
Fase 4 af udbygningen på DUC's Halfdan-felt på den danske Nordsø blev fuldført i 2011. Foto: A.P. Møller-Mærsk.
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A.P. Møller-Mærsk 
i olie- og gasindustriens værdikæde

Af René Taudal Poulsen og Morten Hahn-Pedersen

Næppe mange danske er i tvivl om A.P. Møller-Mærsk Grup-
pens engagement i indvindingen af olie og naturgas fra un-
dergrunden. Færre er imidlertid klar over, hvor omfattende 
engagementet i virkeligheden er. Formålet med nærværende 
artikel er at skabe overblik over A.P. Møller-Mærsks enga-
gement i denne sektor ved at følge aktiviteterne i olie- og 
gasindustriens værdikæde fra kulbrinte-fund til forbruger 
og indplacere virksomhedsgruppens forskellige kulbrinte-
relaterede aktiviteter heri. Historien om A.P. Møller-Mærsk 
og kulbrinterne går tilbage til 1920’erne og har efterhån-
den udviklet sig til et væsentligt element i gruppens samlede 
virksomhed. Artiklen belyser denne historie og vurderer 
afslutningsvis olie- og gasindustriens samlede strategiske 
betydning for virksomhedsgruppen samt graden af integra-
tion mellem de forskellige olie-relaterede aktiviteter i A.P. 
Møller-Mærsk Gruppen.

Introduktion
Adgangen til billig energi har været afgørende for det 20. 

århundredes økonomiske vækst, og kulbrinterne olie og gas 

er i stigende grad blevet en hjørnesten i den globale ener-

giforsyning. Af samme grund har olie- og gasindustrien og 

alle de aktiviteter, som denne betegnelse dækker over, været 

uomgængelig for det 20. århundredes historie. Dette er for-

sat tilfældet i starten af det 21. århundrede. 

Olie- og gasindustrien spænder over et bredt spektrum 

af aktiviteter, der stiller vidt forskellige forretningsmæssige 

krav og kompetencemæssige udfordringer til industriens ak-

tører. Værdikæden følger populært sagt kulbrinternes vej fra 

fund over indvinding og forædling til forbruger. Traditionelt 

inddeles værdikæden i to dele: Upstream og downstream.1 

Upstream-aktiviteterne er grundlaget for selve industrien, 

og herfra følger og afhænger downstream-aktiviteterne. 

Upstream-begrebet refererer til efterforskning og ind-

vinding (eller i industriens sprogbrug produktion) af kul-

brinter fra undergrunden, og omtales ofte med den engelske 

betegnelse E&P (Exploration and Production). Upstream-

aktiviteterne er traditionelt teknologi- og kapitalkrævende, 

idet de fordrer kostbart efterforsknings- og indvindingsud-

styr og virksomheder, som beskæftiges her, må have med-

arbejdere med omfattende geologisk indsigt og ingeniør-

mæssig erfaring. Geologernes viden om undergrunden er 

afgørende for valg af efterforskningsområde, og ingeniører-

faring og -indsigt er ikke mindre vigtig, når et omfattende 

borearbejde fra en borerig eller et boreskib skal planlægges 

og gennemføres. Samtidig er olieefterforskningen forbun-

det med en betydelig grad af usikkerhed, idet de fleste efter-

forskninger i dag giver negativt resultat, dvs. boringer uden 

fund af kulbrinter i kommercielt udnyttelige mængder. I de 

tilfælde er investeringerne spildte og selskaberne må håbe, 

at de ved risikospredning har formået at mindske de øko-

nomiske skadevirkninger af den skuffende efterforsknings-

indsats. Omvendt medfører kommercielt udnyttelige fund 

yderligere og ofte ganske betydelige investeringer i feltud-

bygning, inden der kan sættes gang i den produktion, som 

er den altafgørende økonomiske drivkraft for aktiviteterne 

i upstream-delen af olie- og gasaktiviteternes værdikæde.2

Downstream-begrebet dækker over transport af kulbrin-

ter i tankskibe og/eller rørledninger, forædling på raffina-

derier og distribution til kunder. Her fordres ganske andre 
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kompetencer hos medarbejderne end upstream. I transport-

leddet er maritime kompetencer omkring skibsdrift afgø-

rende, mens forskningskompetencer og industriel forståelse 

er vigtige for udvikling og produktion af raffinerede pro-

dukter, der tilfredsstiller kundernes behov. Driften af raffi-

naderier er sædvanligvis ingeniørtung, mens distribution af 

de kulbrintebaserede produkter stiller særlige krav til med-

arbejdernes markedsforståelse og salgsevner. 

Siden olie- og gasindustriens tidligste historie i anden 

halvdel af 1800-tallet har det været almindeligt, at multina-

tionale olieselskaber har varetaget stort set alle værdikædens 

mange aktiviteter. De første kommercielle kulbrintefund 

blev gjort i Pennsylvania i USA i 1859, og fra slutningen af 

1800-tallet, da den vestlige verdens olieforbrug begyndte en 

mere end hundrede år lang stigning, blev industrien domine-

ret af en række multinationale selskaber fra USA, England 

og Holland. Selskaberne, der var bedre kendt som De Syv 

Søstre, internaliserede værdikædens mange aktiviteter og 

havde i flere tilfælde og perioder ansat flere hundrede tusinde 

medarbejdere. Det engelsk/hollandske Royal Dutch Shell og 

amerikanske ExxonMobil er eksempler på traditionelt inte-

grerede olieselskaber, hvis aktiviteter spandt og fortsat spæn-

der over stort set hele værdikæden fra fund til forbruger.3 

I 1960’erne etablerede en række latinamerikanske og 

mellemøstlige lande sig i OPEC som modvægt til de multi-

nationale, vestlige olieselskaber, og mange lande grundlag-

de efterhånden nationale olieselskaber, som skulle varetage 

nationale energiinteresser. Det skete navnlig i mellemøstli-

ge lande, men også i Europa fik nationale olieselskaber som 

norske Statoil og danske DONG betydning.4 Nogle af disse 

selskaber specialiserede sig i en del af værdikæden, typisk 

upstream, og samtidig begyndte nogle af de multinationale 

olieselskaber at oursource aktiviteter og overlade dele af 

værdikæden til andre virksomheder.5 Dermed forandrede 

organiseringen af værdikæden sig i nogen grad, selvom 

nogle af de multinationale olieselskaber har fastholdt den 

internaliserede organisering frem til i dag.

Danmark fik også en væsentlig aktør i olie- og gas- 

industrien i form af A.P. Møller Gruppen (fra 2003 A.P. 

Møller-Mærsk A/S).  A.P. Møller-Mærsks vej ind i olie- og 

gasindustrien var imidlertid utraditionel, idet virksomheden 

startede downstream i modsætning til de store multinatio-

nale olieselskaber, som begyndte forretningerne upstream. 

Virksomheden blev grundlagt af A.P. Møller og hans 

far, kaptajn Peter Mærsk Møller, i Svendborg i 1904 som et 

traditionelt dampskibsselskab. Dampskibsselskabet Svend-

borg A/S, det første af A.P. Møllers rederier, beskæftigede 

efter få år en mindre flåde af tørlastskibe i trampfart i Nord- 

og Østersøen. Endnu et rederiselskab, Dampskibsselskabet 

af 1912 A/S, blev – som navnet afslører – etableret i 1912 og 

havde grundlæggende samme forretningsmodel som søster-

selskabet D/S Svendborg. De to rederiselskaber kom til at 

udgøre grundstammen i den gruppe, der i dag er kendt som 

A.P. Møller-Mærsk A/S. 

I 1927-28 erhvervede rederiselskaberne i fællesskab fem 

tankskibe og gjorde dermed det første skridt ind i værdi-

kæden i olieindustrien. Skibene var beskæftigede på lange 

kontrakter for udenlandske olieselskaber og banede vejen 

for udviklingen af et stort dansk tankskibsrederi under A.P. 

Møllers ledelse i efterkrigstiden.6 

I 1962, mere end tre årtier efter entréen i tankfarten, tog 

A.P. Møller Gruppen det afgørende skridt ind i upstream 

forretninger i olie- og gasefterforskning, da den opnåede 

en 50-årig koncession på råstofefterforskning og -indvin-
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Figur 1. Værdikæden i olie- og gasindustrien.
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ding i den danske undergrund. For at kunne opfylde kon-

cessionens forpligtelser måtte A.P. Møller hente bistand fra 

erfarne olieselskaber. Til dette formål etableredes arbejds-

fællesskabet Dansk Undergrunds Consortium (DUC), som i 

dag består af A.P. Møller-Mærsk, Shell og Chevron, og med 

Nordsøfondens deltagelse fra juli 2012 også vil omfatte den 

danske stat.7 Siden de første oliefund blev gjort i Nordsøen 

i 1966, har A.P. Møller-Mærsk Gruppen opbygget et bety-

deligt upstream olieselskab, som i skrivende stund har ef-

terforskning- og udvindingsaktiviteter i ti lande og omsatte 

for mere end 57 mia. kr. i 2010. I 2009 og 2010 udgjorde 

olieaktiviteterne i Mærsk Olie og Gas samtidig de klart mest 

profitable dele af A.P. Møller-Mærsk Gruppen.8 A.P. Møl-

ler-Mærsk Gruppen har siden 1962 engageret sig i en lang 

række andre aktiviteter i olie- og gasindustriens værdikæde 

og således spredt sig både upstream og downstream.  

Nærværende artikel fortæller historien om A.P. Møller-

Mærsk Gruppens engagement i olie- og gasindustrien og 

dens skiftende placeringer i værdikæden. Artiklen er struk-

tureret som industriens værdikæde, idet den følger kulbrin-

ternes vej fra fund til forbruger. Afslutningsvis vil graden 

af integration mellem de forskellige kulbrinterelaterede ak-

tiviteter i A.P. Møller-Mærsk Gruppen og den strategiske 

betydningen heraf for gruppen blive vurderet.

Efterforskning
Værdikæden i olie- og gasindustrien starter som sagt med 

kulbrinteefterforskning. Det er her de største forretnings-

mæssige usikkerheder er, fordi chancen for kulbrintefund 

er lav. Omvendt er muligheden for at gøre et stort fund også 

drivkraften i forretningen, idet selskaberne i tilfælde af store 

fund kan skabe betydelige værdier på udnyttelsen heraf.

På baggrund af en grundig geologisk vurdering udpe-

ger olieselskaber områder med højt kulbrintepotentiale og 

iværksætter herefter egentlig efterforskning. Efterforsk-

ningsaktiviteterne består typisk af to faser. I den første fase 

gennemføres seismiske undersøgelser med henblik på at 

vurdere kulbrintepotentialet nærmere, og i den anden fase 

udarbejdes en egentlig plan for efterforskningsboringer.  

Offshore, hvor Mærsk Olie og Gas i hovedsagen har ar-

bejdet, foretages de seismiske undersøgelser fra specialbyg-

gede seismikfartøjer, og her har gruppen altid gjort brug af 

eksterne leverandører med speciel ekspertise. De data, som 

de seismiske undersøgelser frembringer, er udgangspunktet 

for virksomhedens videre efterforskning. Da udgiften for 

efterforskningsboringer i offshore-industrien kan være ad-

skillige millioner dollars, er det afgørende, at forarbejdet er 

gjort grundigt.  

Næste skridt er gennemførelsen af efterforsknings- og 

vurderingsboringer. Indretningen af offshore boringer af-

hænger af vanddybde og andre fysiske forhold på stedet 

for boringerne. På lavt vand anvendes typisk jack-ups, dvs. 

mobile borerigge, der kan placeres på tre eller fire ben i for-

bindelse med boringen. Semi-submersibles er mere kompli-

cerede, og kan anvendes på større dybder. De kan nedsæn-

kes delvist i vand, mens borearbejdet pågår. På endnu større 

dybder og i barskere farvande anvendes typisk egentlige 

boreskibe, som er ganske kostbare i anskaffelse og drift. 

Når fund er gjort, er der behov for etablering af egent- 

lige produktionsbrønde og det arbejde kan stå på i flere år. 

Mærsk Olie og Gas har specialiseret sig i horisontale borin-

ger, der kan være over ti kilometer lange. Alene ved Half-

dan-feltet i Nordsøen er der boret snesevis af produktions-

brønde, og udbygningen er foregået gradvist siden fundet af 

feltet i 1999. 
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Figur 2. A.P. Møller-Mærsks aktiviteter i værdikæden.
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Under navnet Maersk Drilling opstod boreaktiviteter 

som nyt forretningsområde for A.P. Møller Gruppen i 1972. 

Da etablerede gruppen sig som leverandør af borerigge til 

Dansk Undergrunds Consortium (DUC) i efterforsknings- 

og boringsarbejdet i den danske del af Nordsøen. Snart lyk-

kedes det dog at oparbejde en stor ekstern kundegruppe, og 

flåden af borerigge, navnlig af jack-ups, voksede følgelig. 

Forretningsområdet var hjulpet på vej af 1970’ernes sti-

gende oliekurser, der gjorde offshore efterforskning mere 

attraktivt. Efterforskningen i Nordsøen havde en markant 

fremgang, og Maersk Drilling ekspanderede i det voksende 

marked. Dog kom drilling-aktiviteterne i stagnation under en 

periode med lavere oliekurser i anden halvdel af 1980’erne. 

I 1995 etableredes en ny forretningsenhed inden for A.P. 

Møller Gruppen, nemlig Maersk Contractors, der blandt an-

det overtog drilling-aktiviteterne og en række andre opgaver 

omkring fyldende produktion af olie, der vil blive beskre-

vet nedenfor. Maersk Contractors fungerede ”…inden for 

offshore området [som] et nyt tværgående samarbejde i A.P. 

Møller Gruppen vedrørende drilling, flydende produktion, 

vedligehold og andre tjenester. Herved opfyldes kundernes 

ønske om flere delopgaver udført under én kontrakt.”9

Navnet Maersk Drilling blev dog atter taget i anvendelse 

i 2008, da drilling-aktiviteterne på ny blev en selvstændig 

forretningsenhed i gruppen. I 2010 opererede Maersk Dril-

ling en flåde på 12 jack-ups, 4 semi-subs og 10 mindre bo-

repramme10, og i 2011 afgav virksomheden en ordre på ca. 

USD 2,6 mia. for fire borefartøjer, beregnet til boringer på 

ultra-dybt vand, hvor kulbrinteefterforskningen i stigende 

grad foregår. Dermed står forretningsområdet over for en 

ekspansion til boringer på dybt vand.  I den forstand er der 

lighed til Mærsk Olie og Gas, som i løbet af de seneste 

Maersk Drilling har fire avancerede borefartøjer i ordre hos et sydkoreansk værft. Fartøjerne er i stand til at arbejde på havdybder på ned 
til 3.650 meter og koster USD 0,65 mia. stykket. Første skib leveres i 2013. Illustration: A.P. Møller-Mærsk.
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godt fem år har udvidet forretningsområdet til efterforsk-

ning på dybt vand i Angola, Brasilien og Den Mexicanske 

Golf. Med investeringen i de kostbare borefartøjer styrkes  

Maersk Drillings forretningsmuligheder på dybt vand, både 

i forhold til interne og eksterne kunder. 

Selvom A.P. Møller-Mærsk i hovedsagen har fokuseret 

på offshore industrien, har gruppen i mindre udstrækning in-

volveret sig i olie- og gasaktiviteter på land (onshore). I 1976 

etablerede man således et joint-venture Egyptian Drilling 

Company med en ægyptisk partner, og siden har selskabet 

engageret sig i boringer både onshore i Ægypten og til havs.11

Produktion
Mens kulbrinteefterforskningen er forbundet med store 

usikkerheder i forhold til fund, udgør selve produktionsakti-

viteterne mere forudsigelige forretningsområder. Her drejer 

det sig om at maksimere indvindingen fra de gjorte fund –  

og helst så hurtigt og omkostningseffektivt som muligt. De 

fleste offshore projekter er komplicerede og kræver stor in-

geniørmæssig indsigt, ligesom sikkerhedskrav og miljøhen-

syn udgør særlige udfordringer for arbejdet offshore.

A.P. Møller-Mærsks engagement i kulbrinteproduktion 

startede i 1972, da den første olie blev ført i land fra DUCs 

Dan-felt på Nordsøen. Siden har A.P. Møllers-Mærsks eget 

olieselskab, Mærsk Olie og Gas, gradvist opbygget brede 

kompetencer inden for kulbrinteefterforskning og -produkti-

on. I 1975 blev Mærsk Olie og Gas, som da endnu bar navnet 

Dansk Boreselskab, operatør på DUCs felter, og fra starten 

af 1990’erne etablerede Mærsk Olie og Gas sig som et inter-

nationalt olieselskab. Først blandt de udenlandske aktivite-

ter var et onshore-engagement i Algeriet, hvor amerikanske 

Anadarko Petroleum Corporation var operatør, og Mærsk 

Olie og Gas deltog med en mindre andel. Siden udviklede 

Mærsk Olie og Gas et offshore engagement i Qatar til en me-

get omfattende forretning, som i oliemængde idag overgår 

selskabets andele af dansk olieproduktion i Nordsøen. Se-

nere er flere efterforsknings- og produktionsaktiviteter kom-

met til, så virksomheden i dag er aktiv i ti forskellige lande.12

 Ekspansionen i Mærsk Olie og Gas er sket dels ved bud 

på efterforskningslicenser i forbindelse med licitations-

runder i mange lande, dels ved opkøb af konkurrenter. Af 

væsentlig betydning var opkøbet af de britiske aktiviteter i 

selskabet Kerr-McGee i 2005, men senere har Mærsk Olie 

og Gas også foretaget betydelige opkøb i Den Mexikanske 

Golf og ud fra Brasiliens kyst.

Flydende produktion
I takt med den stigende offshore efterforskning og produk-

tion er der opstået nye markeder for olie-relaterede ship-

pingaktiviteter, og her har A.P. Møller-Mærsks maritime 

kompetencer været en stor fordel. FPSO (Floating Produ-
ction, Storage and Offloading) og FSO (Floating Storage 
and Offloading) er sådanne aktiviteter og dækker over fly-

dende produktion og lagring af råolie. Teknikken går i sin 

enkelhed ud på, at olien via en rørledning fra oliebrøndene 

føres om bord i et tankskib, der permanent er ankret op ved 

oliefeltet. Olien lagres om bord, indtil den kan overføres til 

en bøjelastende olietanker, som kan bringe den i land. FPSO 

er den mest krævende af de to teknologier, idet den indebæ-

rer både lagring og produktionsudstyr om bord på fartøjet, 

mens FSO kun indebærer offshore lagring. Teknologierne 

anvendes navnlig på marginale felter og på dybt vand. 

FPSO’ere og FSO’ere ejes ofte af rederier og engageres 

på længere kontrakter med olieselskaber, men de er flek-

Tabel 1.  
Mærsk Olie og Gas’ internationale aktiviteter, 2011.13

Land Aktivitet

Algeriet Efterforskning og produktion

Angola Efterforskning 

Brasilien Efterforskning og produktion

Danmark Efterforskning og produktion

Grønland Efterforskning

Kazakhstan Efterforskning og produktion

Norge Efterforskning

Qatar Efterforskning og produktion

Storbritannien Efterforskning og produktion

USA Efterforskning

71



sible på den måde, at de lader sig flytte fra et oliefelt til et 

andet. Markedet for FPSO’ere voksede i løbet af 1990’erne 

og 2000’erne, hvor efterforskningen på dybt vand startede. I 

en periode blev en række enkeltskrogede råolietankere kon-

verteret til FSO’ere og FPSO’ere og fik dermed levetids-

forlængelse i den nye rolle som flydende lager- eller pro-

duktionsenhed. Alternativet havde ofte været skrotning, idet 

nye lovkrav forlangte tankskibe med dobbeltskrog. Senere 

er nybyggede FPSO’ere også blevet almindelige.14 

A.P. Møller Gruppens rederier etablerede sig på det vok-

sende marked for flydende produktion og lagring i 1995. 

Det skete ved ombygning af en gas- og en produkttanker 

til flydende lagring og produktion.  Gruppens første FPSO, 

NORTH SEA PRODUCER, påbegyndte en kontrakt for 

olieselskabet Conoco i den britiske del af Nordsøen i august 

1997. Få måneder forinden blev NKOSSA II, en såkaldt 

FGSO (Floating Gas Storage and Offloading) sat i drift af 

A.P. Møller på en lang kontrakt for det franske selskab Elf 

ud for Congos kyst og anvendes på lignende måde til be-

handling af gas.15 

På DUCs felter i den danske del af Nordsøen blev den 

flydende produktionsteknologi ikke taget i anvendelse, idet 

lavere vanddybde og rørledninger til land gjorde teknologi-

en unødvendig. Ved udviklingen af Mærsk Olie og Gas’ Al 

Shaheen felt i Qatar, blev FSO-teknologien derimod benyt-

tet. Mærsk Olie og Gas chartrede således flere ombyggede 

råolietankskibe til lagring af olien offshore i Den Arabiske 

Golf i løbet af 2000’erne. Derfra blev olie transporteret 

med bøjelastende tankskibe til fastlandet. A.P. Møller-ejede 

FPSO/FGSO-fartøjer blev dog ikke anvendt af Mærsk Olie 

og Gas på gruppens egne oliefelter, men arbejdede derimod 

alle på lange kontrakter for eksterne kunder. Med overtagel-

sen af Kerr-McGee’s britiske aktiviteter i 2005 fik Mærsk 

Olie og Gas dog egne FPSO’ere, som blev benyttet på flere 

britiske oliefelter.16 

A.P. Møller-Mærsks engagement i FPSO-markedet er 

blevet udvidet flere gange i løbet af 2000’erne, idet flere 

tankskibe fra gruppens tankskibsrederi, Maersk Tankers, 

blev ombygget til FPSO’ere.  Indtil 2008 blev FPSO-aktivi-

teterne drevet af Maersk Contractors, som herefter blev delt 

i to selvstændige brands, Maersk FPSO og Maersk Drilling. 

Begrundelsen for adskillelsen var, at mange potentielle kun-

der fandt det hidtidige navn upræcist. En adskillelse ville 

gøre de enkelte forretningsområder mere synlige.17 I 2011 

opererede Maersk FPSO en flåde på seks FPSO/FGSO’ere.18 

Støttefunktioner for efterforskning og produktion
Upstream-aktiviteterne i efterforskning og produktion af-

hænger af en lang række forsynings- og støttefunktioner. 

Det gælder således både leverancerne af selve produkti-

onsudstyret og platformene samt de daglige forsyninger 

og persontransport til og fra platformene. I mange af disse 

funktioner har A.P. Møller Gruppens selskaber fundet store 

forretningsområder, og de fulgte alle efter starten på det 

danske olieeventyr på Nordsøen i slutningen af 1960’erne.

DUCs opbygning af platforme på Nordsøen var således 

en krævende og kostbar ingeniøropgave, og udbygningsak-

tiviteterne i den danske del af Nordsøen har foreløbig strakt 

sig over mere end fire årtier. Udbygningen har givet arbejde 

til mange virksomheder dækkende alt fra rådgivende in-

geniører til skibsværfter og maritime underleverandører. I 

1999/2000 vurderedes udbygningsarbejdet at give arbejde 

til godt 3.500 personer og genererede en årsomsætning på 

4,6 milliarder kroner alene i Ribe amt.19 

Internt i A.P. Møller-Mærsk Gruppen har DUCs ud-

bygningsaktiviteter også givet arbejde. Det A.P. Møller-

Mærsk-ejede Odense Stålskibsværft var således involveret 

i konstruktionsarbejde til DUCs udbygning i 1980’erne, 

og leverede blandt andet moduler til Gorm-feltet.20 Endvi-

dere har Odense Stålskibsværft og dets datterselskaber fra 

midten af 1970’erne til begyndelsen af 2000’erne leveret 

en række forsynings-, ankerhåndterings- og vagtfartøjer til 

offshoreindustrien og her har A.P. Møller Gruppens egne 

rederier, Maersk Supply Service og Esvagt været de afgø-

rende aftagere. Selvom Odense Stålskibsværft således har 

fundet arbejde i relation til offshore-industrien, udgjorde 

dette dog kun en beskeden del af værftets forretning, idet 

hovedparten af udbygningsarbejderne for DUC og Mærsk 

Olie og Gas’ udenlandske operationer har været varetaget 

af eksterne leverandører.21 

72



I 2010 blev Maersk Tankers’ råolietanker MAERSK NOVA ombygget til FPSO og omdøbt MAERSK PEREGRINO, der nu beskæftiges af 
Maersk FPSO på en 15-årig kontrakt med Statoil ud for Brasiliens kyst. Ombygningen kostede 7 mia. kr., og er den dyreste enkeltinvestering 
i et fartøj, der nogensinde er foretaget af A.P. Møller-Mærsk Gruppen. Foto: A.P. Møller-Mærsk.
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Forsyningstjeneste
Med opbygningen af efterforsknings- og indvindingsvirk-

somheden på Nordsøen opstod et behov for forsyningstjene-

ste, og her har flere eksisterende rederier set ny forretnings-

muligheder. Navnlig i Norge var udviklingen hastig, men 

A.P. Møller gik også på et tidligt tidspunkt ind i området 

og kunne anvende den maritime ekspertise, som rederiet i 

forvejen besad.22 Alt fra rør og boreudstyr til fødevarer og 

elektronik måtte bringes til installationerne med skib eller 

helikopter, og skibstransporten var klart billigst. To forsy-

ningsskibe (såkaldte supply vessels) blev leveret til A.P. Møl-

ler Gruppen i 1967 og forsynede DUC-felterne i Nordsøen.

A.P. Møller-Mærsk forsyningsaktiviteter er gradvist ble-

vet udvidet, både i samarbejde med Mærsk Olie og Gas og 

med eksterne kunder. Fra 1974 blev aktiviteterne varetaget af 

en selvstændig enhed, Maersk Supply Service, som gradvist 

er vokset til et af de største rederier på sit felt. Samtidig er ak-

tiviteten blevet udvidet til også at omfatte bugsering af jack-

up rigge, såkaldte rig moves, anker-håndtering og lignende. 

I dag er Maersk Supply Service aktiv world-wide og har 

stor geografisk spredning af kunder og aktiviteter. I 2010 

opererede selskabet således knap 70 ankerhåndterings- og 

forsyningsfartøjer. Selvom Mærsk Olie og Gas fortsat er 

blandt de vigtige kunder for Maersk Supply Service, gør 

Danbor Service har siden 1978 haft hovedkvarter på adressen Kanalen 1 på Esbjerg Havn. Mærsk Olie og Gas optager den høje bygning 
på adressen Kanalen 2. Foto: Medvind.
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Mærsk Olie og Gas også brug af eksterne leverandører til 

forsyningstjeneste og rig moves.23

Da efterforskningsaktiviteter i den danske del af Nord-

søen blev igangsat af DUC, blev det besluttet at gøre Es-

bjerg til forsyningsbase. I 1978 etablerede A.P. Møller 

derfor et datterselskab, Danbor Service, til varetagelse af 

netop den opgave. Danbors aktiviteter har udviklet sig i takt 

med DUCs udbygninger på Nordsøen. I 2008 gik Danbor 

for første gang udenlands, da selskabet ved at etablere sig i 

Aberdeen, gik ind som udbyder af en forsyningsbase i den 

britiske sektor af Nordsøen. I dag beskæftiges godt 500 

mennesker af Danbor, fortsat dog primært i Esbjerg.24

De fleste forsyninger til DUCs felter i Nordsøen har 

altid kunnet varetages med forsyningsskibe fra Esbjerg, 

men i særlige tilfælde anvendes også helikoptere, der dog 

primært bruges i forbindelse med persontransport til fel-

terne. I 1975 overtog A.P. Møllers luftfartselskab Maersk 

Air således to nye helikoptere, som herefter varetog beflyv-

ning af DUC-felterne fra Esbjerg lufthavn.25 Under navnet  

Maersk Helicopters blev helikopterdriften udvidet i takt 

med udbygningsaktiviteterne på den danske del af Nordsø-

en, og afspejlede på den måde aktivitetsniveauet på felterne. 

Helikopterdriften var begrænset til betjening af DUCs fel-

ter og foregik derfor udelukkende i Danmark. I 1999 tabte 

Maersk Helicopters imidlertid kontrakten om betjening af 

DUCs felter, og forretningsområdet blev derfor afviklet.26 

Siden har helikopterservice været varetaget af operatører 

uden for A.P. Møller-Mærsk Gruppen.

Fartøjer fra Maersk Supply Service ses fortsat i Esbjerg Havn under lastning og losning af materiel til eller fra felterne på Nordsøen. Her 
ses MAERSK BEATER, der blev bygget i 1997.
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Vagtskibet ESVAGT DELTA ved præsentationen i 1991. I luften en helikopter fra Maersk Helicopters. Foto: Medvind.
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Vagttjeneste27

I forbindelse med etableringen af DUCs aktiviteter på Nord-

søen trådte et lovkrav i kraft vedrørende beredskab af vagt-

skibe. Skibene skal operere i døgndrift i umiddelbar nær-

hed af platformene, og har til opgave at hindre handels- og 

fiskeskibe i at kollidere med anlæggene. Samtidig kan de 

opsamle overbordfaldne fra rig eller platform samt bistå ved 

evakuering og forureningsbekæmpelse, hvis uheldet skulle 

være ude. 

I de første år DUC arbejdede på Nordsøen, blev arbejdet 

udført af engelske fartøjer, men tre lokale entreprenører fra 

Esbjerg ønskede at etablere sig på området. I 1981 grund-

lagde de firmaet Esvagt, som herefter leverede vagtfartøjer 

til DUC på lange kontrakter. Det A.P. Møller-ejede bugser-

selskab A/S Em. Z. Svitzer etablerede sig dog kort efter som 

konkurrent. Fra 1983 indgik de to selskaber imidlertid et 

samarbejde, der siden blev udbygget.  I 1991 overtog Svit-

zer således 50 % af aktierne i Esvagt og denne andel blev i 

1998 øget til 75 %.

Esvagts virksomhed har ekspanderet ganske betydeligt, 

navnlig siden slutningen af 1990’erne. I 2011 opererede 

Esvagt 32 fartøjer. Teknologisk er ændringerne tydelige, 

idet de oprindelige fartøjer, ombyggede fiskefartøjer, i stor 

udstrækning er blevet erstattet af mere avancerede nybyg-

ninger. Esvagt har også senere engageret sig i spot markedet 

for vagtfartøjer og er i dag også aktiv i bl.a. den norske og 

engelske Nordsø-sektor.

Olietransport
Efter indvinding af kulbrinterne følger transport naturligt 

som næste led i værdikæden. Da de første oliefelter blev 

taget i kommerciel anvendelse i Pennsylvania i USA i 

1860’erne, var afstanden til forbrugerne forholdsvis beske-

den. Siden dengang er afstanden imidlertid øget markant, 

idet olieindustrien i stigende grad har udnyttet kulbrinte-

forekomster i Mellemøsten og andre områder langt fra de 

store forbrugscentre i Nordamerika, Europa og Asien. Der-

med er behovet for transport af olieprodukter via skibe og 

rørledninger øget markant. 

Siden olieindustriens tidligste år har transporten af olie 

været varetaget af olieselskaberne selv. Royal Dutch Shell’s 

rederi, Anglo-Saxon Tankers, og Standard Oil’s tilsvarende 

selskab, Anglo American Oil Company, opererede gennem 

årtier store flåder af tankskibe til transport af selskabernes 

egne produkter. Ved at internalisere alle værdikædens akti-

viteter søgte olieselskaberne at undgå, at andre virksomhe-

der kunne opnå overnormal profit i en del af værdikæden 

uden for deres kontrol. Den integrerede model for oliesel-

skaberne er gradvist blevet ændret, men store selskaber som 

Royal Dutch Shell har dog bevaret ejerskab af en tankskibs-

flåde indtil i dag.28

Trods de store olieselskabers tendens til internalise-

ring af værdikædens mange aktiviteter, opstod der i mel-

lemkrigstiden et nyt shipping marked for private rederier i 

form af tankskibsfart. Navnlig norske redere opbyggede et 

væsentligt forretningsområde her29, men også A.P. Møller, 

der ellers hidtil havde koncentreret sig om tørlastfart, enga-

gerede sig i dette segment. Med en flåde på fem ny olietan-

kere, leveret fra 1928, indgik A.P. Møller langtidskontrakter 

med flere olieselskaber. Det gav et fast indtægtsgrundlag i 

1930’erne, da andre shippingaktiviteter svingede mere ure-

gelmæssigt. I Danmark var A.P. Møller stort set alene om at 

satse på tankskibsdrift i mellemkrigstiden.30 

I efterkrigstiden udviklede transport af råolie sig til et 

af de hurtigst voksende shipping-markeder overhovedet. 

Voksende efterspørgsel på olie var drevet af flere forhold. I 

stigende grad gik de vestlige økonomier over fra kul til olie 

i energiforsyningen, og store oliefund i Mellemøsten betød 

en voksende afstand mellem oliefelter og forbrugere. En-

delig gav Vesteuropas, USAs og Japans økonomiske vækst 

i 1950’erne og 1960’erne grundlag for en stigende efter-

spørgsel.31 

Redernes svar på den voksende efterspørgsel var intro-

duktionen af stadig større fartøjer, som kunne udnytte stor-

driftsfordele. I 1950 var et stort tankskib ca. 20.000 tons 

dødvægt, men tyve år senere var normen for supertankere 

på over 300.000 tons dødvægt.32  Som eneste danske rederi 

gik A.P. Møller ind på dette marked, og Mærsk flåden blev 

udvidet med adskillige sådanne fartøjer frem til 1977. Ton-

nagemæssigt udgjorde tankskibsflåden – hvoraf en betragte-

77



lig del af skibene blev bygget på Odense Stålskibsværft – en 

væsentlig del af Mærsk flåden på dette tidspunkt. A.P. Møl-

ler engagerede en del af flåden på lange kontrakter, mens 

en anden del arbejdede i det kortsigtede, mere volatile spot 

marked.33 

Den hastige vækst blev afbrudt i 1973 med den såkaldte 

oliekrise. Voksende oliepriser, delvis substitution af olie 

med andre energiformer, udviklingen af offshore produkti-

on i Nordsøen og Alaska nær forbrugerne, lavkonjunktur og 

en massiv og vedvarende overkapacitet af tankskibe gjorde 

situationen vanskelig for de fleste tankskibsredere indtil 

slutningen af 1980’erne. I perioder var store dele af ver-

dens tankskibsflåde oplagt.34 A.P. Møller havde ganske vist 

gjort heldige salg af en del af tankskibsflåden i 1970’erne, 

men holdt dog fast i forretningsområdet i 1980’erne. Sidste 

nybygning blev leveret i 1977, mens en del A.P. Møller tan-

kere var oplagt, og ikke før 1989 fik A.P. Møller atter leveret 

nye råolietankere.35 Det reducerede engagement i tankskibs-

markedet faldt sammen med vækst i mange af A.P. Møllers 

øvrige aktiviteter, bl.a. olieproduktionen i Nordsøen og en 

hastig udbygning af forretningsenheden Maersk Line. De 

nye aktiviteter i gruppen overgik dermed tankskibsaktivite-

terne i betydning. 

Da efterspørgselen og fragtraterne inden for råolietrans-

port igen steg i slutningen af 1980’erne, havde A.P. Møller 

bevaret fornødne kompetencer, der tillod en fornyet satsning 

på nybyggede råolietankere. I begyndelsen af 1990’erne og 

i slutningen af samme årti samt navnlig i løbet af 2000’erne, 

da hastigt stigende kinesisk efterspørgsel drev tankskibs-

markedet opad, bestilte gruppens tankskibsselskab, Maersk 

Tankers, igen lange serier af supertankere. Maersk Tankers 

opererer i dag en af de største flåder globalt set.36

Råolien var ikke alene om at give beskæftigelse til re-

derierne i efterkrigstiden. I løbet af 1950’erne og 1960’erne 

voksede der et stort transportmarked frem for olieindustri-

ens mange raffinerede produkter, som skulle distribueres fra 

raffinaderier til regionale lagre og forbrugere. Til det formål 

udvikledes produkttankere, der i størrelse ganske vist ikke 

matchede råolietankerne, men i antal udgjorde en betydelig 

og voksende del af verdensflåden. A.P. Møller engagerede 

sig også i dette segment. Første gang var i 1960’erne, men 

den store vækst i flåden fandt først sted efter 2000. I det nye 

årtusinde udviklede Maersk Tankers sig gennem organisk 

vækst med et stort nybygningsprogram og ved opkøb af en 

svensk konkurrent til en betydelig, international spiller i 

produkttankmarkedet.37

Selvom A.P. Møller-Mærsk har været engageret i olie-

transport i mere end 80 år, har selskabet kun i mindre om-

fang transporteret egen olie. I den forstand har der ikke 

været tale om en integreret værdikæde for gruppen som 

sådan. Den olie, som A.P. Møller-Mærsks olietankere har 

transporteret, har kun i beskedent omfang hidrørt fra Mærsk 

Olie og Gas’ oliefelter. Da den første olie fra Dan-feltet 

skulle føres i land i 1972, skete det dog med A.P. Møllers 

ombyggede tankskib MARIE MÆRSK, som lastede fra en 

bøje ved feltet og transporterede olien til Gulf-raffinaderiet 

ved Stigsnæs. Bøjelastning af DUCs olie med A.P. Møllers 

tankskibe fortsatte, indtil en olierørledning fra platformene 

til fastlandet blev taget i brug i 1984. 

Selvom markedet for bøjelastning af råolie (såkaldte 

shuttle tankers) voksede i løbet af 1990’erne i takt med ud-

bygningen af især oliefelterne i den norske og britiske del 

af Nordsøen, engagerede A.P. Møller sig kun i beskedent 

omfang i dette marked, og kun på kontrakter med eksterne 

kunder.

I 2010 opererede Maersk Tankers 102 egne og 74 char-

trede råolie-, produkttank- og gasfartøjer, hvoraf hovedpar-

ten var produkttankskibe.38

Transport af flydende petroleumsgas (LPG)
I takt med olieindustriens ekspansion og eksperimenter med 

raffinering og forædling af olieprodukter, opstod der i efter-

krigstiden nye markeder for transport af gasser, blandt andet 

flydende petroleumsgas (LPG eller liquified petroleum gas). 
Gasserne skulle transporteres i nedkølet form, og her opstod 

et marked for en ny skibstype, LPG-tankere.39 Siden 1972 

har A.P. Møller ejet sådanne fartøjer, men i forhold til de 

øvrige shippingaktiviteter har flåden af LPG-tankere altid 

været af ret beskeden størrelse. I 2010 drev Maersk Tankers 

således 11 egne og 13 charterede LPG-tankere.40
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Transport af flydende naturgas (LNG)
Også flydende naturgas (LNG eller liquified natural gas) 
kan transporteres til søs. Det skete første gang i 1959 om 

bord på et ombygget tørlastskib. Snart blev der udviklet 

specialbyggede fartøjer til formålet, hvilket var en teknisk 

og økonomisk udfordring. For at transportere naturgas i 

flydende og dermed komprimeret form, må den nedkøles 

til meget lave temperaturer, hvilket er kostbart. Ved LNG-

fartøjets ankomst til destinationen må lasten regassificeres. 

Dette kræver avancerede LNG tankskibe, som pga. den sær-

lige konstruktion er kostbare at bygge.41 

LNG-markedet var af beskedent omfang i 1960’erne, 

men det voksede i 1970’erne, og verdensflåden blev mere 

end tredoblet fra 1972 til 1982. Det førte til klassisk over-

investering, og mange kostbare fartøjer måtte gå i langtids-

oplægning fra omkring 1980 til slutningen af 1990’erne. En 

ny investeringsfase startede i slutningen af 1990’erne, og på 

et årti blev flåden igen tredoblet. Fremgangen hang blandt 

andet sammen med en stigende brug af LNG i energifor-

syningen og etableringen af nye LNG forsyningskæder og 

terminaler i mange store forbrugsområder i Nordamerika, 

Europa og Asien. Den øgede fokus på LNG skyldtes blandt 

andet, at det blev anset for at være en renere energiform med 

lavere emissioner end råolie. Historisk har de fleste LNG 

ELEO MÆRSK, der blev bygget på Lindø Værftet i 1992, var verdens første dobbelt-skrogede supertanker. Skibet var i fart for Maersk Tan-
kers frem til 2004. Foto: A.P. Møller-Mærsk.
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Mærsk Raffinaderiet ved København. Foto: A.P. Møller-Mærsk.
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tankskibe opereret på lange kontrakter med olieselskaberne, 

men i løbet af 2000’erne er et egentlig spot-marked gradvist 

opstået også på dette felt.42

I 1970’erne havde A.P. Møller foretaget mindre investe-

ringer i LNG shipping markedet, men først fra begyndel-

sen af 2004, med leveringen af LNG-tankeren MAERSK 

RAS LAFFAN, tog A.P. Møller-Mærsks engagement i dette 

segment fart. Frem til 2011 blev A.P. Møller-Mærsks flåde 

af de kostbare LNG fartøjer udvidet til i alt otte fartøjer, i 

hovedsagen beskæftiget på lange kontrakter, og alle for eks-

terne kunder. Indtil 2009 blev LNG-forretningen drevet af 

Maersk Tankers, men blev herefter udskilt som et selvstæn-

digt forretningsområde med navnet Maersk LNG.43 

I 2011 anså mange eksperter LNG-shipping-markedet 

for at have stort vækstpotentiale, og flere rederier valgte at 

gå ind i segmentet på dette tidspunkt.44  A.P. Møller-Mærsk 

gik dog mod strømmen ved at sælge LNG-forretningen i 

efteråret 2011. Maersk LNG havde ikke givet det forven-

tede afkast på investeringen, og som følge heraf havde A.P. 

Møller-Mærsks ledelse ønske om at skærpe forretningens 

fokus via bortsalg af LNG-segmentet.45 

Forædling og distribution til forbrugere
Olieselskaber som Shell og BP har historisk engageret sig i 

alle værdikædens led, inklusive raffinering, distribution og 

salg af olieprodukter til forbrugere. A.P. Møller Gruppen 

har derimod historisk haft fokus på shipping og upstream 

aktiviteter, og i vid udstrækning overladt de sidste led af 

downstream aktiviteterne til andre virksomheder. Eneste 

væsentlige undtagelser herfra var Mærsk Raffinaderiet og 

Danbritkem A/S, der var beliggende ved Kløvermarken i 

København. Raffinaderiet blev etableret i 1955, men havde 

tekniske opstartsproblemer. Efter ændring i produktions-

indretningen blev raffinaderiet efterhånden profitabelt, men 

efter nye underskud i 1970’erne blev aktiviteten afhændet. 

I nærheden af raffinaderiet etablerede A.P. Møller Gruppen 

i 1962 i samarbejde med et britisk selskab Danbritkem, der 

åbnede en fabrik til produktion af polyethylen, et plastmate-

riale til brug i industriproduktion. Danbritkems produktion 

var baseret på råmaterialer fra raffinaderiet og blev fortsat, 

indtil gruppen endeligt afviklede downstream engagemen-

tet i slutningen af 1970’erne.46

Konklusion: Internalisering og strategisk brud
Gennem tiden er A.P. Møller-Mærsk Gruppens involvering 

i olie- og gasindustriens værdikæde gradvist blevet udvidet. 

Involveringen startede i 1927-28, da A.P. Møllers to tradi-

tionelle tørlastrederier, A/S Dampskibsselskabet Svendborg 

og Dampskibsselskabet af 1912 A/S, gik ind i tankskibsfart. 

I mellemkrigstiden gjorde de store olieselskaber stigende 

brug af eksterne leverandører til at varetage olietransporten, 

og det betød en ny forretningsmulighed for mange rederi-

er – herunder også A.P. Møllers selskaber. Betydningen af 

olietransport voksede for A.P. Møller i efterkrigstiden, hvor 

gruppen udviklede Danmarks største tankskibsrederi. Siden 

oliekrisen i 1970’erne er tankaktiviteterne dog blevet over-

halet af rederiets containerforretning, Maersk Line, i for-

hold til omsætning og betydning for gruppen. Transport af 

råolie og raffinerede produkter samt gas udgør også en del 

af gruppens shippingaktiviteter. 

Efterforsknings- og produktionsaktiviteterne i den dan-

ske del af Nordsøen blev det egentlige gennembrud for 

gruppens involvering i olie- og gasindustrien. Upstream er 

det lykkedes A.P. Møller-Mærsk Gruppen at udvikle Mærsk 

Olie og Gas til en betydelig international spiller inden for 

kulbrinteefterforskning og -produktion med aktiviteter i 

mange lande. Selskabet opnåede koncessionen til efter-

forskning i den danske undergrund i 1962 og opbyggede 

gradvist kompetencerne på efterforskning og udvinding. 

Fra begyndelsen af 1990’erne startede en international eks-

pansion, som i skrivende stund har bragt Mærsk Olie og Gas 

ind i gruppen af de 20 største olieselskaber i verden. 

En lang række støttefunktioner upstream er opstået som 

knopskydning på kulbrinteefterforskningen og -indvindin-

gen i Danmark. Det gælder således boreaktiviteter (Maersk 

Drilling/Contractors), flydende produktion (Maersk FPSO) 

og forsyningstjeneste (Maersk Supply Services, Danbor og 

Maersk Helicopters). Disse aktiviteter har i overvejende 

grad været maritime og således bygget videre på gruppens 

maritime kompetencer, men dog ikke udelukkende. En be-
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tydelig kompetenceopbygning er også foregået inden for 

hvert felt over årene. 

Støtteaktiviteterne har dels serviceret DUC og operatø-

ren Mærsk Olie og Gas, men også fundet mange eksterne 

kunder. Ligeledes har en række af støttefunktionerne for 

Mærsk Olie og Gas været varetaget af eksterne leverandører, 

snarere end af gruppens egne enheder. Der har således ikke 

været tale om fuld integrering eller internalisering af værdi-

kæden inden for A.P. Møller-Mærsk. Mens FPSO-aktivite-

terne og Danbor Service har opereret med lange kontrakter, 

har Maersk Supply Services og Maersk Drilling kombineret 

lange kontrakter med involvering i spot markederne.

Downstream i raffinering har A.P. Møller-Mærsk Grup-

pen kun involveret sig i mere beskedent omfang, og her ad-

skiller selskabet sig fra fuldt integrerede olieselskaber som 

f.eks. Royal Dutch-Shell og Exxon. Distribution og salg af 

kulbrinte-produkter til slutkunder har A.P. Møller-Mærsk 

Gruppen aldrig beskæftiget sig med.

Traditionelt har A.P. Møller-Mærsk Gruppen fungeret 

som et konglomerat. Knopskydningen i olie- og gasindu-

strien viser denne udvikling meget klart, idet nye aktivite-

ter gradvist er vokset ud af eksisterende. Omvendt har man 

håndhævet armslængdeprincippet mellem forretningsenhe-

derne, hvilket f.eks. blev tydeligt, da Maersk Helicopters 

tabte kontrakten på beflyvning af DUCs felter. Salget af 

LNG aktiviteterne i 2011 signalerer, at A.P. Møller-Mærsk 

Gruppen har skærpet fokus på de mest profitable forret-

ningsområder og er i færd med at reducere dens spredning 

i værdikæden.47 Dermed fremstår gruppen mere fokuseret 

omkring olieudvinding, drilling samt tankskibs- og con-

tainer-shipping. Det er første gang, at gruppen væsentligt 

har indsnævret involveringen i værdikæden i olie- og gas- 

industrien, siden bortsalget af downstream-aktiviteterne i 

1970’erne.48 

Indsnævringen hænger sammen med en ny strategi med 

fokus på core businesses og fornuftigt afkast på investeret 

kapital, som i 2008 blev lanceret af den nye Group CEO, 

Nils Smedegaard Andersen. 27. maj 2008 blev Smedegaard 

således citeret på forsiden af Financial Times:

“We are moving away from this vertical integration in 

order to simplify our business and make sure every business 
we are involved in is competitive.”49

Avisen udlagde hans udtalelser som et opgør med gamle 

”key strategies”, idet:

“Maersk would ease its policy of seeking to provide as 
many services for the core container shipping and oil and 
gas businesses from within the group.”50

Smedegaard bekræftede dette internt i sin henvendelse 

til medarbejdere. Her gentog han fokus på core business: 

“… we exit from operations with low returns and free 
up cash, enabling us to invest in core businesses with a high 
return or better growth potential.”51

Konglomerat-tankegangen, som har skabt den brede in-

volvering i mange af værdikædens led, er blevet erstattet af 

fokus på core business og return on invested capital. 

Summary 
The A.P. Møller-Mærsk Group’s involvement in the explo-

ration and production of oil and natural gas is well known 

abroad. The Group’s involvement in the oil and gas sector 

is, however, greater than it appears. The object of this ar-

ticle is to provide an overview of A.P. Møller-Mærsk’s in-

volvement in this sector by following the activities in the oil 

and gas sector’s value chain from the discovery of hydro-

carbons to the consumer, and to place the Group’s various 

hydrocarbon-related activities therein. The history of A.P. 

Møller-Mærsk and hydrocarbons goes back to the 1920s, 

and hydrocarbons have gradually developed into an impor-

tant element in the group’s total activities. This article dis-

cusses this history and concludes with an assessment of the 

oil and gas sector’s total strategic significance for the Group 

and the degree of integration among the various oil-related 

activities in the A.P. Møller-Mærsk Group.

The A.P. Møller-Mærsk Group’s involvement in the oil 

and gas value chain was extended gradually over time. The 

involvement started in 1927-28, when A.P. Møller’s two 

traditional dry cargo shipping companies, A/S Dampskibs-

selskabet Svendborg and Dampskibsselskabet af 1912 A/S, 

started using tankers. In the inter-war period, the major oil 

companies made increasing use of external suppliers to 
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transport oil, and this meant a new business opportunity for 

many shipping companies – including A.P. Møller’s com-

panies. The importance of transporting oil grew for A.P. 

Møller in the post-war period, when the group developed 

Denmark’s biggest tanker company. Since the oil crisis of 

the 1970s, the tanker activities have, however, been over-

taken by the group’s container business, Maersk Line, in 

relation to turnover and importance for the group. The trans-

port of crude oil, refined products and gas is also a part of 

the group’s shipping activities.

The exploration and production activities in the Danish  

North Sea provided the actual breakthrough for the group’s 

involvement in the oil and gas sector. The A.P. Møller-

Mærsk Group succeeded in developing Mærsk Olie og Gas 

into a major international player upstream within hydro-

carbon exploration and production, with activities in many 

countries. The company was granted the concession to con-

duct exploration in Denmark’s subsoil in 1962, and it gradu-

ally built up expertise in exploration and production. From 

the early 1990s, Mærsk Olie og Gas embarked on an inter-

national expansion and at the time of writing the company 

is one of the world's 20 largest oil companies.

Numerous upstream support functions have developed as 

offshoots from the hydrocarbon exploration and production 

in Denmark. These include drilling (Maersk Drilling/Con-

tractors), floating production (Maersk FPSO) and supply 

services (Maersk Supply Services, Danbor and Maersk Heli-

copters). These activities have been predominantly maritime 

and they have thus built further on the group’s maritime ex-

pertise, although not exclusively. Considerable expertise has 

also been built up over the years within each field. 

The support activities have serviced DUC and the ope- 

rator Mærsk Olie og Gas, but they have also found many 

external customers. A number of the support functions for 

Mærsk Olie og Gas have also been undertaken by exter-

nal suppliers rather than the group’s own units. There has 

MÆRSK FRONTIER fra Maersk Supply Service i arbejde ved borerig i Nordsøen. I baggrunden et af Esvagts karakteristiske vagtskibe. 
Foto: A.P. Møller-Mærsk.
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thus not been full integration or internalisation of the value 

chain within A.P. Møller-Mærsk. While the FPSO (floating 

production, storage and offloading) activities and Danbor 

Service have operated under long-term contracts, Maersk 

Supply Services and Maersk Drilling have combined long-

term contracts with involvement in the spot markets.

Downstream in refining, the A.P. Møller-Mærsk Group 

has only been involved to a more modest extent, and here 

the company differs from fully integrated oil companies 

like Royal Dutch-Shell and Exxon. The A.P. Møller-Mærsk 

Group has never been involved in distribution and sales of 

hydrocarbon products to end customers.

The A.P. Møller-Mærsk Group has traditionally func-

tioned as a conglomerate. The branching into the oil and 

gas sector illustrates this development very clearly, in that 

new activities have gradually grown out of existing ones. 

The sale of the LNG activities in 2011 does, however, signal 

that the A.P. Møller-Mærsk Group has sharpened its focus 

on the most profitable business areas, and is in the process 

of reducing its diversification within the value chain. The 

group is thus more focused on oil exploration and produc-

tion, drilling and tanker and container shipping. This is the 

first time that the group has significantly narrowed its in-

volvement in the value chain in the oil and gas sector since 

the sale of a number of downstream activities in the 1970s.

This narrowing is related to a new strategy focusing on 

core businesses and return on invested capital which was 

launched by the new Group CEO Nils Smedegaard Ander- 

sen during 2008. The conglomerate strategy which created 

the broad involvement in many links of the value chain has 

been replaced by a focus on core business and return on 

invested capital. 
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