kl: 19:00 på Radisson  
Blu Royal Viking lørdag kveld.
 
Grunnet romreservasjoner ber vi om at 
påmeldingsfristen 7. april overholdes.
 

Pris Landsmøte Get Togheter, båtur, lunsj 1500,- per 
person. Middag lørdag dekkes i sin helhet av Forbundet.
Hotell dekkes av den enkelte.
 
Radisson Blu Royal Viking
Vasagaten 1.
 
Invitasjon og nærmere program sendes ut i februar.
 
Kontakt Norsk Skipsmeglerforbund : mail@shipbroker.
no / tlf 2233 0200

Landsmøtet 2020 er lagt til idylliske Stockholm. Arrangementet er lagt til helgen 8.-10. mai. 
Vi skal bo sentralt på Radisson Blu Royal Viking, Vasagaten 1.

6. november hadde Maritimt 
Forum kalt inn til innspillsmøte 
med statsekretær fra Nærings og 
Fiskeridepartementet Hanna Atic.

Norsk Skipsmeglerforbund  var 
representert sammen med 
Clarksons Platou, Steem1960  
og Oslo Shipbrokers.

Møtet ble holdt hos Clarksons. 
Analytiker Erik Tonne og 
Christian Brugaard, som leder 
Offshore Supply, startet med en 
markedsoppdatering på næringen, 
og da spesielt med fokus på den 
finansielle siden, flåtevekst og 
makroforhold.

Videre kom deltakerne med 
innspill som de mener er viktige 
å få med i den nye maritime 
stortingsmeldingen. Rammevilkår, 
finansiering, forsikring, rederiskatt, 
nettolønn, og styrkning av maritim 
utdanning. Bedre tilrettelegging 
for resirkulering av skip. Styrke 
virkemiddels ordninger gjennom 
Enova og Innovasjon Norge for å 
stimulere miljøvennlig fornyelse av 
nærskipsflåten. 
  
Maritimt Forum skal sende 
en innspillsrapport på nyåret 
som forhåpentlig blir en 
del av arbeidsgrunnlaget i 
arbeidet med den nye maritime 
stortingsmeldingen.
 

Innspillsmøte hos  
Clarksons Platou
Som en del av arbeidet med ny maritim Stortingsmelding som skal legges frem høsten 2020 
har det blitt avholdt flere innspillsmøter med næringen langs kysten.
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Mange som kontakter oss har et ønske om å bli skipsmegler, men de vet ikke hvordan. Hva 
skal man gjøre å bli det? Hvordan skal man gå frem? Og hvilke muligheter vil man ha etter 
endt utannelse?

Norsk Skipsmeglerforbund 
fortsetter å ha tett samarbeid 
med Institute of Chartered 
Shipbrokers (ICS) i London og tilbyr 
skipsmeglerutdannelse i form av 
selvstudie med veilederoppfølging 
og gjennomføring av eksamen i 
våre lokaler.

Tar du to fag ad gangen vil du 
kunne kvalifisere til en Diploma. Det 
er tilsammen tre nivåer; Foundation 
Diploma, Advanced Diploma og 
Professional Qualifying Exam 
(PQE).

Fagene må være en kombinasjon 
av et obligatorisk- og et eller flere 
valgfrie fag. Dette tar som regel et 
semester å gjennomføre. PQE er 
mer krevende og må gjennomføres 
innen 5 år.

Etter å ha bestått Foundation 
Diploma eller Advanced Dipoma 
vil du kunne bygge videre på 
utdannelsen og ta Professional 
Qualifying Exam (PQE).

Eksamen foregår globalt hver høst 
og vår. Eksamen i høstsemesteret 
ble avholdt 18-28. november i våre 
lokaler i Oslo. Det var 4 studenter 
som gikk opp til eksamen høsten 
2019 i følgene kurs: Introduction 
to Shipping, Shipping Business, 
Legal Principles in Shipping, Ship 
Operations and Management, 
Ship Sale and Purchase, Tanker 
Chartering.

Praktisk info
Informasjon om frister for påmelding 
finner du på ICS’ hjemmeside www.
ics.org.uk under Learning og Key 
dates and deadlines 2019/20. Vi vil 
uansett anbefale å lese og bli kjent 
med hjemmesiden til ICS.

Registgrering: Student Login og 
så Register. Username er din 
emailadresse. Oppdater evt detaljer 
før du trykker på Proceed.

Email: enquiries@ics.org.uk.

Vi ser frem til å se flere interesserte 
studenter!

Les mer om TutorShip-kurs og 
studiemodeller på vår hjemmeside 
www.shipbroker.no under Tjenester 
og www.ics.org.uk/learning/
TutorShip. 

TutorShip

Color Hybrid er bygget ved Ulstein 
Verft, kontrahert av Colorline med 
bistand fra Clarksons Platou og over 
60 % av utstyret kommer fra Norske 
leverandører.

Fergen, som kan ta 500 biler og 
2000 passajerer, går i trafikk mellom 
Sandefjord og Strømstad.

Godt samarbeid mellom myndigheter, 
lokale havnemyndigheter i Sandefjord 
og rederiet Colorline har gjort dette 
mulig, og er et godt eksempel på at 
den maritime klyngen virker og kan 
levere miljøvennlige fremtidsrettede 
løsninger.

23. august ble verdens største 
plug-in hybrid ferge Color Hybrid 
døpt i Sandefjord
Gudmor var statsminister Erna Solberg.
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80 deltagere hadde funnet frem 
smoking og var klare for julefest. 
Styreleder Haakon Eitzen ønsket 
velkommen, og etter forretten kom 
Sølvguttene og sang julesanger og 
skapte som vanlig fin stemning.

Skipsmeglerveteran Omar Berntsen, 
tidligere formann for Oslo foreningen 
fra 1977-79 og president i NSF fra 
1982-84, ble utnevnt til æresmedlem 
med en fin seremoni. Det var 
en fin tale med overrekkelse av 
æresdiplom og i tillegg ble han 
skjenket livslangt medlemskap i 
Oslo Skibsmeglerforening.

Arnulf Lòrsa takket for maten og  
nok et vellykket julemøte.
 

Den tradisjonsrike julemiddagen  
i Oslo Skibsmeglerforening ble 
arrangert torsdag 5. desember
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The Facts
The case concerned a tugboat 
that was bareboat chartered for 15 
years on an amended BARECON 
’89 form. Almost five years into 
the charter, the vessel was at 
port waiting to go into drydock for 
repairs and maintenance when 
its class certificates expired. The 
vessel’s owners terminated the 
charter alleging (inter alia) that the 
charterers had failed to maintain the 
vessel and that its class certificates 
had expired. 
Part II, Clause 9A of the charter 
party stated in its relevant part: 
“…The Charterers shall maintain the 
Vessel… in a good state of repair, in 
efficient operating condition and in 
accordance with good commercial 
maintenance practice and, except 
as provided for in Clause 13 (I), they 
shall keep the Vessel with unexpired 
classification of the class indicated 
in Box 10 and with other required 
certificates in force at all times. The 
Charterers to take immediate steps 
to have the necessary repairs done 
within a reasonable time failing 
which the Owners shall have the 
right of withdrawing the Vessel from 
service of the Charterers ...”

This case sheds light on the 
difference between a condition, a 
warranty and an innominate term (or 
“intermediate term”).  That distinction 
was recently explained in the Spar 
Shipping case as follows:
 “[a] condition is a major term of the 

contract any breach of which entitles 
the innocent party to terminate the 
contract… a warranty is, in contrast, 
a minor term of the contract 
such that no breach will entitle 
the innocent party to terminate 
the contract. An innominate term 
(sometimes referred to as an 
‘intermediate term’) is neither a 
condition nor a warranty; and it 
would appear that most terms are 
now regarded as innominate. Where 
a term is innominate, the question 
as to whether the contract can be 
terminated turns on the seriousness 
of the consequences of the breach 
(judged at the time of the termination 
taking into account what has 
happened and is likely to happen….) 
rather than on the importance of the 
term broken… 

The High Court Decision
On appeal from an arbitration 
award, the High Court addressed 
two questions:
(1) Is there an absolute obligation 
under Clause 9A to keep the vessel 
in class at all times (as opposed to a 
due diligence obligation to reinstate 
it within a reasonable period of 
time); and
(2) Is that obligation a condition of 
the contract or an innominate term? 
Reversing the arbitral award, the 
Judge decided the first question in 
the affirmative, concluding that there 
is an absolute obligation to keep 
the vessel in class at all times and 
as to the second question, that the 

obligation to maintain the vessel 
in class was a condition of the 
contract.

The charterers appealed and the 
second question was taken up by 
the Court of Appeal. 

The Court of Appeal
The Court of Appeal disagreed with 
the High Court and determined that 
the obligation to keep the vessel 
in class was not a condition but an 
innominate term.  

Weighing arguments concerning 
certainty and the severity of the 
breach, Gross LJ who gave the 
leading judgment, explained that the 
decision was largely made on the 
basis of construction:
- The term was not explicitly stated 
to be a condition although the 
drafters could have drafted the 
clause to clearly make it one. 
- The placement of the relevant 
language in the middle of the 
clause, next to language relating to 
physical maintenance obligations 
that are innominate terms, weighed 
heavily in favour of it also being an 
innominate term.

Gross LJ also considered the likely 
consequences of a breach of the 
class provision, noting it could yield 
a wide range of results - from trivial 
to very grave – and that this range 
weighed in favour of it being an 
innominate term.  He explained that:

“it is not unrealistic to contemplate 
expiry or loss of class, lasting for 
no more than a day, consequent 
upon an administrative error on 
the part of a classification society. 
The likelihood is that such a loss 
of class would not (and certainly 
should not) have any let alone 
serious consequences… If, per 
contra, the upshot was unexpectedly 
grave (impacting immediately 
and irretrievably on flag, finance 
or insurance), then, as already 
intimated, Owners would likely be 
well-placed to treat the charterparty 
as terminated on the ground of 
a breach going to the root of the 
contract.” 

While issues relating to class 
are certainly weightier than say, 
general maintenance and should 
be given due consideration, there 
was no precedence for a continuing 
warranty as to classification status 
to be deemed a condition and the 
Court was disinclined to develop the 
law in that direction. 

Comments
It should not be surprising to 
industry practitioners that the 
Court of Appeal chose to reverse 
course and maintain the position 
that “a term is innominate unless a 
contrary intention is made clear.” 

Spar Shipping AS v Grand China 
Logistics Holding (Group) Co Ltd 
(the “Spar Capella”, “Spar Vega” 
and “Spar Draco” [2016] EWCA Civ 
982; [2017] 4 All E.R. 124; [2017] 2 
All E.R. (Comm) 701; [2017] Bus. 
L.R. 663; [2016] 2 Lloyd’s Rep. 
447; [2016] 10 WLUK 135; [2016] 2 
C.L.C. 441 quoting A Restatement 
Of The English Law Of Contract 
(2016), at pp. 113-114.

The Arctic 

– an interesting case for those involved in bareboat charter parties and in respect of  
the understanding of English contract law. 

The Arctic - Silverburn Shipping Co (IoM) Ltd v Ark Shipping Co LLC (The “Arctic”) – Court of Appeal  
(Gross, McCombe and Leggatt LJJ) [2019] EWCA Civ 1161 – 10 July 2019

While this judgment provides clarity 
on the specific issue of whether 
or not maintaining class is a 
condition in the Barecon 89 Form, 
it also provides guidance on the 
principles employed in determining 
whether or not a term is a condition 
in circumstances where it is not 
explicitly described as one. 
The advice to those drafting 
bareboat charter parties is to 
use very clear language to make 
maintenance of class (or any other 
provision) a condition if that is their 
intention.

Magne Andersen
Advokat M.N.A.
 
Nordisk Legal Services

“a term is innominate 
unless a contrary 
intention is made clear.”



14 15

Vi har over 250 års erfaring og er blitt kåret til verdens mest bærekraftige finansselskap 

for arbeidet vårt med å skape en fremtid å glede seg til. Dette har vi oppnådd ved å 

investere pensjonspengene i bærekraftige selskaper.

 

Vi ønsker å gjøre pensjon enkelt – både for deg som arbeidsgiver og ikke minst for dine 

ansatte. Med en bedre pensjonsavtale fremforhandlet av Norsk Skipsmeglerforbund, 

søker vi nå jobb hos deg.

 

Ta kontakt på storebrand.no/bedrift, eller ring 22 31 52 77  

for mer informasjon.

 

Arvid Grundekjøn, som arbeidet 
19 år i A. Wilhelmsen som 
finansdirektør, konsernsjef og 
styreformann og var Ordfører i 
Kristiansand fra 2011-2015 var 
kveldens foredragsholder. Han delte 
fine erfaringer fra et liv i shipping og 
politikk, og de vel 55 fremmøtte fikk 
høre mange lystige historier.

Etter foredraget var det tradisjonell 
torskemiddag med tilbehør 
og hyggelig sosialt samvær 
i selskapslokalet Klubben i 
Kristiansand. Kirsti Dvergsnes er 
styreleder i Kristiansandsforeningen 
og har inntil våren 2019 også sittet i 
hovedstyret.
 

Høstmøtet i Kristiansand 
Skipsmegler & Ekspeditørforening
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Markedenes snuoperasjon var 
dramatiske med tanke på at 
begynnelsen på året var det laveste 
markedet siden tidlig 2016. Dette var 
først og fremst drevet av den globale 
økonomiske nedturen, etterfulgt 
av demning-kollapsen i Brasil 
som resulterte i redusert jernmalm 
eksport. Sentimentet var naturlig nok 
på et bunnpunkt på vårparten. 

I mellomtiden hadde derimot 
Kinesiske myndigheter og banker 
satt i gang en rekke tiltak for å 
snu den økonomiske nedturen, og 
resten av verdens sentralbanker 
satte ned renten . Kredittveksten 
steg betydelig, og etterspørselen 
etter råvarer økte. Etter noen 
måneder var overhenget av skip 
absorbert, flere båter var ute 
av markedet grunnet scrubber 
installeringer i tillegg til at det 
var få båter i Atlanteren generelt 
grunnet lave forventinger til 
eksportvolumene fra Brasil. Da 
Brasilianske eksportvolumer  steg 
tidligere enn  forventet, var det som 
hadde vært en «perfekt storm» i 
negativ forstand brått snudd til en 
«perfekt storm» i positiv forstand. 
Etter toppen i September korrigerte 
spot markedene nedover grunnet 
økt flåtevekst og sesongmessig 
reduksjon i eksport volumer, 
men nivåene var fortsatt høye 
sammenlignet med hvordan 
markedene ofte har vært de siste 
årene, spesielt Capesize. 

Utsiktene for neste år er etter vår 
mening gode. Økonomisk vekst 

og industriproduksjon er på vei 
opp grunnet de nevnte tiltakene 
fra hovedsakelig Kina, men også 
resten av verden. Flåteveksten vil 
også falle betraktelig etter de første 
fire eller fem månedene av året, 
spesielt i de mindre størrelsene.  
På tross av dette er vi ikke sikre på 
at kontraheringer vil øke så mye. 
Tilgangen på kapital for skipsfarts 
prosjekter er generelt mye lavere 
nå enn det var for noen år siden 
grunnet bankers’ nedskalering og 
mindre penger fra oppkjøpsfond. 
Det er også nøling blant rederier 
med tanke på hva slags skip man 
skal kontrahere for å etterkomme 
varslede miljøkrav. Så langt i år 
har vi registrert kontraheringer på 
totalt 13 millioner dødvekt, hvilket 
utgjør kun 1.4% av den eksisterende 
flåten. Blant de mest interessante 
ordrene har vi Polaris’ kontrahering 
av to scrubber tilpassede 
Newcastlemaxer med tilknyttet 
certeparti til Vale med en pris på 
rundt 54 millioner dollar stykke. 
Eastern Pacific plasserte også ordre 
for to Newcastlemaxer med dual fuel 
på SWS, med opsjon på to til. Prisen 
på disse er antydet å ligge oppunder 
70 millioner dollar stykke. 

Tank
Tankmarkedene har i år vært 
preget av høy flåtevekst og 
politisk uro, både i Midtøsten 
men også mellom USA og Kina. 
Markedene hadde en svak utvikling 
fra februar til og med juli, og 
gjennom de første tre kvartalene 
snittet inntjeningen for Aframax, 

Suezmax og VLCC segmentene 
henholdsvis 17,000 dollar per dag, 
18,000 dollar per dag og 23,500 
dollar per dag. MR produkt tank 
skip snittet rundt 14,500 Dollar 
per dag. Høy flåtevekst, OPECs 
vedvarende produksjons kutt og 
svak oljeetterspørsel i første halvår 
limiterte etterspørselsveksten. 
OPECs mål har hele tiden vært 
å stramme til oljemarkedene 
slik at prisene kunne returnere 
til mer bærekraftige nivåer. Vi 
har mange indikatorer på at det 
fysiske oljemarkedet er betydelig 
strammere nå enn det var ved 
begynnelsen av året, spesielt for de 
tyngre og surere typer olje. Derimot 
har svak global økonomisk vekst, 
handelskrigen mellom USA og Kina, 
og resulterende lav tilgang på kreditt 
styrket dollaren og lagt press på 
råvarepriser. 

Fjerde kvartal har imidlertid vært 
ekstremt sterkt for de fleste tank 
segmentene.  Fundamentale, 
sesongmessige, og politiske faktorer 
bidro til å sende inntjeningen 
opp til det høyeste nivået siden 
2007. Faktorene som bidro til 
oppgangen var at leveringer av skip 
minket, raffineriene skrudde opp 
aktiviteten, det var flere terrorangrep 
i Midtøsten, og Amerikanske 
myndigheter sanksjonerte deler av 
COSCO-flåten for handel med Iran. 
I tillegg ser foreløpige tall ut til at 
oljeetterspørselen styrker seg igjen, 
og ny olje produksjon i Nordsjøen 
og Brasil ga godt utslag på tonn-
mil utviklingen. Ved inngangen til 

desember hadde Aframax, Suezmax 
og VLCC segmentene henholdsvis 
tjent rundt 47,000 dollar per dag, 
73,000 dollar per dag og 87,000 
dollar per dag så langt i fjerde 
kvartal. MR produkt tank skip hadde 
tjent rundt 23,000 dollar per dag.

Neste år har vi troen på fortsatt 
sterke tankmarkeder. Leveringer av 
skip vil bli reduseres betraktelig, og 
skraping av mindre effektiv tonnasje 
har potensiale for å øke avhengig av 
hvordan bunkerprisene utvikler seg. 
Etterspørselssiden ser også sterkere 
ut i og med at verdensøkonomien 
er i bedring og at oljemarkedene 
fortsetter å strammes til. Dette vil 
etter vår mening lede til stigende 
oljepriser og påfølgende økning i 
eksport fra OPEC. 

Når det gjelder nybyggordre har vi 
så langt i år registrert 16,3 millioner 
dødvekt. Dette er ikke på tilsvarende 
ekstremt lave nivåer som det har 
vært av tørrlastordre i år, men 
fortsatt det femte laveste av de 
siste 20 årene. Det må nevnes at 
aktiviteten i nybyggmarkedet har 
gått ned de siste månedene på tross 
av ekstremt god inntjening. Blant 
nevneverdige ordreplasseringer har 
vi Eastern Pacific’s to Suezmaxer 
med vekseldrivstoff på GSI for 
rundt 72 millioner dollar stykke, og 
Metrostar’s to Suezmaxer inkludert 
skrubber på New Times for 57 
millioner dollar stykke. 

LNG
Etterspørselsvekst målt i 
transportvolum vil etter våre 
estimater ende på rundt 11% i år. 
Tonn-mil vil derimot ende flere 
prosentpoeng under dette på grunn
av en uventet reduksjon i Asias
etterspørsel med påfølgende 
endringer i handelsmønstre og 
lavere seilingsdistanser. Det ser 
dermed ut til at etterspørselsveksten 
vil ende så vidt over flåteveksten i 
2019. 

Globalt overskudd av LNG har holdt 
prisene lave i hele år sammenlignet 

med 2018, som i samsvar med 
den nevnte marginalt positive 
markedsbalansen resulterer i at 
spotratene vil snitte lavere i år enn i 
fjor. Periodemarkedene har derimot 
holdt seg på samme nivåer som i 
fjor. 

For neste år mener vi at det vil bli 
fortsatt vekst i LNG-markedet. Vi 
tror på 25-30 millioner tonn økning i 
etterspørselen og levering av rundt 
40 konvensjonelle LNG skip. Neste 
år vil økningen i volumer endres 
fra Australia til USA og vil med høy 
sannsynlighet medføre økt tonnmil-
vekst.

Men, som nevnt vil overskuddet 
av LNG mest sannsynlig føre til 
vedvarende lave priser og sette 
et tak på oppsiden i fraktrater. 
Markedet generelt vurderer det som 
sannsynlig at amerikanske fabrikker 
vil eksportere mindre volumer enn 
kapasiteten tillater gjennom perioder 
av 2020. 

Bortsett fra dette vil muligens 
hendelser som at russisk gass 

Tørrlast
De siste seks månedene har tørrlastmarkedene hatt sine beste måneder siden 2010. Baltic 
Capesize Indeksen har siden midten av Juni snittet på 25,600 Dollar per dag, Baltic Panamax 
Indeksen har snittet på 13,800 Dollar per dag og Baltic Supramax Indeksen på 12,200 dollar 
per dag. 

ikke strømmer gjennom Ukraina, 
lave vintertemperaturer på den 
nordlige halvkule og implementering 
av antiterror-tiltak i Japan kunne 
påvirke mye av hvordan 2020 
utvikler seg. Man må heller 
ikke glemme den pågående 
‘handelskrigen’ som vil kunne hjelpe 
med å allokere økte amerikanske 
eksportvolumer til Kina om en 
avtale kommer på plass. På den 
andre siden kan en fortsettelse av 
mislykkede forhandlinger resultere 
i at kineserne øker kullforbruket på 
tross av LNG. 

Med rekordhøyt antall FIDs (Final 
Investment Decisions) for LNG 
prosjekter i 2019, er det flere som 
lurer på hvor mange prosjekter som 
vil bli ferdigstilt i 2020 uten å bringe 
markedet til en ny overskudds 
periode i 2025-27. Mange 
kontraheringer knyttet til disse 
prosjektene vil komme i den andre 
halvdelen av 2020 og i 2021.

Fra høyre Sverre Bjørn Svenning (Head of Research frem til 1.jan, deretter 
senior analyst alternative marine fuels and regulatories), Jonathan Staubo 
(Analyst Oil Tankers), Bernhard Baardson (analyst dry bulk), Gonzalo de 
Arteaga (senior analyst LNG shipping), Martin Kjendlie (senior analyst LPG 
shipping) og til slutt Dag Kilen (senior analyst oil & tanker market, og ny Head of 
Research fra 1.jan)
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Det har vært flere interessante 
utviklinger i markedet etter 
sesongens høyder i Nordsjøen. Selv 
om markedet er mer volatilt enn 
tidligere år i denne markedssyklusen 
ser vi at gjennomsnittlige dag-rater 
er langt høyere enn tidligere. Mens 
større aktivitet i spot markedet 
skaper mer volatilitet, gir en samtidig 
økt etterspørsel etter term-tonnasje 
markedet ett løft generelt.

Denne utvikling har vært aller 
mest tydelig i Nordsjøområdet, 
hvor ratene for de største 
ankerhåndteringsskipene har variert 
mellom GBP 10,000 og GBP 75,000 
innenfor samme måned. Segmentet 
er dog likevel utfordrende, og med 
lav utnyttelsesgrad er de korte 
periodene med høye rater ikke 
tilstrekkelig for å rapportere sorte 
tall på bunnlinjen. På PSV-siden 
ser markedet lysere ut. Både 
utnyttelsesgraden og ratenivået 
har steget utover året og ratene 
har holdt seg stabile selv inn i 
vintermånedene. Et høyt antall 
PSVer har blitt sluttet de siste 
månedene, vi venter derfor at 
vintermarkedet vil forbli mer 
balansert enn det har vært de tre 
siste årene. 

Høy bore- og konstruksjonsaktivitet 
i de asiatiske markedene, især 
i Malaysia, har resultert i økt 
etterspørsel i regionen. Som i 
Nordsjøen, ser det også her ut til 
at det er de store PSVene som 
har de lyseste markedsutsiktene. 
For den mindre tonnasjen i 
regionen ser markedet derimot 
betraktelig mørkere ut. Den enorme 
overkapasiteten av små- og 
mellomstore fartøy har fungert som 
en dregg på ratene, som holder 
seg stabilt på bunnivåer. Hver gang 

ratene har begynt å bevege seg 
oppover for små og mellomstore 
fartøy, reaktiveres skip fra opplag, 
og ratene faller tilbake.

Ordreboken for Tier 1 selskaper 
innenfor subsea segmentet har økt 
betraktelig, og i nær fremtid ser 
tildelingsaktiviteten ut til å forbli høy. 
Men til tross for lovende aktivitet 
her har TechnipFMC rapportert en 
betydelig dårligere book-to-bill ratio 
i siste halvår enn første, altså hvor 
stor ordreinngang selskapet hadde 
sammenlignet med omsetning i 
samme periode. Videre har denne 
utviklingen foregått samtidig som 
industrien samlet har sett en økende 
ordrereserver, og det er tydelig at 
andre aktører blir tildelt stadig flere 
kontrakter, mens andre sitter igjen 
med luen i hånden. 

For subsea-rederiene har den 
økte aktiviteten hos kontraktørene 
resultert i langt mer tenderaktivitet 
sammenlignet med de tre siste 
årene. Til tross for økt behov 
for offshoretonnasje som 
betjener      subseasektoren er også 
fartøyssegmentet preget av en stor 
tilbudsside av tonnasje, noe som 
gjenspeiles i rederienes kvartalstall. 
Trenden i markedet for kjøp og salg 
av tonnasje har i stor grad utviklet 
seg likt som vi har sett de siste 
kvartalene. Antallet transaksjoner 
holder seg sterkt, samtidig som 

prisene for fartøyene forblir lave. 
De tradisjonelle rederiene har 
utfordringer med reforhandlinger 
av gjeld med banker og andre 
kreditorer, mens de «heldige» 
bygger kontantbeholdninger og 
styrker balansen. Vi ser likevel flere 
gode tegn i markedet. Aktiviteten 
i markedet er på vei opp, samtidig 
som stadig mer tonnasje blir skrapet 
eller solgt ut av offshore. Utvilsomt 
gode tegn for markedet, men det 
store spørsmålet er når det blir en 
sunnere fartøysbalanse i markedet 
og vi dermed ser at ratene kommer 
opp på levelige nivåer, vi venter at 
tonnasjeprisene vil følge deretter. 

En interessant utvikling i markedet 
som aktørene burde merke seg 
er suksessen oljeselskapenes 
leteprogrammer har hatt. Økte 
utviklingsbudsjetter har så langt 
vist seg å betale seg med 16 
funn og over 100 million fat med 
oljeekvivalenter så langt funnet i år. 
Dette tallet er langt høyere enn de 
samlede funnene for hele 2018. Vi 
ser altså at suksessraten for leting 
etter petroleum har økt fra 27% i 
2018 til hele 37% i 2019. Denne 
suksessen kan resultere i ytterligere 
investeringer i markedet….men det 
får tiden vise.

Fearnley Offshore Supply AS  
Jesper Skjong

Selskapet driver med skipsmeglernæring og 
befraktning som hovednæring. Selskapet fungerer 
som lokalt booking kontor for de 2 utenlandske 
selskapene: United Heavy Lift GmbH & Co KG 
(Reder) og Ocean7 Projects APS (operatør). 
Daglig leder er Christoffer Dam Larsen som har lang 
fartstid hos Alex B. Grieg som megler.

Selskapet vil også bli tatt opp som medlem lokalt i 
Bergen Skibsmeglerforening.
Velkommen!

Infinity Shipbrokers 
-Nå også medlem av Oslo Skibsmeglerforening

Nye medlemskap
United North 07 AS fra Bergen

Menyen er fast og består av bergensk fiskesuppe, nytrukket 
torsk med tilbehør og cognacmarinerte kirsebær til dessert 
-alt servert med gode viner til.

Mannskoret ``Svæverud`` fra NHH underholder som vanlig 
med samfunnsaktuell humor og sang.
Formann i Bergen Skipsmeglerforening er Arnfinn Seim Jr.

En stilfull kveld i en av Bergens flotteste Hotell som er verdt 
å få med seg.

Bergens Skipsmeglerforening  
holder sin tradisjonelle 
juletorskmiddag på Hotel Norge 
i Bergen 19. desember

Vi ser altså at suksessraten for leting etter 
petroleum har økt fra 27% i 2018 til hele 37% 
i 2019.

Offshore supply
Frankly speaking
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Våre medlemmer, besøk 
hos Oslo Shipbrokers

Firmaet har fra starten hatt fokus 
på kjøp og salg mot tank og 
tørrlastmarkedet, men over tid 
involvert seg i de fleste andre 
shippingsegmenter, i  tillegg 
til noen offshore aktiviteter. Av 
de opprinnelige partnerne er 
kun Paal J. Norenberg (daglig 
leder) gjenværende, mens Carl 
Wennersten er styreformann
 
Over tid har produktspekteret 
blitt betydelig utviklet for å kunne 
imøtekomme det internasjonale 
klientellets varierende krav 
og behov. Utover kjøp- og 

Oslo Shipbrokers As ble stiftet i august 1987. Hele kjøp- og salgsavdelingen til RS. Platou, 
totalt 6 personer, brøt ut og etablerte Oslo Shipbrokers As sammen med Dag Dyvik  
(ex Fearnleys). 

salgsaktiviteten yter firmaet i dag 
bistand innenfor kontrahering og 
nybygging av tonnasje, demolition, 
verdivurdering, konsulent og 
prosjekt utvikling, finansiering og 
tilrettelegging av lengre periode 
forretninger. Hovedvekten av 
forretningene har vært dominert 
av utenlandske klienter siden 
oppstarten, og i dag stammer 
over 90% av firmaets inntekter fra 
utlandet.  
 
Under shippingboomen fra 2004-
2008 var Oslo Shipbrokers delaktig 
i mer enn 250 kontraheringer, 

og antall kontraheringer har øket 
betydelig i det følgende tiåret .
 
Firmaet teller 8 ansatte hvorav 
følgende 7 er aktive meglere;  
Paal Norenberg, Espen Brede 
Bang, John A. Knudsen, Nicolai 
Schlytter, Kjetil Andre Røed, Anders 
Aakerstrøm og Kristian Hetland.
 
Firmaet praktiserer opplæring internt 
og trekker veksler på hverandre 
i prosjektene de gjennomfører i 
nær kontakt med klientene. De 
økonomiske resultatene har vært 
gode, og firmaet har en solid 
posisjon i markedet med et stort 
nettverk av klienter world wide.
 
Oslo Shipbrokers sitter i lyse og 
trivelige lokaler på Godthaab ved 
Lysakerfjorden. Firmaet er aktivt 
medlem i Oslo Skibsmeglerforening 
og Norsk Skipsmeglerforbund og 
har vært representert i SALEFORM 
2012 revisjonen.
 Firmaet praktiserer opplæring 

internt og trekker veksler på 
hverandre i prosjektene de 
gjennomfører i nær kontakt med 
klientene.
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Leif Erik Simonsen

Leif-Erik ble født i Tromsø og flyttet 
til Oslo som ung mann. Han tok 
utdannelse som dispasjør etter råd 
fra Egil Slang, som han var blitt 
kjent med under militærtjenesten 
og hadde startet på dispasjørlinjen 
sammen med. Etter endt utdannelse 
startet de unge herrer hos Heitmann 
& Son AS som yngstemenn.

Etter knappe 20 år hos Heitmann, 
som partnere de siste årene, startet 
de opp Simonsen & Slang AS i 1969 
og Lys-Line Rederi ble etablert i 
1970.

En markant shippingmann og grunnlegger av Lys-Line er gått bort.
Den 8. juni 2019 døde Leif-Erik Simonsen 89 år gammel.

Skipsmegling og befraktnings 
aktivitetene lå i Simonsen & 
Slang mens linjefart og etterhvert 
containervirksomheten ble 
markedsført under  
Lys-Line navnet.
 
Virksomheten vokste utover 1970 og 
80 årene, og gruppen opererte rundt 
30-35 skip, egne og innbefraktede. 
Kjernevirksomheten var mindre 
tørrlastskip i 2-6000 dwt segmentet 
som betjente skandinavisk 
papirindustri. Frakt av avispapir, 
cellulose og trelast på sideport skip 

samt tørrlast operasjon i Europeisk 
fart og containerlinjer på UK/Irland/
Continentet og Spania, samt noe 
competetiv megling i shortsea/handy 
segmentet. Lys-Line var kjent for 
kvalitetstonnasje, godt vedlikehold 
og god drift.
 
Egil Slang gikk ut av virksomheten 
som aktiv eier i 1993. Simonsen 
familien var da eier av gruppen, og 
Morten Simonsen tok i 1995 over 
som adm.dir.

I 2002 solgte familien 66% av Lys-
Line Rederi og Lys-Line AS, og i 
desember 2005 solgte de resten 
til DFDS, som hadde et ønske å 
etablere mere virksomhet i Norge.
 
Leif-Erik var aktiv i Oslo 
Skibsmeglerforening, Norsk 
Skipsmeglerforbund og tidligere 
leder i nærskips/shortsea gruppen i 
Norges Rederiforbund på slutten av 
1980 tallet. Han var en respektert 
leder og engasjerte seg i næringen 
hele sitt liv.
 

Leif-Erik Simonsen nummer to fra venstre

Har du ikke sikret 
deg et eksemplar av 
jubileumsboken enda?
Boken koster Kr: 300,-
Ta kontakt med administrasjonen 
mail@shipbroker.no
 

Det ligger store muligheter i havvind langs vår åpne 
og langstrakte kystlinje. Olje og Energi minister Kjell 
Børge Freiberg redegjorde for statens planer for 
havvnæringen.
Ministeren var tydelig på at staten ikke kommer 
til å gjøre tunge investeringer i havvind, men 

vil tilrettelegge rammeverk og konsesjoner og 
overlate til private aktører å investere. Harald 
Solberg i Norges Rederiforbund etterlyste et større 
engasjement fra staten i denne fasen som kan bli 
svært viktig for den maritime klyngen og Norge i 
mange tiår fremover.

Norges Rederiforbund inviterte til 
Havvindseminar i regi av offshore 
utvalget i slutten av november



Styreleder Aage Thoen ønsket velkommen. Hovedtaler 
var Viktor Normann som holdt en morsom tale om 
Skipsredere i Norge. Ekteparet Ingvild Smines 
Tybring-Gjedde, som er samfunnsikkerhetsminister, og 

stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde takket 
for maten. Hyggelig markering med våre redervenner  
i Oslo.

Oslo Rederiforening holdt sin 
60 julemiddag 3. desember

NSF SALEFORM 2012 & 1993 er nå tilgjengelig 
på SEA/Contracts. NSF inngikk i juli 2019 et 
distribusjonsamarbeid med SEA/Contracts.

NSF SALEFORM 2012 & 1993 NOW AVAILABLE ON 
SEA/CONTRACTS
We’re pleased to announce that the NORWEGIAN 
SALEFORM 2012 and 1993 are available through Sea/
contracts providing a new distribution channel and 
online tool for the industry to easily create and manage 
their NSF contracts.

We believe that Sea/contracts can bring advantages 
to our members in terms of benefitting their day to day 
working. As an online tool, Sea/contracts enables more 
efficient contract creation and document management. 
You can find out more about Sea/contracts here: https://
www.sea.live/sea-contracts/ and get in contact with the 
Sea/ team to arrange your access.

The NORWEGIAN SALE FORM is available through 
Sea/contracts on a pay-as-you-go basis and there are 
no annual subscription- or membership fees.

NSF SALEFORM 2012 & 1993


