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Baggrund og fundats

Den Danske Maritime Fond blev
stiftet den 13. juli 2005 i forbind-
else med Folketingets lov om 
omdannelse af Danmarks Skibs-
kreditfond til aktieselskabet 
Danmarks Skibskredit A/S.
Fondens grundkapital udgøres af 
10 % af aktiekapitalen i Danmarks
Skibskredit A/S, og afkastet heraf
udgør Fondens indtægter.

Ifølge fundatsen er Fondens formål
følgende:

”Fondens formål er at yde økono-
misk støtte til initiativer og tiltag,
der kan tjene til at udvikle og
fremme dansk skibsfart og/eller
dansk værftsindustri”.

Der er ikke opstillet nærmere 
kriterier for, hvilke typer aktiviteter 
Fonden ønsker at støtte, men 
bestyrelsen ser gerne ansøgninger
om aktiviteter, der er innovative,

fremadrettede og forretningsorien-
terede. Det vil sige projekter som
udvikler kompetencerne og konkur-
renceevnen i den danske maritime
sektor.

Bestyrelsen ønsker således at 
uddelingerne tilfalder virksomheds-
relaterede aktiviteter, for herigen-
nem at styrke branchens vækst og
medvirke til øget beskæftigelse.

Fondens fundats er tilgængelig på
www.dendanskemaritimefond.dk 

Bestyrelse

Fonden ledes af en bestyrelse 
bestående af 6 medlemmer, der 
udpeges for 2 år ad gangen. 
Danmarks Rederiforening udpeger 2
medlemmer, heriblandt bestyrelsens
formand. Danske Maritime udpeger
ligeledes 2 medlemmer, heriblandt
næstformanden, og Bilfærgernes
Rederiforening og Rederiforeningen
af 2010 udpeger i fællesskab 1
medlem. Endelig udpeger økonomi-
og erhvervsministeren 1 medlem,
der i modsætning til de øvrige 
bestyrelsesmedlemmer udpeges for
en periode på 5 år.

Bestyrelsesmedlemmer ultimo 2012
er følgende:

Formand: 
Direktør Knud Pontoppidan

Næstformand:
Adm. Direktør Jenny N. Braat, 
Danske Maritime

Administration



Juridisk konsulent Jørgen Hammer
Hansen, Brockstedt-Kaalund

Adm. Direktør Bjørn Clausen, 
Corral Line ApS

Skibsreder Finn Poulsen, 
J. Poulsen Shipping A/S 

Direktør Knud Degn Karstensen,
Karstensens Skibsværft A/S

Administration:
Carsten Melchiors
Marianne Lindahl

Om at ansøge

Fondens Bestyrelse mødes 4 gange
om året, hvor de indkomne ansøg-
ninger behandles.

Der kan løbende indsendes 
ansøgninger om støtte. På Fondens
hjemmeside ses en indsendelsesfrist
for ansøgninger, der vil blive 
behandlet på det førstkommende 
bestyrelsesmøde. 

På Fondens hjemmeside kan hentes
en vejledning til ansøgning og an-
søgningsformular, og der kan findes
oversigter over Fondens tidligere
uddelinger. 

I forbindelse med udarbejdelsen af
en ansøgning giver Fondens admi-
nistration gerne råd og vejledning.

Fondens administration vil muligvis
på eget initiativ bede en ansøger
om yderligere oplysninger efter
modtagelse af ansøgningen.

Det maritime MBA Legat

Ansøgninger til det maritime MBA
Legat vil blive vurderet løbende.

På Fondens hjemmeside, under
MBA Legat, kan findes yderligere
oplysninger og Fondens ansøg-
ningsformular kan hentes. 

Bestyrelsen (Knud Degn Karstensen var fraværende)





”Winds of change”

Velkommen til årsberetningen for 2012 fra
Den Danske Maritime Fond.

Fonden er stiftet for at udvikle og fremme
dansk skibsfart og værftindustri.
Dette sker gennem økonomisk støtte til
forskning, teknologi- og produktudvikling,
uddannelse, rekruttering og andre typer af
initiativer med maritimt fokus.

I 2012 blev der behandlet i alt 144 ansøg-
ninger og uddelt 44 mio. kr. til 66 modta-
gere. Aktivitetsniveauet i 2012 lå således
betydeligt over 2011.

Her i årsberetningen sætter vi fokus på 6
spændende projekter. Alle større uddelin-
ger i 2012 er desuden kort beskrevet sidst
i årsberetningen.

På indersiden af omslagets forside omtales
Fondens formål, baggrund, bestyrelse og
ansøgningsprocedure, og bagerst omtales
Fondens aktiviteter og økonomi.
Årsrapporter fra 2005 til 2012 kan hentes
på www.dendanskemaritimefond.dk.

“… at udvikle og fremme

dansk skibsfart og værft-

industri”
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Kort fortalt:
International skibsfart reguleres gennem
IMO, etableret af FN i 1948. IMO arbej-
der målrettet for at skabe fælles ret-
ningslinjer og regler, som bl.a. skal
højne sikkerheden til søs, og beskytte
det maritime miljø. Danmark er medlem
af IMO’s Council og som et led i rege-
ringens vækstplan for Det Blå Danmark
arbejdes målrettet på at oprette en fast
dansk repræsentation ved IMO i London.
Initiativet skal fremme danske interesser
i IMO og især understøtte vækstmulig-
hederne for danske udstyrsproducenter.

Fakta:
> Permanent dansk IMO-repræsentation

i London
> Koordination med Søfartsstyrelsens 

eksperter
> Del af regeringens vækstplan for 

Det Blå Danmark
> Skal fremme danske interesser 

ved IMO
> Støtte vækstmuligheder for danske 

virksomheder

Baggrunden:
IMO arbejder med et fælles internationalt
regelsæt, som skal højne sikkerheden til
søs og forebygge og reducere forureningen
fra skibsfarten. Danmark har som skibs-
fartsnation en naturlig interesse i IMO’s
arbejde, og har siden 2001 været medlem
af IMO’s Council.

En stor del af det konkrete arbejde i IMO
udføres i en række komitéer, underkomi-
téer og arbejdsgrupper. Her fremsættes
der forslag og arbejdes med projekter 
indenfor en bred vifte af maritime temaer
som fx sikkerhed, navigation, energieffek-
tivitet, pirateri m.m. For at sikre indfly-
delse i IMO er det nødvendigt at yde en
aktiv indsats ved at skabe et stærkt net-
værk og bidrage aktivt med relevant 
ekspertise til samarbejdet i IMO.

Løsningen:
Ved at etablere en permanent dansk re-
præsentation med base i London styrkes
fundamentet for den danske indflydelse i 

en række af IMO’s arbejdsgrupper og ko-
mitéer. Med en fast repræsentation kan
der nemmere knyttes de nødvendige kon-
takter og der kan arbejdes kontinuerligt
og målrettet på både at sikre opbakning
til de forslag, som stilles fra dansk side, og
på at støtte andre gode forslag.

Perspektiverne:
Danmark har en erklæret målsætning om
at blive et maritimt kraftcenter i Europa,
og for at nå det mål er det nødvendigt
med en stærk tilstedeværelse og stor eks-
pertise i indsatsen omkring IMO’s arbejde.
Danmark nyder stor anseelse og respekt i
hele den maritime industri og bidrager lø-
bende med væsentlige tiltag, som støtter
IMO’s formål. Med en fast repræsentation
som supplement til Søfartsstyrelsens til-
rejsende eksperter i London vil Det Blå
Danmarks interesser og i særdeleshed de
danske udstyrsproducenters interesser
kunne varetages på en både aktiv og ef-
fektiv måde.

Fast dansk repræsentation 
ved IMO
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Projektet:
Danmark er en af verdens betydende sø-
fartsnationer og har en lang tradition for
at bidrage aktivt med både at fremme sik-
kerhed og sundhed til søs og reducere
skibsfartens påvirkning på miljøet. Den
danske maritime industri leverer ofte in-
novative løsninger i høj kvalitet på en
række relevante områder, og hele Det blå
Danmark bidrager betragteligt til landets
økonomi. 

Den danske regering har vedtaget en
vækststrategi for Det Blå Danmark, og an-
befaler eksplicit, at der etableres en fast
dansk repræsentation med en maritim
ekspert ved IMO i London. Denne anbefa-
ling støttes af Søfartsstyrelsen, hvor ini-
tiativet harmonerer godt med styrelsens
ønske om at have fokus på kvalitetsskibs-
fart. Med dette fokusområde arbejder sty-
relsen på at fremme de højeste standarder
indenfor sundhed, sikkerhed og miljø sam-
tidig med, at den erhvervsmæssigt høje
konkurrenceevne bibeholdes.

Danmark nyder generelt og traditionelt
stor anseelse i IMO, og for at sikre en fort-
sat positiv indflydelse er det nødvendigt
med både en aktiv indsats, konstruktive
bidrag til arbejdet og ikke mindst et
stærkt netværk med relevante kontakter,
som kan bakke op om de gode forslag.

Ved at etablere en fast og fuldtids lokal
repræsentation af en dansk maritim eks-
pert i London kan Danmark styrke og ud-
vide den indsats i det internationale
samarbejde, som Søfartsstyrelsen allerede
leverer via de danske delegationer. Derud-
over kan indsatsen bane vej for forslag,
som kan skabe vækst for især de danske
udstyrsproducenter med løsninger, som
har en gunstig indvirkning på bl.a. klima-
området og energieffektiviseringer. Og en-
delig kan det have en positiv effekt på
Danmarks muligheder for at udvikle hele
den maritime klynge til at være et mari-
timt vækstcenter for hele Europa.

“Det Blå Danmark 
i London!”

Den Danske Maritime Fond >  Årsberetning 2012  >  Tema 1

Andreas Nordseth
Søfartsstyrelsen

Set indefra:
Andreas Nordseth fra Søfartsstyrelsen
betragter en fast dansk repræsentation
som en væsentlig styrkelse af den dan-
ske indflydelse i IMO..:

”Mange lande har enten tilrejsende eks-
perter eller en fast repræsentant ved de
forskellige møder og konferencer i IMO-
regi i London. Ved både at have en fast
repræsentation og samtidig bevare ind-
satsen fra Søfartsstyrelsens tilrejsende
eksperter styrker vi varetagelsen af de
danske interesser i IMO betragteligt…”

Info:
> Fast dansk repræsentant ved IMO 

i London
> Søfartsstyrelsen
> Kontakt: Charlotte Asgaard Andersen
> Mere info:

www.sofartsstyrelsen.dk
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Kort fortalt:
Farvandene omkring Grønland stiller
store krav til både skib, navigatør og
besætning grundet de ofte meget 
hurtigt skiftende meteorologiske for-
hold med is, dårligt sigt og uopmålte
områder. Der findes i dag ikke en egent-
lig lodstjeneste, men kun en frivillig
ordning med såkaldte ‘kendtmænd’, som
er erfarne grønlands-navigatører.
Greenland Maritime Solutions ApS
planlægger etablering af en virksomhed,
som skal opkvalificere ‘kendtmænd’
gennem et kursus i Ice Navigation and
Bridge Resource management og med en
medarbejderstab på ca. 20 ‘kendtmænd’
tilbyde formaliseret ‘kendtmand’ service
til skibsfart til og fra Grønland. 

Fakta:
> ‘Kendtmand’ service til skibsfarten 

ved Grønland
> Kursus på Marstal Navigationsskole
> Træningsforløb i Grønland
> Arbejdspladser til Grønland

Baggrunden:
Sejlads i de grønlandske farvande kan i
perioder stille store krav til både skibet og
besætningen, og i særdeleshed navigatø-
ren. Is, pludselige vejrskift, dårlig sigt og
uopmålte områder er en del af hverdagen i
grønlandsk søterritorium, og Søfartsstyrel-
sen har i en årrække anbefalet, at rederier,
som sejler i disse farvande, gør brug af så-
kaldte isnavigatører, som er personer med
særligt kendskab til de grønlandske for-
hold. Der findes endnu ikke en lodstjene-
ste i Grønland. I de senere år er skibs-
trafikken omkring Grønland taget til med
både krydstogtsskibe og undersøgelses-
skibe fra gas- og olieindustrien, og Far-
vandsvæsenet har udformet en rapport,
som anbefaler skibe uden grønlandserfa-
ring at gøre brug af en såkaldt ‘kendt-
mand’; en erfaren navigatør med særligt
kendskab til de grønlandske forhold.

Løsningen:
Greenland Maritime Solutions ønsker at
etablere et selskab, som bl.a. tilbyder 

‘kendtmand’ service til skibsfarten til og
fra Grønland. Selskabet skabes med grøn-
landserfarne danske navigatører, som bl.a.
har gennemgået et særligt kursus i arktisk
navigation på Marstal Navigationsskole.
Udover selve ‘kendtmand’ servicen tilbydes
også andre former for rådgivning og prak-
tisk hjælp til virksomheder, som opererer i
og omkring de grønlandske farvande.  

Perspektiverne:
Fra flere sider arbejdes der på at skabe en
løsning på behovet for at forbedre sejlads-
sikkerheden i de grønlandske farvande.
Med etableringen af Grenland Maritime
Solutions veluddannede korps af erfarne
og certificerede ‘kendtmænd’ findes der
både et tilbud til skibsfarten og et rekrut-
teringsgrundlag, hvis der indføres obliga-
torisk brug af ‘kendtmand’ og hvis der
stilles bestemte kvalifikationskrav til
‘kendtmændene’.

Etablering af ‘kendtmand’
service ved Grønland
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Projektet:
Skibsfarten på Grønland oplever i disse år
en stigende andel af skibe, som ikke har
stor erfaring i sejlads i de isfyldte far-
vande omkring Grønland. Det handler både
om krydstogtskibe, om undersøgelsesskibe
fra olie- og gasindustrien og om en række
andre skibstyper. Sejlads i de grønlandske
farvande stiller store krav til både skib,
besætning og navigatør, fordi forholdene
ofte kan byde på store vanskeligheder i
form af is af forskellig karakter, pludselige
skift i vejret, dårligt sigt og uopmålte om-
råder. Samtidig kan en ulykke få store
konsekvenser for det følsomme arktiske
miljø.

Fra forskellige sider arbejdes der i disse år
målrettet på at skabe sikker sejlads i de
grønlandske farvande, og en del af debat-
ten handler om brugen af erfarne isnavi-
gatører eller såkaldte ‘kendtmænd’, som er
erfarne navigatører med særligt kendskab
og rutine i de grønlandske forhold. I skri-
vende stund er der endnu ikke indført
hverken obligatorisk brug af ‘kendtmand’ 

eller stillet krav om bestemte kvalifikatio-
ner eller certificering af ‘kendtmænd’.  

Greenland Maritime Solutions arbejder på
at skabe en virksomhed, som både tilbyder
rådgivning og praktisk hjælp til virksom-
heder, som opererer i og omkring de grøn-
landske farvande og har behov for
lokalkendt assistance. En del af den ser-
vice, som virksomheden tilbyder, består i
at levere en ‘kendtmand’ som assistance
til skibets kaptajn og navigatør. 

Servicen med en ‘kendtmand’ leveres fra
et korps af grønlandserfarne og lokale na-
vigatører, som gennemgår en certificering
og efteruddannelse med særlig fokus på
’Ice Navigation’ i samarbejde med Marstal
Navigationsskole. Med etableringen af
Greenland Maritime Solutions er der skabt
et godt grundlag for at tilbyde skibsfarten
en kendtmandsløsning, som kan medvirke
til at øge sikkerheden ved sejlads i de
grønlandske farvande. 

“Ismand!”

Den Danske Maritime Fond >  Årsberetning 2012  >  Tema 2

René Elling og Jakob Nordstrøm
Greenland Maritime Solutions ApS

Set indefra:
Jakob Nordstrøm fra Greenland Maritime
Solutions ser virksomhedens initiativ som
et skridt i retning af øget sejladssikker-
hed i de grønlandske farvande...:

”Når man sejler på Grønland er der
især to områder, som er vigtige; Man
skal vide, hvor man er henne, og navi-
gatøren skal vide, hvad han laver.
Ajourførte søkort er øverst på Hjemme-
styrets to-do-liste, og vi skal nok sørge
for, at navigatøren kan have en uddan-
net ‘kendtmand’ ved sin side…”

Info:
> ‘Kendtmand’ service til skibsfarten 

på Grønland
> Greenland Maritime Solutions ApS
> Kontakt: Jakob Nordstrøm
> Mere info:

www.greenland-maritime-
solutions.com
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Kort fortalt:
Både i Danmark og resten af Europa har
vindmølleindustrien vind i sejlene, og
det forventes, at der de kommende år i
Europa vil blive opstillet mere end
10.000 vindmøller til havs. Installation
og vedligeholdelse af vindmøller har
medført en kraftig vækst i den industri,
som ved hjælp af specialskibe monterer
og servicerer vindmøllerne. Et Ph.d.-
projekt for Syddansk Universitet skal
analysere udfordringerne og belyse de
operationelle forhold omkring driften af
specialskibe til bl.a. vindmølleindustrien.

Fakta:
> Ph.d. om drift af specialskibe til 

havvindmøller
> Beskrivelse af processer og metoder
> Indsamling og analyse af erfaringer
> Belysning af kompetencer
> Vidensdeling mellem operatører og 

uddannelsessteder

Baggrunden:
Havvindmølleparker skyder op i både
Danmark og resten af Europa. Den kraftige
vækst i denne industri har medført en
tilsvarende vækst i hele den offshoreindu-
stri, som transporterer, installerer og
vedligeholder de store havvindmøller. De
særlige forhold omkring det at etablere en
vindmøllepark til havs gør det nødvendigt
at anvende en række specialdesignede
fartøjer til de forskellige opgaver omkring
forundersøgelser, transport, fundering,
installationen, kabellægningen samt den
efterfølgende vedligeholdelse. Samtidig
stiller hele logistikken og de særlige for-
hold til havs store krav både til planlæg-
ningen og til uddannelsen af det perso-
nale, som betjener fartøjer og udstyr.

Løsningen:
I tæt samarbejde med en række aktører i
branchen gennemføres med støtte fra
Fonden en Ph.d. på SDU. Her gennemføres
en analyse af drift, processer og metoder 

samt af de udfordringer, som relaterer 
til planlægningen og brugen af en række 
specialskibe både generelt i offshore-
industrien og specifikt i havvindmølleindu-
strien. Målet med projektet er at skabe
basis for en række værktøjer, som både
skal optimere driften af specialskibene og
samtidig medvirke til en bedre uddannelse
af det personel, som planlægger og udfø-
rer operationerne med de forskellige spe-
cialskibe og deres udstyr.

Perspektiverne:
Danmark har en fremtrædende position
inden for både vindmølleindustri og skibs-
fart, og en lang række rederier og virk-
somheder er aktive i arbejdet med at få
etableret vindmølleparker til havs. Det
skaber både mange arbejdspladser og ge-
nererer en betydelig indtjening til både
virksomhederne og landet. Samtidig er det
et område med betydelig politisk bevågen-
hed og et område, som har stor betydning
for indsatsen med at nå de klimamål, som
er opstillet.

Ph.d. om operation 
af specialskibe
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Den Danske Maritime Fond >  Årsberetning 2009  >  Tema 3

Projektet:
Danmark er en stærk aktør på vindmølle-
området og danske virksomheder leverer
løsninger på området både på hjemme-
markedet og til eksport. 

En stor del af arbejdet med både at trans-
portere, opstille og vedligeholde vindmøl-
ler til havs udføres med en række vidt
forskellige specialskibe og fartøjer. Det
drejer sig om alt fra undersøgelsesskibe
over kabelskibe, forsyningsskibe, transport-
skibe og mandskabsskibe til selve montage-
skibene, som opstiller de enorme konstruk-
tioner.

Danske rederier og operatører råder alle-
rede over en betydelig ekspertise på områ-
det, men der er endnu ikke etableret et
fælles fodslag på selve det operationelle
plan. Der er derfor behov for at få belyst
selve måden, skibene opereres på, driften
på området og de udfordringer, som bran-
chen arbejder under nu og i den nærmeste
fremtid. På SDU gennemføres en Ph.d.,

som sigter på at gennemanalysere opera-
tionen af specialskibene lige fra den indle-
dende projektering og planlægning over
selve opstillingen og operationen af speci-
alskibene til den efterfølgende vedligehol-
delse af vindmøller og kabler.

Målet med projektet, som gennemføres i
tæt samarbejde med en række rederier og
virksomheder i branchen, er at skabe basis
for en erfaringsopsamling, en vidensdeling
ud fra Best Practice og en kompetenceud-
vikling, som kan komme hele branchen til
gode i form af optimerede driftsrutiner,
bedre planlægningsværktøjer, øget sikker-
hed og ikke mindst en målrettet uddan-
nelse af det personale, som skal betjene
specialskibene.

“Medvind…”

Den Danske Maritime Fond >  Årsberetning 2012  >  Tema 3

Rune Græsdal Zilcken
Syddansk Universitet

Set indefra:
Rune Græsdal Zilcken er maskiningeniør
og har bl.a. været ansat hos FORCE, før
han med støtte fra Fonden fik mulighed
for at gennemføre en Ph.d. om special-
skibene..:

”Der er jo faktisk en ny branche i den
forstand, at A2SEA, som er branchens
mest erfarne firma herhjemme, ’kun’
har gjort det her i 10 år, og ganske 
enkelt har haft mere end rigeligt at gøre
med at arbejde. Så der har ikke været
meget tid til at beskrive rutiner og op-
samle erfaringer med formidling for øje.
Derfor ser vi et stort behov for at få re-
gistreret denne viden og konverteret den
til værktøjer, som kan komme morgen-
dagens operatører til gode...”

Info:
> Ph.d. om operation af specialskibe
> Syddansk Universitet,

Institut for Teknologi og Innovation
> Kontakt: Rune Græsdal Zilcken
> Mere info: 

www.sdu.dk
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Kort fortalt:
På dieselmotorer tilføres der ilt til 
forbrændingsprocessen gennem den 
såkaldte skylleluft eller ladeluft.
Frit vand i skylleluften kan give store
skader på både stempler og cylindre, og
køleprocessen kan være unødvendigt
energikrævende grundet bl.a. klimatiske
forhold. PAJ Gruppen udvikler en sensor,
som kan måle vandindhold i skylleluft
til dieselmotorer og derved både opti-
mere driften af luftkøleren og reducere
slitage og forebygge skader på skibsmo-
torer.

Fakta:
> Sensor til måling af vand og fugt i 

skylleluft
> Forebyggelse af friktions- og 

rivningsskader
> Optimering og energieffektivisering 

af skylleluftskøling 
> Mindre slitage på motordele
> Patentanmeldt princip

Baggrunden:
Skibsfart er i sagens natur yderst afhæn-
gig af, at skibene sejler og transporterer
gods og passagerer. Enhver form for ned-
brud koster penge og kan have store kon-
sekvenser for både skibet, rederiet og for
en række andre led i den samlede forsy-
ningskæde. Derfor er der stor interesse for
løsninger, som kan reducere slitage, effek-
tivisere driften og forebygge skader, som
kan medføre stop. Frit vand i skylleluften
til skibsmotorer er et alvorligt problem,
som kan forårsage betydelige skader på
stempler og cylindre.

Løsningen:
PAJ gruppen har betydelig ekspertise og
erfaring med design og produktion af sen-
sorer til en række forskellige brancher, og
til brug i især skibsmotorer har virksomhe-
den bl.a. med støtte fra Fonden udviklet
en banebrydende sensor, som kontinuerligt
måler vandindholdet i skylleluften, før luf-
ten når motorens vitale dele. Data fra sen-
soren kan løbende sendes til overvåg-

ningsterminaler og bruges til optimering
af køleprocesser og vandudskilning. 

Perspektiverne:
Problemer med vand i skylleluft, friktions-
skader og de ofte voldsomme kavitations-
skader er velkendt i branchen og imødegås
især med kontrol af vandudskillere og
præcis styring af temperatur og tryk.
Idéen med at montere en selvrensende og
selvkalibrerende sensor mellem køleenhe-
den og selve cylindrene er ny, og man for-
venter et betydeligt markedspotentiale,
fordi sensoren kan medvirke til at opti-
mere driften og forebygge kostbare ma-
skinskader. Den nyudviklede sensor er
patent-
anmeldt og imødeses med store forvent-
ninger fra både motorproducenter og re-
derier.

Sensor til måling 
af vand i skylleluft
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Projektet:
Moderne skibsfart opererer med meget
små marginaler for afvigelser og drifts-
stop. Tidspresset er stort, og enhver for-
sinkelse kan koste dyrt, fordi det kan have
store konsekvenser ikke bare for skibet,
men også for både leverandører, aftagere
og hele shipping- og logistikdelen af den
samlede transportkæde. Samtidig står den
maritime branche overfor en række udfor-
dringer omkring energieffektivisering og
miljøkrav, og tilsammen betyder det, at
der er meget stor fokus på udvikling, drift
og vedligehold af skibenes motorer.

Det handler ganske enkelt om, at moto-
rerne skal yde mere, forurene mindre,
holde længere og i hvert fald ikke være
årsag til unødvendige stop.

På skibe med 2-takts og 4–takts dieselmo-
torer er frit vand i skylleluften et reelt og
velkendt problem. Vandet fjernes i køle-
processen via bl.a. vandudskillere, og fjer-
nes alt vandet ikke, kan det medføre 

betydelige skader på motoren af flere år-
sager; én form for skade er friktionsskader
og rivninger, som er opstået, fordi vandet 
forhindrer smøreolien i at virke efter hen-
sigten, men især såkaldte kavitationsska-
der kan være alvorlige. Kavitation kan for-
årsage stor skade på både stempler, stem-
pelringe, foringer og cylindervægge. Disse
risici gør det i sagens natur bydende nød-
vendigt at sikre en så grundig vandudskil-
lelse som muligt.

PAJ Gruppen har med støtte fra Fonden
udviklet, designet og patentanmeldt en
unik sensor, som kan levere pålidelige og
præcise data på baggrund af en kontinu-
erlig måling af vandindholdet i skylleluf-
ten. Sensoren er selvrensende og selvkali-
brerende og designet til de krævende mil-
jøer ombord på store skibe. Selve sensoren
anbringes mellem køle-enheden og selve
motoren, og kan levere data til fx en over-
vågningsterminal, en alarm eller udbygges
med en forbindelse til at regulere vandud-
skilning og yderligere affugtning.

“Afvanding…”

Den Danske Maritime Fond >  Årsberetning 2012  >  Tema 4

Søren Laungaard og Poul Jessen
PAJ Group

Set indefra:
Søren Laungaard fra PAJ forventer sig
meget af den nye sensor..:

“Vi har fået meget positiv feedback fra
vores kontakter i den maritime industri,
og der er ingen tvivl om, at vi med
vores sensor har ramt et sted, hvor 
der virkelig er behov – og så er det jo
ekstra positivt, at sensoren også uden
videre kan retrofittes…”

Info:
> Udvikling og produktion af sensor til 

måling af vand i skylleluft
> PAJ Group
> Kontakt: Søren Laungaard
> Mere info:

www.paj.dk
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Kort fortalt:
Både på uddannelsesinstitutioner og på
arbejdspladser oplever man i disse år en
stigende internationalisering. For at
være godt klædt på til denne interna-
tionalisering er 4 danske maritime
uddannelsesinstitutioner nu gået sam-
men om et projekt, hvor man gradvist
får etableret en engelsksproget gren
komplet med hjemmeside, undervisnings-
materiale, engelsk som undervisnings-
sprog og engelsksprogede lærebøger. 

Fakta:
> Projekt om internationalisering af 

maritime uddannelser
> Hjemmeside, undervisningsmateriale 

og undervisning på engelsk
> Aarhus Maskinmesterskole
> SIMAC Svendborg
> Martec Frederikshavn
> Maskinmesterskolen København

Baggrunden:
Danske uddannelsesinstitutioner oplever
en stigende internationalisering i disse år
med bl.a. krav om semester- eller praktik-
ophold i udlandet for danske studerende
samt en stigende tilgang af udenlandske
studerende og undervisere, som kommer
til Danmark for at deltage i undervisnin-
gen. Engelsk er det sproglige omdrejnings-
punkt i denne internationalisering, både
fordi der ofte undervises på engelsk og
fordi engelsk er det fælles arbejdssprog på
en lang række maritime arbejdspladser
både til lands og på masser af skibe og
offshore-installationer. Samtidig er en stor
del af faglitteraturen, manualer og drifts-
vejledninger udfærdiget som minimum på
engelsk.

Løsningen:
4 danske maritime uddannelsesinstitutio-
ner er gået sammen i et internationalise-
ringsforløb, hvor man med støtte fra bl.a.
Fonden gradvist skal udvikle en gennem-
ført engelsksproget undervisningsgren.

Der skal skabes en hjemmeside på engelsk,
laves organisatorisk materiale på engelsk,
anvendes undervisningsmateriale på en-
gelsk, og der skal undervises på engelsk.
Som en naturlig del af forløbet skal der
også ske en opkvalificering af underviser-
nes engelskkundskaber, hvor det er nød-
vendigt.

Perspektiverne:
Med rene engelsksprogede forløb vil det
være muligt at udbyde undervisningen på
engelsk både til de hjemlige studerende og
til studerende fra udenlandske uddannel-
sesinstitutioner. Det gør det samtidig også
muligt at udbyde en langt bredere vifte af
kurser og undervisningstilbud og derved
gøre uddannelsesinstitutionerne attraktive
for udenlandske studerende.

Internationalisering af 
maritime uddannelser
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Projektet:
Havet er en verdensomspændende arbejds-
plads og Danmark er en af de betydende
aktører på det globale maritime marked.
Den position er opnået både ved dygtig
drift af rederier og maritime virksomheder,
og ved at have nogle forsknings-institutio-
ner og et uddannelsessystem, som leverer
veluddannede fagfolk med de rette kvalifi-
kationer og kompetencer til de jobs, som
markedet tilbyder.

En række af de maritime uddannelsesinsti-
tutioner har explicit sat internationalise-
ring på dagsordenen og iværksat initia-
tiver, som skal gøre undervisningen mere
international og de studerende mere 
globaliseringsparate med de nødvendige
internationale kompetencer. Det handler
naturligvis både om sproglig parathed,
men også om at kunne udbyde en række
undervisningstilbud i høj kvalitet ind-
holdsmæssigt og med sprogkompetente
undervisere. 

Helt konkret samarbejder Århus Maskin-
mesterskole, SIMAC i Svendborg, Martec i 
Frederikshavn og Maskinmesterskolen i
København om en gradvis etablering af en
international undervisningslinje. Det kon-
krete indhold varierer i forhold til den en-
kelte skoles målsætning og formål, men
der er en fælles linje i de initiativer, som
skal sættes i værk:
Der skal udarbejdes en hjemmeside på en-
gelsk, som beskriver uddannelsen og til-
buddene til de studerende. De undervisere,
som tilknyttes linjen, skal modtage den
fornødne opkvalificering på engelsk. De
øvrige medarbejdere skal ligeledes opkva-
lificeres, så de kan begå sig i et engelsk-
sproget miljø på skolen. Der skal udformes
organisatorisk materiale på 
engelsk, ligesom der skal vælges engelsk-
sproget undervisningsmateriale. Og ende-
lig skal undervisningen foregår på engelsk,
og der skal udbydes fag og kurser på 
engelsk til både danske og udenlandske
studerende.

“Welcome, 
world!”

Den Danske Maritime Fond >  Årsberetning 2012  >  Tema 5

Simon Bek Rasmussen
Århus Maskinmesterskole

Set indefra:
Simon Bek Rasmussen fra Århus 
Maskinmesterskole glæder sig over 
mulighederne med de kommende 
undervisningstilbud..:

“Vores studerende skal begå sig på et
internationalt arbejdsmarked, så derfor
skal de selvfølgelig forsynes med inter-
nationale redskaber. Det gælder både
fagligt, sprogligt, kulturelt og socialt,
og det vil man kunne se i de undervis-
ningstilbud, som vi udbyder, og som
forhåbentlig vil tiltrække både danske
og udenlandske studerende til de 4 sam-
arbejdende uddannelsesinstitutioner...”

Info:
> Internationalisering af maritime 

uddannelser
> Århus Maskinmesterskole, SIMAC, 

Martec og Maskinmesterskolen 
København

> Kontakt: Simon Bek Rasmussen
> Mere info:

www.aams.dk, www.simac.dk
www.martec.nu, www.kme.dk
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Kort fortalt:
Normalt skifter man olie med faste
intervaller ud fra, hvor mange timer
motoren har kørt. Men det kan enten
være nødvendigt eller unødvendigt. 
Det ved man kun, hvis man kan måle
oliens kvalitet og tilstanden på de 
mekaniske dele. I tæt samarbejde med
Mærsk Supply og SDU arbejder 
C.C. Jensen med støtte fra Fonden på 
at udvikle dels en sensorteknologi til 
måling af partikler i olie, dels værk-
tøjer til pålidelig tilstandsvurdering og
prognosticering på baggrund af både
producentens krav og specifikationer, 
og de målte data.

Fakta:
> Sensor til måling af partikler i olie
> Værktøjer til tilstandsvurdering
> Udvikling af præcis prognosticering 
> Optimering af vedligehold
> Forebyggelse af maskinskader

Baggrunden:
Snavs i olien er årsag til 80 % af alle fejl 
i oliesmurte systemer. Og på et skib findes
masser af bevægelige dele, som kræver
smøring for at fungere optimalt og energi-
effektivt. Vedligeholdelse af disse dele 
indebærer ofte skift af olie og oliefiltre, og
det foregår traditionelt efter producentens
anvisninger med faste intervaller. Men en
sådan form for vedligehold vurderer ikke
nødvendigheden af et olieskift eller til-
standen af olien. Derfor går mange bran-
cher, herunder den maritime, i stigende
grad over til at supplere planlagt vedlige-
hold med såkaldt tilstandsbaseret ved-
ligehold, hvor man måler oliens kvalitet 
og indholdet af fx vand eller partikler, som
kan reducere oliens egenskaber og i værste
fald forårsage skade på den pågældende
komponent med dyre driftstop til følge.

Løsningen:
I tæt samarbejde med Mærsk Supply og
SDU arbejder CC Jensen med støtte fra
Fonden på at udvikle et koncept for ”Oil 

Condition Monitoring” – en tilstandskontrol
på oliesiden med innovativ sensorteknologi
og skræddersyet software.

Projektet skal resultere i præcise og til-
standsbaserede beslutningsværktøjer, som
kan reducere eller eliminere unødvendige,
tidskrævende og risikable inspektioner og
olieskift, og på samme tid og sikre opti-
malt vedligehold med bedre driftsøkonomi
og mindre miljøbelastning.

Perspektiverne:
Ved at basere inspektion og vedligehold 
på målte værdier i stedet for på faste 
intervaller spares både tid, ressourcer og
materialer samtidig med, at eventuelle 
afvigelser kan opdages og håndteres, før
de resulterer i fx maskinhavari. Resultatet
er en både økonomisk og miljømæssig 
gevinst med færre olie- og filterskift,
længere levetid på komponenterne og
mere energieffektive motorer.

Tilstandsbaseret vedligehold 
i oliesmurte komponenter
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Projektet:
Olie som brændstof, hydraulikolie og smø-
reolie er en uundværlig del af enhver mo-
derne maskine eller mekanisk komponent.
Uanset typen af olie er det afgørende for
oliens kvalitet og funktion, at den opfylder
bestemte krav til bl.a. smøreevne, viskosi-
tet og renhed. Opfylder olien ikke disse
krav, kan det have alvorlige konsekvenser i
form af reduceret funktion, for stort ener-
giforbrug, øget slitage eller i værste fald
deciderede skader med risiko for dyre
driftstop til følge.

Olieskift og filterskift foregår som oftest
med enten faste intervaller eller som fore-
byggende vedligehold eller som repare-
rende vedligehold efter skaden er sket…
Urenheder i olien er nemlig årsag til mere
end 80 % af alle fejl i oliesystemer, men
samtlige fejl kunne være undgået.

CC Jensen i Svendborg har mere end 50
års erfaring med oliefiltre og olieanalyse,
og virksomheden er nu med støtte fra 

Fonden i gang med et projekt, hvor man
udvikler en tilstandskontrol med sensorer
og software som basis for beslutninger om
inspektion, service og vedligehold af mo-
torer og forskellige mekaniske komponen-
ter. Projektet omfatter bl.a. udvikling af
sensorteknologier og software til de kræ-
vende maritime miljøer og udføres i tæt,
praktisk samarbejde med et dansk rederi.

Ved at basere vedligeholdelsen på målte
data og pålidelige prognoser får det tekni-
ske og ansvarlige personale om bord et
præcist beslutningsgrundlag for, hvornår
der skal foretages fx inspektion af motor-
dele, filtrering af olien, filterskift eller
komplet olieskift. Hovedgevinsten er både
tidsmæssig, økonomisk og miljømæssig, 
og sidegevinster kan være øget tryghed
for det tekniske personel og større viden
til redere og producenter om slidmønstre,
holdbarhed og eventuelle behov for modi-
ficeringer i design, produktion eller brugs-
måder.

Den, der smører godt, 
kører godt… 

Den Danske Maritime Fond >  Årsberetning 2012  >  Tema 6

Jens Fich og Kim Kjær
C.C. Jensen A/S

Set indefra:
Jens Fich fra C.C. Jensen lægger stor
vægt på, at de færdige værktøjer virker
i praksis..:

“Vi har igennem en årrække haft et
meget positivt samarbejde med Mærsk
Supply omkring bl.a. måling af partik-
ler i olie, og det samarbejde har givet
os et klart fingerpeg om, hvad der skal
til, for at vores værktøjer kan bruges i
den virkelige verden…”

Info:
> Tilstandsvurdering af olie og progno-

sticering af vedligeholdelsesbehov
> C.C. Jensen A/S
> Kontakt: Jens Fich
> Mere info:

www.cjc.dk
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Det Maritime
MBA Legat
Virksomheder der har modtaget 
Fondens maritime MBA-legater,
og skolerne de har valgt.
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En oversigt over alle større uddelinger til 
virksomheder og institutioner.

Danmarks Rederiforening
Ballastvand

Projektet skal udføre et feasibility studie ved-
rørende etablering af mobile modtageanlæg i
havne, for ballastvand fra skibe. Studiet skal
gennemføres med udgangspunkt i 2 danske
havne hvoraf Esbjerg vil være den ene. Studiet
skal afdække muligheder og økonomi i etable-
ring af et alternativ til skibsbaserede ballast-
vands behandlingsanlæg. Studiet skal afdække
nye muligheder for imødekommelse af IMO's
ballastvandskonvention om ikke at udlede
urenset ballastvand. Studiet skal ligeledes søge
at udarbejde en "business-case" model til en
sådan installation til brug for havne og eller
udstyrsproducenter.
> www.shipowners.dk

Danmark Rederiforening
EXPO 2012

Danmarks Rederiforening afholdte, i samar-
bejde med Danske Maritime, en maritim kon-
ference i maj 2012, i forbindelse med EXPO
2012 i Yeosu i Sydkorea. Parterne ønsker at
være med til at sætte dagsordenen i de fjern-
østlige maritime dialogfora, hvor danske og
internationale beslutningstagere på maritime
områder, deler viden, udveksler synspunkter og
drøfter nye tiltag til hvordan man kan skabe
de bedst mulige rammevilkår for international
kvalitetsskibsfart.
> www.shipowners.dk

SIMAC & Marcore
Projekt "Skibsinspektør"

SIMAC & Marcore ønsker at udvikle et modul-
opbygget og praktisk orienteret skibsinspektør
kompetenceudviklings og træningssystem. 
Det fuldt udbyggede træningsprogram vil 
indeholde 7 individuelle moduler der kan til-
og fravælges alt efter grundforudsætninger,
erfaringer og behov. Projektet udgør første
fase, heraf en markedsundersøgelse.
> www.simac.dk
> www.marcore.dk

Man Diesel & Turbo og DTU Kemi
Gasundersøgelser

Projektets formål er generelt at kortlægge 
antændingsegenskaber af gas til maritim brug.
Mere specifikt vil det undersøges, hvor stor en
variabilitet i selvtændingsegenskaber man må
regne med blandt de gaskvaliteter der rea-
listisk kan forventes at blive brugt i den mari-
time sektor. Dernæst vil det undersøges, hvad
denne variabilitet betyder for praktisk motor-
drift. Projektet består af en teoretisk og eks-
perimenterende del som DTU varetager og
dernæst opskalering og test kørsler på MAN's
testanlæg for 2-takt motorer.
> www.mandieselturbo.com
> www.kemi.dtu.dk

Liste over 
uddelinger i 2012
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C.C. Jensen
Tilstandsanalyse

Udvikling af sensorteknologi til måling af par-
tikler i olie (fase 1) og udvikling af modeller
og matematiske modeller til prognosticering af
tilstands udvikling af en komponents bevæge-
lige dele (fase 2). Projektet er et forsøg på at
udvikle tilstandsbetinget vedligehold for kriti-
ske komponenter hvor smøre- og hydraulikolie
indgår i forbindelse med bevægelige dele. 
Fænomenet "condition based monitoring" skal
komplettere producenters anbefalede vedlige-
hold baseret på driftstimer. Dette fænomen
har været i udvikling igennem de seneste 10 år
i den maritime industri, producent for produ-
cent. Det C.C. Jensen vil forsøge at udvikle er
mere generiske analysemetodikker og dernæst
mere skræddersyede prognosticeringsværktø-
jer. Projektet gennemføres i samarbejde med
Maersk Supply Service, hvor C.C. Jensen alle-
rede i flere år har arbejdet med et projekt der
registrerer partikler i smøreolie i azimuth 
propellere, kraner og i stævnrøret på skibet 
Maersk Attender. Desuden skal SDU Institut
for Sensorteknologi udføre et betydeligt ar-
bejde til fase 2.
> www.cjc.dk

Syddansk Universitet
Autonom Bøje

Udvikling af og prototype produktion af to
"autonome bøjer". Autonom er her defineret
som evnen til at sejle i position og fastholde
position uden brug af forankring. Det tredje
element i projektet er test af de to bøjer. Disse
flydende platforme (som snarere minder om et

surfbræt end en konventionel bøje) kan anven-
des på varierende vanddybder og kan tænkes
anvendt til data opsamling omkring vejrlig,
bølgehøjder og retning og kan ligeledes udsty-
res med sonar til undervandssøgning (mineryd-
ning). "Sonobuoy's" anvendes af det ameri-
kanske militær - men de kan ikke fastholde en
position. Projektet gennemføres over en 
periode på 24 måneder og indgår som en del
af et større projekt ved SDU benævnt "Cyber-
Sailing" som består i at udvikle "autopiloter"
til forskellige former for mindre fartøjer.
> www.sdu.dk

DTU Kemi
Røggas rensning

Det er projektets formål at søge at udvikle 
et røggas rensningsfilter baseret på ioniske
væsker der binder NOx. Dette filter skal place-
res i toppen af udstødningen på skibe. DTU har
i 10 år arbejdet med såkaldt ioniske væsker
(en blanding af uorganiske og organiske ioner
der danner salte med smeltepunkt under 
100 C.) og har nyligt opdaget at disse væsker,
selektivt, kan optage meget betydelige mæng-
der NOx ved lave temperaturer.
> www.kemi.dtu.dk

Faroe Maritime Technic
Oil Conveyor II

Færdigudvikling af en større prototype på den
"bilge"-oprenser virksomheden har udviklet.
Dertil produktion af fem enheder til demon-
stration. Renseanlægget - kaldet "oil 
conveyor" er et enkelt og funktionelt system

til rensning af det snavsede og ofte olieholdige
vand fra et skibs "bilge". På dansk kaldes dette
område ofte "sumpen". Systemet er et "pre-
separator system" der indsættes før olieholdigt
vand føres igennem skibets OWS. Konceptet
patenteres.
> www.fmt.fo

Søfartsstyrelsen
Ny maritim statistik

Etablering af en ny metode til etablering af
mere udførlige statistiske oplysninger om den
direkte og indirekte betydning af Det Blå Dan-
mark. Der skal dannes grundlag for et bedre
billede af produktion, værditilvækst, beskæfti-
gelse og eksport end den nuværende metode.
Statistikken skal udarbejdes på brancheplan 
og der skal inddrages flere brancher end i dag.
Det drejer sig især om at kunne inddrage den
maritime andel af en virksomheds produktion i
situationer hvor virksomheden ikke har den
maritime sektor som fokus, dvs. mere end 50 %.
> www.sofartsstyrelsen.dk
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(fortsat)

Danmarks Rederiforening
Analyse af søkaskoforsikringsvilkår

Projektet består af en analyse og beskrivelse
af de forskelle der eksisterer mellem de gæl-
dende danske søkaskoforsikringsvilkår og den
foreslåede nye fælles nordiske "Nordic Plan
2013". Denne beskrivelse skal være tilgænge-
lig for alle interessenter herunder forsikrings-
tagere. Arbejdet udføres af dispachør Jens
Middelboe, der ligeledes udarbejdede sammen-
ligningen af de nordiske søkaskoforsikringsvil-
kår tilbage i maj 2007.
> www.shipowners.dk

Danmarks Rederiforening
Seatrade Tanker Industry Conference

Afholdelse af reception og middagsarrange-
ment på Københavns Rådhus i forbindelse med
konference i København. Konferencen er en
velestimeret årlig begivenhed i Tankskibsindu-
strien. Seatrade har i mange år foretrukket
Singapore og det er nu lykkedes at tiltrække
samme til København. Konferencen blev af-
holdte i oktober 2012. Der var stor internatio-
nal deltagelse.
> www.shipowners.dk

SIMAC
Bogindkøb

Indkøb af nye bøger og supplering af ofte ud-
lånte titler af faglig relevans for maritime
studerende i Danmark og ligeledes andre inter-
esserede. SIMAC har et betydeligt og relevant
bibliotek med maritimt fokus til brug for ele-

vers arbejde med projekter og opgaver.
> www.simac.dk

DTU Management Engineering
Strategisk simulering

"Strategisk simulering" er et værktøj, der 
består af en kombination af "scenarie udvik-
ling/analyse" og "computer simulering". 
Hermed kan man teste (simulere), forskellige
udfald af forskellige scenarier. Det er en me-
tode der kan anvendes på en virksomhed og 
på en branche. Her er det tænkt anvendt på
virksomhedsniveau. Projektet fokuserer på to
emner nemlig risikostyring og strategiudvikling
(eller input til strategiudvikling). "Strategisk
simulering" kan således understøtte et rederis
arbejde med håndtering af mange faktorer 
der alle påvirker virksomheden. Projektet er 
et post doc forskningsprojekt der er tænkt 
udarbejdet i samspil med en virksomhed, et
enkelt rederi.
> www.man.dtu.dk

IT-Universitetet
Containerstuvning

ITU ønsker at skrive en engelsksproget fagbog
om Stuvningsplanlægning for Containerskibe.
Det er ITUs ønske at få videreformidlet den
viden der er opnået på udvikling af avancerede
optimeringssystemer til stuvningsplanlægning
siden 2006 (og som Fonden tidligere har støt-
tet), ved at udgive en fagbog der kan videre-
formidle denne viden. Bogen skal henvende sig
til stuvningskoordinatorer og andre relevante
operationelle ledere i den danske linjefart og
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sekundært til samme målgruppe i den interna-
tionale linjefart samt leverandører, terminaler,
forskere og ikke mindst maritime studerende.
> www.itu.dk

De Maritime Professionsbachelor 
uddannelsesinstitutioner
Internationalisering

Udbyderne af de maritime uddannelser skal
have en international dimension. Derfor vil de
fire institutioner gennemføre en internationa-
lisering igennem fire trin. Der skal udarbejdes
engelsksprogede hjemmesider, medarbejdere og
underviseres engelskkvalifikationer skal opkva-
lificeres, der skal udarbejdes organisatorisk
materiale på engelsk og det engelske sprog
skal integreres i undervisningen og i valget af
lærebøger på engelsk. Projektet får en indivi-
duel udformning på de enkelte institutioner og
tilpasses dermed de særlige ønsker hver udby-
der har. Det er intentionen, at der skal kunne
udbydes kurser og fag på engelsk fra efteråret
2013. Projektdeltagerne er Aarhus Maskin-
mesterskole, SIMAC, Martec og Maskinmester-
skolen København.
> www.aams.dk
> www.simac.dk
> www.martec.nu
> www.kme.dk

Syddansk Universitet
Pirateriforskning

Projektet skal behandle nationale og interna-
tionale retlige problemstillinger i forbindelse
med brugen af væbnede vagter om bord på

danske skibe. Projektet baseres på 2 perspekti-
ver; 1: Det videnskabelige perspektiv, som skal
inddrage spørgsmål som er af grundlæggende
teoretisk interesse og 2: Det praktiske per-
spektiv, som skal tage udgangspunkt i de reelle
udfordringer og konkrete problemstillinger
som det maritime erhverv står overfor. Det er
ligeledes ønsket at formidle resultatet til de
relevante aktører (fx redere og skibsførere) i
en anvendelig form, således at der fremover
kan tages beslutninger på baggrund af funde-
ret viden. Nye situationer der opstår i projek-
tets forløb søges inddraget.
> www.sdu.dk

Søfartens Arbejdsmiljøråd & EMUC
MSSM 2012

Parterne afholdte den 30. og 31. august 2012,
endnu engang konferencen "Maritim Sikker-
hed, Sundhed og Miljø". Konferencens program
inkluderede temaer om dansk kvalitetsskibsfart
og vækstperspektiver for dansk skibsfart under
overskriften; Samarbejde om vækst. Der for-
ventes - i lighed med tidligere år, omkring 250
deltagere. Konferencen skal tjene som inspira-
tion, nytænkning, erfaringsudveksling, viden
og forskning og etablere kontakter på tværs 
af Det Blå Danmark igennem networking.
> www.seahealth.dk

LITEHAUZ ApS
Ballastvand "AIT BALL"

Projektet tester metoder til et "early warning
system", en automatisk test af ballastvand.
Konceptet består af et moniterings- og alarm-

system, der installeres ombord, og som indike-
rer om de biologiske rensningskriterier over-
holdes. Systemet vil være fuldautomatisk og
kan måle vandkvaliteten løbende under be-
handlingen.
> www.litehauz.dk

DTU, Kursusoprettelse
"Sejlpraktik"

Der søges etableret et formelt kursus på DTU;
"Sejlpraktik", der skal give 5 ECTS point. Del-
tagelse skal muliggøres for bachelor- og di-
plomstuderende samt civilingeniørstuderende.
Det er hensigten at sejlpraktikken skal kunne
foretages på enten et handelsskib i service
eller på DTU's eget forsøgsskib "DANA". Med
initiativet formaliseres "sejlpraktik" og ønskes
udformet således at tilbuddet fremstår som et
attraktivt praktisk tilbud i studieforløbet.
> www.dtu.dk

DTU
NAPA

Projektet består i introduktionen af og anven-
delsen af software til skibsdesign der anvendes
i store dele af industrien. Softwaren er udvik-
let af det finske NAPA og DTU påtænker at
indgå en femårig licensaftale herfor. Denne
moderne software skal indgå i flere udbudte
kurser og skal muliggøre studenternes design
af et skib - eller dele deraf - med et værktøj
som er generelt anvendt i branchen.
> www.dtu.dk
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Teknologisk Institut
Nordtrib konference

Den 10.-13. juni 2014 afholdes den 16. Nord-
trib konference, denne gang i Aarhus hvor
konferencen kan fejre 30 års jubilæum. Kon-
ferencen vil have fokus på tribologi (videnska-
ben om friktion, mekanisk slid og smøring) i
relation til store motorer der bl.a. anvendes 
til dieseldrevne kraftværker og fremdrift af
mange skibe. Konferencen har til formål at 
bidrage til netværksdannelse og vidensdeling
der igen vil bidrage til bl.a. forbedring af to-
taktsmotorer. Fonden støtter finansiering af
studerendes deltagelse.
> www.teknologisk.dk

BAWAT A/S
BAWAT system, Fase 2b

Bawat systemet er et "in-tank" Ballastvand-
behandlingsanlæg, der fjerner ilt i ballastvand,
kombineret med en pasteurisering. Denne
kombination kan effektivt reducere de mikro-
organismer IMO konventionen ønsker og in-
denfor de grænser som er fastlagt. Alle tests
der indtil nu er udført har været positive og
de endelige tests skal nu gennemføres ved en
betydelig opskalering af anlægget. Fonden
støtter gennemførelsen af de landbaserede
IMO krævede tests for typegodkendelse af 
Søfartsstyrelsen.

PAJ Sensor
WISA

Projektet består i udvikling af en selvrensende
og selvkalibrerende sensor, ved navn; WISA
sensor ("Water In Scavenge Air"/ "vand i skyl-
leluft"). Sensoren skal måle omfanget af frit
vand i to-takts og fire-takts dieselmotorer.
Fugt i skylleluften skaber friktion og skader
(rivninger) på cylinderne. Ansøger forventer at
produktet kan patenteres.
> www.paj.dk

Studenterforeningen Nul-Kryds på DTU 
NTHS kongres i Danmark

I 2013 afholdes den 66. NTHS kongres for
skibsingeniørstuderende på de nordiske tekni-
ske universiteter, denne gang i Danmark. 
Kongressen forløber over 5 dage og indeholder
bl.a. besøg hos virksomheder og myndigheder
med maritim tilknytning.
> www.nul-kryds.mek.dtu.dk

Danmarks Rederiforening
EU's Marco Polo program

Danmarks Rederiforening og DFDS har et
ønske om at teste hvorvidt EU's Marco Polo
program kan anvendes som støtteprogram til
finansiering af løsninger på skibe i nærsøfart
der bliver udsat for krav til udledning af svovl
i Nordsøen og Østersøen. Marco Polo program-
met er netop fremhævet i forbindelse med
lanceringen af Europa-kommissionens 
"Sustainable Waterborne Transport tool-box",
men oprindeligt er programmet skabt til 
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oprettelse af nye ruter til søs, og ikke til at
modvirke et "modalt tilbageskift", hvor gods
flyttes fra søvejen tilbage til landevejen.
> www.shipowners.dk

Fox Media
Film om ballastvand

Produktion af en film der vil belyse problema-
tikken med de invasive arter og ballastvand på
verdensplan og i Danmark. Filmen vil fortælle
om mulige løsninger, herunder Bawat A/S, ved
Jan Hummer, genanvendelse af en tidligere op-
findelse - en jetdyse - til rensning af ballast-
vand. Filmen er tiltænkt titlen: "Boblerne i
ballasttanken - en dokumentarfilm om rens-
ning af ballastvand" og er en film til filmse-
rien ved navn, "Bag den gode Idé", der handler
om 
innovative ideer og som adresserer globale
problematikker.
> www.foxmedia.dk

EMUC
Den Blå Konference 2012

EMUC afholdte den 6. december 2012, Den Blå
forsknings- og innovations Konference for 7.
gang. Konferencen blev i år afholdte i Svend-
borg på SIMAC og på én enkelt dag fremfor
tidligere år over to dage. Konferencens hoved-
tema i år er "Konkurrence og Konsolidering",
herunder SME og klyngesamarbejde, brobyg-
ningsarbejde, virksomheder og forskning. 
Fonden støtter finansiering af studerendes
deltagelse i konferencen.
> www.maritimecenter.dk

Danske Maritime
Marine Event i Kina

Maritimt seminar afholdte den 13. september
2012 i Shanghai, i forbindelse med statsmini-
sterens besøg i Kina. Seminariet havde til 
formål at sende et politisk signal om at den
danske stat støtter den danske maritime indu-
stri og ønsker samarbejde med kinesiske værf-
ter.
> www.danskemaritime.dk

Roskilde Universitet
Kandidatafhandling om Shippingbranchen

To studerendes kandidatafhandling om: 
Containeren - den simple boks, der ændrede
verden, Containerens betydning for Danmark
og den danske shippingbranches rolle i den in-
ternationale containertransport. I specialet vil
de følge en container fra 'vugge til grav' for
på denne måde at fortælle historien om, hvor-
dan den globaliserede økonomi fungerer, og
ikke mindst hvilken rolle, den danske shipping-
branche spiller heri. Det er målet at få publi-
ceret artikler herom i nationale medier.
> www.ruc.dk

Danmarks Rederiforening
Danish Shipping Academy

Danmarks Rederiforening har fået udviklet 
og etableret en internationalt orienteret ship-
pinguddannelse for virksomheder i det Blå
Danmark, med navnet "The Commercial 
Shipping Programme". Uddannelsen gennem-
føres på 2 år og indeholder primært shipping-

specifikke fag såsom Ship Knowledge, Mari-
time Economics og Maritime Law. Hertil kom-
mer mere generelle fag som Cultural 
Awareness og Negotiation and communication.
Deltagere kan både være elever med bachelor-
baggrund og elever med gymnasial baggrund og
være fra enten Danmark eller udlandet.
> www.shipowners.dk

Syddansk Universitet
Ph.d., Operation af offshore specialskibe

Ph.d. projekt med fokus på de særlige forhold
der gør sig gældende for operation af installa-
tionsskibe der anvendes ved opsætning (eta-
blering) af vindmølleparker og "crew boats"
der anvendes i forbindelse med efterfølgende
servicering af vindmøllerne. Projektet skal be-
lyse og beskrive de operationelle udfordringer
og skal derigennem danne grundlag for bedre
uddannelse af besætninger efterfølgende. 
Projektet er udviklet sammen med rederiet
A2SEA der opererer skibe til vindmølle-
installation.
> www.sdu.dk
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Greenland Maritime Solutions
"Kendtmand" service

Etablering af et selskab der skal udbyde en
certificeret "kendtmand" service til assistance
for skibsfarten til og fra Grønland, indenfor
EEZ (Exclusive Economic Zone). Selskabet, der
er nyetableret, vil etablere denne service på
basis af uddannede navigatører der bl.a. skal
gennemgå et "Ice Navigation og Bridge Re-
source Management" kursus. I dag anvender
ikke lokalkendte skibsførere ofte en "kendt-
mand" som er en lokal navigatør med lokalt
kendskab.
> www.greenland-maritime-solutions.com

DTU Business
Innovation in Networks

Et forskningsprojekt til beskrivelse af hvorle-
des samarbejde indenfor innovationsprocesser
kan skabe værdi for den maritime sektor. Som
følge af øget regulering af såvel "prescriptive"
art som mere "goal based" regulering er der
ofte i branchen udtrykt et behov for at samar-
bejde på en ny måde indenfor udviklingen af
svarene på de nye udfordringer. Denne "Nye
Måde" kan betegnes som "Innovation in 
Networks" hvor leverandører og kunder samar-
bejder om udvikling af svarene på de teknolo-
giske udfordringer. Det forventes at projektet
vil resultere i bl.a. en "Management Decision
Model" ved arbejde i denne form og der vil
blive udarbejdet en samlet rapport til branchen.
> www.business.dtu.dk

Danmarks Rederiforening
World Careers 2013

Kampagnen World Careers blev søsat i slutnin-
gen af 2006 under administration af Danmarks
Rederiforening og med opbakning fra hele
klyngen i Det Blå Danmark. Det overordnede
formål for etablering af kampagnen var og er
stadig, at udbrede kendskabet til det maritime
erhverv og dets muligheder for job og uddan-
nelse, med det sigte at tiltrække kvalificerede
ansøgere til uddannelser i klyngen. Rekrutte-
ringskampagnen i 2013 vil have fokus på at
fastholde den interesse og det kendskab der er
opnået igennem de sidste 6 år, så Det Blå 
Danmark forsat vil kunne mærke en større til-
gang af kvalificerede ansøgere.
> www.shipowners.dk

Force & DTU Mekanik
Energieffektiv drift af skibe

Projektet består i udvikling af et driftsstøtte-
system til skibe der kan optimere skibets drift
og derigennem opnå en besparelse i energifor-
bruget. Projektet skal udvikle et motor modul
til overvågning af primært hovedmotorer og
skal integreres med de allerede eksisterende
ombord performance moduler i serien SeaSuite
(SeaTrend, SeaPlanner, SeaTrim) som også ind-
byrdes skal integreres. Således skabes der et
ombord system der kan reducere brændstof-
forbruget gennem driftsoptimering og samti-
dig kan danne basis for skibets SEEMP, der er
et IMO krav fra januar, 2013. Hele SeaSuiten
bliver tilgængeligt på skibet og visse dele kan 
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bruges i land organisationerne til opsamling af
statistiske informationer ved sammenligning 
af søsterskibe.
> www.mek.dtu.dk
> www.forcetechnology.com

Søfartsstyrelsen
Teknisk Management

Projektet består af en behovsanalyse af mar-
kedspotentialet for etablering af virksomheder
der udfører "teknisk management" i Danmark.
Dette med baggrund i anbefalinger fra Vækst-
teamet for Det Blå Danmark om at realisere
det uudnyttede potentiale som fortsat findes 
i Det Blå Danmark, således at sektoren i endnu
højere grad kan skabe vækst og varige job i
landet.
> www.sofartsstyrelsen.dk

Søfartsstyrelsen
Repræsentant ved IMO i London

Etablering af en permanent IMO-repræsenta-
tion i London. Målet er, at skabe vækst i Det
Blå Danmark ved at fremme danske interesser i
IMO herunder specifikt udstyrsproducenternes
interesser. Den faste repræsentant skal styrke
Søfartsstyrelsens indsats i forhold til IMO. En
oprettelse af en fast dansk repræsentation i
IMO er et af de konkrete forslag i regeringens
vækstplan for Det Blå Danmark.
> www.sofartsstyrelsen.dk

Seahealth
Ny Lægebog for Søfarende

Udarbejdelse af en revideret og nytænkt Læ-
gebog for Søfarende inkluderende en række
små instruktionsfilmsekvenser. Den nuværende
Lægebog for Søfarende blev udgivet i 1996 og
har ikke siden været opdateret eller ajourført.
Der er sket væsentlige nye ting der betyder at
store dele af den nuværende lægebog er medi-
cinsk og fagligt forældet og har behov for en
mere moderne og pædagogisk instruktions-
mæssig tilgang. Lægebogen vil, grundet diffe-
rentieret efterspørgsel, blive udgivet både som
fysisk bog samt som e-bog og via internettet.
Bogen udgives på dansk og engelsk.
> www.seahealth.dk

Aalborg Universitet
Ph.d.Wind Energy Shipping and Logistics

Ph.d. projekt der skal analysere og undersøge
markedet for logistikydelser til den hastigt
voksende vindenergisektor på globalt plan. Det
er projektets mål at kunne beskrive hvilke ind-
tægtsmuligheder der forventes i de forskellige
elementer af den samlede "supply chain" for
vindmøller. Herudover skal kravene til logistik
leverandører beskrives og især de krav der 
kan føre til en betydende markedsposition.
Hvor danske virksomheder tidligere havde en
ledende markedsandel er Danmark i dag ikke
dominerende. Dette studium skal godtgøre
hvilke krav der skal opfyldes dersom danske
rederier og logistik virksomheder igen skal få
en ledende rolle at spille.
> www.aau.dk

Herover og på de foregående sider fotografier 
fra danske skibe, taget af søfolk og med søfolk
og deres hverdag som motiv.

Fotografierne er venligst stillet til rådighed 
af Handelsflådens Velfærdsråd.
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Den Danske Maritime Fonds første
større samlede forsknings- og udvik-
lingsprojekt, Dansk Center for Maritim 
Teknologi, har vist sig levedygtigt 
og bidrager aktivt til væksten i Det
Blå Danmark.

Med en bevilling på 25 mill. kr fordelt
over en 5-årig periode fra 2007 - 2012
var der knyttet store forventninger til
samarbejde mellem DTU Mekanik og
Force i form af et ’center uden vægge’,
som samarbejdet også er blevet kaldt, og
der er bred enighed både blandt part-
nerne i samarbejdet og i den maritime
branche om, at DCMT har vist sin beret-
tigelse.

”Det er vigtigt for den danske maritime
industri at fastholde et højt kompetence-
niveau blandt ingeniører, og derfor er det
godt at se, at DCMT har resulteret i en
bred portefølje af forsknings- og udvik-
lingsprojekter på et højt teknisk og fag-
ligt niveau, hvoraf nogle helt sikkert vil
komme industrien til gode.”
Ivan Seistrup, Maersk Line

Som en del af arbejdet i DCMT er udfor-
met en afslutningsrapport, som bl.a. kan
ses på Fondens hjemmeside. Her doku-
menteres og kommenteres det udførte
arbejde, og det er bl.a. glædeligt at se, at
centret gennem sine projekter har for-
mået at engagere både rederier, udstyrs-
producenter, servicevirksomheder og
uddannelsesinstitutionerne aktivt med
bl.a. både praktisk og økonomisk støtte
til følge.

”F.eks. projektet vedr. forøget modstand i
bølger er uhyre relevant i forbindelse med
en mere effektiv ruteplanlægning ombord
på vores skibe.”
Claus Kruse, DFDS A/S

Det 
virker…
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Afslutningsrapporten peger på, at DCMT
med den fornødne finansiering kan på-
tage sig rollen som spydspids i arbejdet
med at finde effektive og økonomisk le-
vedygtige løsninger på de kommende års
udfordringer for hele den maritime bran-
che.

”DCMT har påtaget sig vigtige opgaver,
som ikke vil kunne bæres alene af en en-
kelt virksomhed, eksempelvis Green Ship
of the Future-projektet som i regi af
DCMT er blevet alment kendt i offentlig-
heden(…). På den forskningsmæssige side
har DCMT påtaget sig nødvendige opga-
ver, som ellers ikke vil blive løst. Dette ar-
bejde har bl.a. omfattet undersøgelser af
alternative fremdrivningsmaskinerier og
andre muligheder for at reducere brænd-
stofforbruget. Projekterne har bidraget til
en større indsigt og medvirker aktivt til at
reducere emissioner.”
Thomas Knudsen, MAN Diesel
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Fotos: 
Hans Søndergård
Handelsflådens Velfærdsråd
Siemens Wind Power A/S
Swire Blue Ocean

Produktion: 
Andersson og Jantzen i samarbejde
med Den Danske Maritime Fond
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Om driften i 2012 

Fonden modtog i alt 144 ansøg-
ninger i 2012, hvilket er 67 % flere
end i 2011. Der blev bevilliget
støtte til i alt 66 ansøgninger. 
Fonden støttede således 46 % af de
behandlede ansøgninger. De reste-
rende 78 ansøgninger blev enten
afvist, afsluttet af anden årsag eller
er under viderebehandling.

De 66 imødekomne ansøgninger fik
samlet tilsagn om støtte på kr. 44
mio. Aktivitetsniveauet i 2012 var
således højere end i 2011. Dette 
kan blandt andet tilskrives Fondens 
introduktion af det Maritime MBA
legat, som er blevet godt modtaget.
Der er i alt tildelt støtte til 21 MBA
legater i 2012.

Kategorien ”Forskning og teknologi-
udvikling” tegnede sig for 15 udde-
linger med et samlet beløb på kr. 19
mio., svarende til respektive 23 %
og 43 % af årets uddelinger. 

Kategorien ”Rederier” tegnede sig
for 21 uddelinger med et samlet
beløb på kr. 6 mio., svarende til 32
% og 14 % af årets uddelinger og i
væsentlighed visende det Maritime
MBA legats attraktion. 
Se nedenstående tabeller.

Kategorien ”Værfter, udstyrsprodu-
center, havne m.m.” fik i 2012 til-
sagn om i alt kr. 6 mio. fordelt på
11 projekter. Fonden har støttet
spændende industrielle udviklings-
projekter blandt etablerede indu-
strivirksomheder som C. C. Jensen,
MAN Diesel & Turbo og PAJ Group.
Fonden har yderligere støttet ny-
startede virksomheder som BAWAT
A/S og Greenland maritime Solu-
tions. Projekterne er rettet mod
miljøforbedringer, driftsoptimering
og sejladssikkerhed ved Grønland. 

Der er tale om kommercielle udvik-
lingsprojekter, som forventes at
skabe øget aktivitet og omsætning i
den maritime sektor.

Danske søfartsorganisationer og
myndigheder fik i 2012 støtte på i
alt kr. 7 mio. fordelt på 12 projek-
ter. Der er givet støtte til projekter
til Danmarks Rederiforening og 
Søfartsstyrelsen der omhandler det
internationale politiske arbejde,
herunder specifikt etableringen af
en permanent repræsentation ved
IMO i London. Fonden har yderlige-
re støttet udviklingen af en ny 
international lægebog for søfar-
ende, som skal udvikles i regi af 
Søfartens Arbejdsmiljøråd.

Kategorien ”undervisning og rekrut-
tering” fik tilsagn om i alt kr. 5 mio.
fordelt på 6 uddelinger. Disse udde-
linger inkluderer Rederiforeningens
World Careers kampagne og 
desuden uddelinger til spændende
projekter om internationalisering af
de maritime uddannelser og støtte
til studenterforeningen ”Nul-Kryds”
på DTU.  

Antal Procent Antal Procent

Forskning og teknologiudvikling 25 17 15 23    

Undervisning og rekruttering 24 17     6 9    

Rederier 32 22   21 32

Værfter, udstyrsproducenter, havne m.m. 26 18     11 17   

Organisationer og myndigheder 21 15    12 18   

Andet/andre 16 11     1 2  

Sum 144 100   66 100    

Antal modtagne ansøgninger Antal uddelinger
Ansøgere/
Støttemodtagere



”Forskning og teknologiudvikling”
fik i år støtte på i alt kr. 19 mio.
fordelt på 15 uddelinger. Der er
givet støtte til flere Ph.d. studiefor-
løb indenfor offshore vindmølle
transport området ved SDU og 
Aalborg Universitet. Herudover er
der givet støtte til omfattende 
projekter om skibes driftsoptime-
ring ved Force Technology og DTU.
Desuden et forskningsprojekt om
juridiske forhold for skibes besæt-
ninger og medsejlende vagter i 
forbindelse med sejlads i farvande
med pirateri overfald. Dette projekt
foregår på SDU.

Projekterne er kort beskrevet i
”Liste over samtlige uddelinger i
2012”.

2012 bød på flere spændende 
aktiviteter for Fonden i forbindelse
med Regeringens nedsatte Vækst-
team for Det Blå Danmark og den
efterfølgende ”Vækstplan for Det

Blå Danmark”. Der er således en
lang række projekter der har nydt
støtte i årets løb der understøtter
vækstplanens forslag herunder in-
denfor offshore området og Arktis.

Fonden har desuden taget initiativ
til en udredningsopgave vedrørende
”Det maritime erhvervs ønsker til
forskningsaktiviteter ved CBS 
Maritime”. Dette arbejde afsluttes i
2013. Dette udredningsarbejde er
assisteret af ATV som også stod for
det tidligere udførte arbejde om
den maritime industris ønsker til 
en fremtidig maritim ingeniør 
uddannelse på DTU. Fonden støt-
tede i 2012 DTU med flere konkrete
mindre projekter som skal støtte
denne nye uddannelse. 

Mio. kr. Procent

19 43

5 11

6 14

6 14

7 16

1 2

44 100

Uddelinger i kr. Resultatopgørelse

2012 2011
(t.kr.) (t.kr.)

Udbytte af andre kapitalandele
Andre eksterne omkostninger
Gager og bestyrelseshonorarer
Af- og nedskrivninger 
på materielle anlægsaktiver
Resultat før andre finansielle poster

Andre finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Result at før skat

Skat af årets resultat
Årets resultat

Anvendt således:
Uddelinger i året
Regulering til uddelinger tidligere år
Til uddelingsreserve

36.557 73.890
-1.158 -1.531
-1.484 -1.251

-33 -33
33.882 71.075

2.489 2.709
0 -1

36.371 73.783

0 0
36.371 73.783

44.204 38.095
-1.912 -3.001
-5.921 38.689
36.371 73.783

Om årsrapporten 2012

Årsrapporten er aflagt i overens-
stemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for klasse B-virksom-
heder.

Fonden har i regnskabsåret fået 
aktieudbytte på t.kr. 36.557 og haft
andre finansielle indtægter på t.kr.
2.489. Overskuddet er t.kr. 36.371
efter skat. I 2012 er uddelt i alt t.kr.
44.204 til Fondens formål, mens til-
bageførte og bortfaldne uddelinger
fra tidligere år udgør t.kr. 1.912.
Der er anvendt t.kr. 5.921 af udde-
lingsreserven. Gager og bestyrelses-
honorarer androg t.kr. 1.484,
eksterne omkostninger t.kr. 1.158,
finansielle omkostninger kr. 0, og
endelig er foretaget af- og ned-
skrivninger på materielle anlægs-
aktiver på t. kr. 33. Skat af årets
resultat er kr. 0. 

Regnskabet ses nedenfor, og den
fuldstændige årsrapport kan hentes
på www.dendanskemaritimefond.dk.



 Årsberetning 2012




