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Singapore har indtaget en central rolle i verdenshandlen og står i dag 
som indgangen til Asien. Her har mange danske rederier fundet et andet 
hjem, da de to lande rent søfartsmæssigt kunne være tvillinger adskilt 
ved fødslen.

Dansk shippingaktivitet i Singapore

Full service maritim klynge
Foruden Danmark, er Singapore det 
land, hvor danske rederier har flest skibe 
indregistreret. Det skyldes, at de to lande 
rent søfartsmæssigt er meget ens. Der 
er sikkerhed omkring erhvervets ramme-
vilkår, og der er en solid klynge inden for 
de blå erhverv (shipping, jura, finansie-
ring, skibsmæglere, skibsværfter mv.). 

Derfor føler danske rederier sig sikre nok 
til at eje en væsentlig del af deres ton-
nage i landet. Helt præcist ejer danske 
rederier 218 skibe på Singapore-flag, der 
har en lastekapacitet på 10,9 mio. TDW. 

I efteråret 2012 opererede danske rederi-
er 30 mio. bruttotons mere end rederier  
Singapore. I dag opererer rederier i land-
et næsten 60 pct mere bruttotonnage 
end rederier i Danmark jf. tabel 1.

Danske rederier er også hyppige gæster 
hos skibsværfterne i Singapore og ejer i 
dag 78 skibe, som er bygget i Singapore. 
Alle 78 er aktive i offshore, hvoraf de 15 
er borerigge til olie og gas.

Singapore har en af verdens travleste 
havne, hvor danske rederier dagligt 
anløber. Der vil ofte være tale om trans-
shipment, altså levering af råvarer eller 
forbrugsgoder, som skal transporteres 
videre.  

Centrum for regional handel
Grundet Singapores popularitet blandt 
danske rederier og bystatens centrale 
rolle i international skibsfart har flere 
danske rederier kontor i landet, og i flere 
tilfælde også datterselskaber. 

Der er mange fordele for danske rede-
rier ved at være til stede i Singapore, 
herunder mere effektiv kommunikation 
grundet kortere tidsmæssig distance og 
bedre relationspleje ved at være fysisk 
til stede i samme område som asiatiske 
kunder og havne. Singapore er desuden 
indgangen til Asien, hvor en meget stor 
del af verdenshandlen passerer lige forbi 
i Malacca-strædet, der er den korteste 
vej mellem Asien og Europa samt Mel-
lemøsten og Nordafrika. 
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Tabel 1: Maritim sammenligning af Danmark og Singapore1

Danmark     Singapore 

Antal skibe 683 3.436

Ejede skibe 1.276 2.860

Opereret skibe 1.991 4.773

Opereret bruttotonnage (1.000) 57.038 94.079

Opereret ton dødvægt (1.000) 75.198 159.427

Tabel 2: Danske 
rederier med datter-
selskab i Singapore
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Singapore er danske 
rederiers ”andet 
hjem”. De ejer 218 
skibe på singapore-
ansk flag til i alt:  
 

10,9 
mio 
TDW 

De seneste år er 
Singapore trukket fra 
Danmark og er i dag 
verdens fjerde stør-
ste skibsfartsnation. 
 
 

Singapore er en hub 
for global handel og 
huser en af verdens 
travleste havne. 
 
 

Singapore udmær-
ker sig ved, at have 
indført tonnagebe-
skatning på mobile 
borerigge.


