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CBS Maritime – forskning på tværs og i dialog

Holdkap
Carsten Ørts Hansen og
Henrik Sornn-Friese, CBS Maritime
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Dansk skibsfart og hele den maritime klynge
står i disse år overfor en øget konkurrence
og en række meget store og nye udfordringer, som både er skabt af globale politiske og
økonomiske forhold og af de stigende krav
på især klima- og miljøområdet. Disse
forhold stiller aktørerne i Det Blå Danmark
overfor en række strategiske, ledelsesmæssige og udviklingsmæssige udfordringer.
CBS har på den baggrund etableret
CBS Maritime, hvor man samler en række
kompetencer og forskningsområder og
bl.a. i 7 konkrete forskningsprojekter i Ph.d.form analyserer den maritime forskning og
undervisning. 3 projekter ser på innovation
og forretningsudvikling, 2 projekter ser på
supply chain samarbejde, et projekt ser
på finansiel risikostyring i rederier og endelig
ser et projekt på økonomisk og juridisk
risikostyring.

Forskningsprogrammet har titlen “Det Blå
Danmarks konkurrencemæssige udfordringer
og strategiske udviklingsmuligheder”. Forskningsprogrammet tilrettelægges i et unikt
samarbejde på tværs af institutter og faggrænser og med relationer til andre former
for uddannelsesinstitutioner og universiteter.
Også kontakten til erhvervslivet er betydeligt
tættere, end der har været tradition for.
Hvert enkelt projekt har tilknyttet
virksomheder eller organisationer fra Det
Blå Danmark, og hvert projekt har også et
klart virksomhedsstrategisk sigte – det skal
have relevans for erhvervet. Forskningen skal
nemlig kunne bidrage til, at aktørerne i den
maritime branche kan styrke deres konkurrencemæssige position på markedet.
Projekterne skal understøtte den relevante
maritime undervisningsaktivitet på CBS.

sejlads…
Baggrunden:
Mange af de danske uddannelsesinstitutioner nyder stor respekt i den maritime branche,
og CBS er ingen undtagelse. CBS huser flere
internationalt anerkendte forskere og leverer
yderst kompetent forskning, som er med til
at sikre Danmarks position på det maritime
område. For fortsat at kunne være med helt
i front er der nu behov for en mere fremadrettet forskning, som i samarbejde med
erhvervslivet styrker konkurrenceevnen. På
den baggrund har ATV i en rapport samlet
input fra en række af branchens aktører om
Det Blå Danmarks ønsker til forskningen på
CBS.

Løsningen:
Med afsæt i rapporten fra ATV har CBS med
støtte fra Fonden skabt et unikt samarbejde
på tværs af institutter og faggrænser. Under
navnet CBS Maritime søsættes et ambitiøst
forskningsprogram med bl.a. 7 Ph.d.-projek-

ter, som skal arbejde med “Det Blå Danmarks
konkurrencemæssige udfordringer og strategiske udviklingsmuligheder”.

Perspektiverne:
Det Blå Danmark står overfor en række store
og globale udfordringer i de kommende år
af både økonomisk, politisk og miljømæssig
art. For at kunne bevare konkurrenceevnen
er hele branchen nødt til at forholde sig
kreativt til de problemstillinger, som påvirker
mulighederne for vækst, og én af de nye
veje går gennem CBS Maritime. Her har man
valgt en helt ny og tværfaglig indgang, hvor
man dels indgår i et nyt og tæt samarbejde
med erhvervslivet og dels bl.a. også inddrager områder og institutter, som ellers
ikke traditionelt har haft tilknytning til den
maritime branche. Resultatet skulle gerne
være forskning, som rækker fremad og kan
styrke det Blå Danmark.

Kort fortalt:
CBS har i en årrække huset forskellige
forskningsprojekter med tilknytning til
den maritime branche. For et par år siden
blev der af Akademiet for de Tekniske
Videnskaber (ATV) udformet en række
ønsker fra det maritime erhverv til forskningsprojekter på CBS, og med afsæt i
bl.a. disse ønsker har CBS med støtte
fra Fonden søsat CBS Maritime, som er
et ambitiøst og tværfagligt forskningsprogram med titlen “Det Blå Danmarks
konkurrencemæssige udfordringer og
strategiske udviklingsmuligheder”.  
Som titlen antyder, er der tale om
fremadrettet forskning i tæt og direkte
samarbejde med virksomheder fra den
maritime klynge.

Fakta:
> Maritimt forskningsprogram ved CBS
> Forskning og uddannelse i tæt dialog
med erhvervslivet
> Samarbejde på tværs af institutter
og universiteter

Set indefra:
Henrik Sornn-Friese og Carsten Ørts
Hansen leder CBS Maritime og ser store
muligheder i både det nye tværfaglige
forum og i den tætte kontakt til
erhvervslivet..:
”CBS Maritime – her mødes viden og
erhverv! CBS Maritime bliver det forum,
hvor den maritime sektor mødes med
forskere på tværs af institutter og kompetencer, og hvor kræfterne forenes for
at skabe ny viden og vækst…”

Info:
> Etablering af forskningsprogram for
maritim forskning på CBS
> CBS Maritime, CBS, Kilevej 14, 3. sal,
2000 Frederiksberg
> Kontakt: Henrik Sornn-Friese
eller Carsten Ørts Hansen
> Mere info:
www.cbs.dk/forskning/
institutter-centre/cbs-maritime
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Ny Lægebog for Søfarende med web og e-bog

Lægebog
Connie S. Gehrt, Seahealth og
Philipp Skafte-Holm, Mentor Instituttet
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Lægebog for Søfarende er sammen med
skibets medicinkiste og forbindelsen til de
danske læger i fjerntjenesten Radio Medical
en vigtig del af sygdomsbehandlingen om
bord. Selve behandlingen udføres af skibets
sygdomsbehandler, som har gennemgået et
obligatorisk grundkursus på 10 dage gennem
Center for det Maritime Sundhedsvæsen på
Fanø. Kurset genopfriskes hvert 5. år.
Den nuværende lægebog er fra 1996 og
Seahealth har gennemført en forundersøgelse blandt søfarende, læger og andre
fagfolk, som samlet peger på, at bogen både
fagligt og pædagogisk trænger til fornyelse.
Med støtte fra Fonden udarbejdes der i
samarbejde med bl.a. en følgegruppe med
både læger, søfarende og søfartsmedicinske
eksperter et helt nyt materiale til sygdomsbehandlingen på de danskflagede skibe.
Indholdet drøftes i følgegruppen og vurderes
til slut af en speciallæge på området.

Skibsbesætninger er internationale og har
forskellig baggrund, så der lægges vægt på
en enkel struktur, stor overskuelighed og
at materialet kan læses, forstås og bruges
af lægfolk. Materialet skrives på dansk og
engelsk.
Den trykte udgave suppleres med en e-bog,
og derudover opbygges der en omfattende
online-version med hjemmeside, flere
søgemuligheder og flere indgange. Endelig
udarbejdes der også en række illustrative
videosekvenser, hvor sygdomsbehandleren
tydeligt kan se, hvordan man udfører forskellige behandlinger bedst muligt.
I forlængelse af arbejdet på den nye Lægebog for Søfarende er man i gang med at undersøge mulighederne for at tilbyde bogens
indhold til brug for andre flagstater, og Seahealth har modtaget meget positiv feedback
på initiativet fra internationalt hold.

for lægfolk…
Baggrunden:
Lægebog for Søfarende er obligatorisk på
alle danske skibe, og er et vigtigt redskab
for skibets sygdomsbehandler. Sygdomsbehandleren er en person, der har modtaget
en uddannelse på Center for det Maritime
Sundhedsvæsen på Fanø, og som er i stand
til i samarbejde med læger på land at yde
sygdomsbehandling om bord.
Den nuværende Lægebog er fra 1996 og
Seahealth har gennemført en undersøgelse,
som klart dokumenterede et behov for en
fornyelse. Både fagligt såvel som metodisk,
pædagogisk og teknologisk er der sket meget
på de seneste 17 år, og de nye medier rummer også nye muligheder for formidling.

Søfarende. Bogen forfattes på både dansk
og engelsk og suppleres med en hjemmeside.
Bogen vil også udkomme som e-bog, og i
tilknytning til både hjemmesiden og e-bogen
udarbejdes der små instruktive videosekvenser, som kan hjælpe sygdomsbehandleren til
at udføre sit arbejde så korrekt som muligt
under de givne forhold.

Perspektiverne:

Sikkerhed til søs handler også om sygdomsbehandling, både ved sygdom og ved ulykker,
og søfolk på danskflagede skibe har naturligvis krav på at få den bedst mulige behandling. Med en helt ny Lægebog for Søfarende
suppleret med de hjælpemidler, som moderne
teknologi gør muligt i form af e-bøger,
Løsningen:
I tæt samarbejde med både læger, søfarende hjemmesider og video, er sygdomsbehandlerog eksperter med søfartsmedicinsk ekspertise en på det enkelte skib rigtigt godt klædt på
og med støtte fra Fonden er Seahealth i gang til at yde den rette hjælp i samarbejde med
Radio Medicals læger på land.
med at udarbejde en helt ny Lægebog for

Kort fortalt:
Den nuværende Lægebog for Søfarende
er fra 1996, og såvel fagligt som metodisk og pædagogisk er der brug for fornyelse, ligesom moderne teknologi også
giver nye muligheder for at formidle den
nødvendige viden til skibenes sygdomsbehandlere.
Med støtte fra Fonden er Søfartens
Arbejdsmiljøråd, Seahealth, derfor nu i
samarbejde med læger og en følgegruppe
i gang med at udarbejde en helt ny
Lægebog for Søfarende. Bogen udarbejdes
både på dansk og engelsk, og suppleres
med både en omfattende hjemmeside og
en e-bogs udgave samt med en række
instruktive videosekvenser.

Fakta:
> Udarbejdelse af helt ny lægebog for
søfarende på dansk og engelsk
> Etablering af tilhørende web-version
> Udarbejdelse af lægebogen som e-bog
> Produktion af instruktive
videosekvenser

Set indefra:
Connie S. Gehrt fra Seahealth og
læge, ph.d Bjarne Lühr Hansen og læge
Philipp Skafte-Holm lægger stor vægt på,
at bogen er til at bruge for ikke-lægeligt
personale..:
”Sygdomsbehandleren er jo så at sige
uddannet til at være lægens øjne, ører
og hænder. Og den nye Lægebog i kombination med de nye medier giver os
virkelig et effektivt og anvendeligt
redskab, som kan være med til at sikre
søfolkene den bedst mulige sygdomsbehandling…”

Info:
> Udarbejdelse af ny Lægebog for
Søfarende med e-bog og tilhørende
hjemmeside
> Seahealth, Søfartens Arbejdsmiljøråd,
Amaliegade 33 B, 2. sal,
1256 København K
> Kontakt: Connie S. Gehrt
> Mere info:
www.seahealth.dk

7

Den Danske Maritime Fond > Årsberetning 2013 > Tema 3

Bærbart system til test af zooplankton i ballastvand

Bevægelse
Pia Haecky og Nick Blackburn, Bioras ApS
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Den danske virksomhed Bioras ApS har en
betydelig erfaring med udvikling af hardware
og software til optisk identifikation i forskellige sammenhænge af levende organismers
mængde og bevægelse – lige fra bakterier
over celler til zooplankton og fisk.
Virksomheden har siden etableringen i 1998
haft et tæt samarbejde med en lang række
forskningsmiljøer og i de senere år også erhvervslivet, hvor man har fundet anvendelse
for virksomhedens kompetencer og løsninger
på en lang række områder – bl.a. båret frem
af den stærkt stigende miljøbevidsthed.
Bioras’ løsninger har nu også fundet anvendelse på det maritime område. Her arbejder
Bioras med støtte fra Fonden på at udvikle
et kompakt system, som kan identificere
levende zooplankton i ballastvandsprøver.
Systemet virker ved, at ballastvand passerer
forbi et digitalt videokamera i en bestemt
hastighed, som ganske enkelt bestemmes

af tyngdekraften. En skræddersyet software
analyserer datamængden og frasorterer
bevægelser, som fx er genereret af bundfældning. Til gengæld identificerer systemet så bevægelser, som opfylder en række
parametre defineret i softwaren, og kan
derved fastslå, om ballastvandsprøven indeholder organismer større end 50 my samt
naturligvis mængden pr. fx kubikmeter. Og
ikke mindst om disse organismer er levende.
Softwaren er nemlig udviklet til at genkende
disse organismers bevægelsesmønstre, og
hvis de bevæger sig, er de levende…
Målet er, at modtageren kan vurdere, om
ballastvandet er renset tilfredsstillende.
Hele løsningen er så kompakt, at den kan
bæres, og processen tager kun 30 minutter.
Dermed kan den anvendes både til søs til
fx at evaluere, om en rensningsproces har
været effektiv, og til lands, hvor den kan
screene en ballastvandsprøve, allerede inden
den sendes til analyse på et laboratorium.

er liv…

Løsningen:
Bioras har nu konstrueret et system, som via
digital video og en kompliceret software kan
frasortere irrelevante bevægelser og genkende levende organismers bevægelser.

Der er stor fokus på rensning af ballastvand, fordi forurenet ballastvand koster
samfundet milliarder hvert år. De forskellige systemer til rensning skal løbende
kunne dokumentere deres effektivitet
via bl.a. godkendelser på akkrediterede
laboratorier, og de traditionelle metoder
har været relativt omstændelige og tidskrævende.
Det danske firma Bioras ApS arbejder nu
med støtte fra Fonden og i samarbejde
med Unit-One, Fishlab og DHI på at
udvikle en bærbar løsning, som via optisk
identifikation med brug af digital video
og en avanceret software hurtigt og
automatisk screener ballastvandprøver for
levende organismer.

Fakta:
> Konstruktion af kompakt anlæg med
optisk identifikation af levende
organismer i ballastvand
> Tilpasning af eksisterende software til
marine-applikationer
> Konstruktion af kompakt, hurtig og
automatisk løsning
> Udvikling i samarbejde med
akkrediteret laboratorium

Set indefra:

Baggrunden:
IMO har vedtaget en konvention, som
foreskriver de tilladte grænseværdier for ballastvand. Ballastvand skal nemlig være stort
set 100 % renset for bl.a. at undgå forurening med såkaldt invasive arter.
Kontrol med ballastvand foregår typisk ved,
at der tages prøver ombord eller i havn, og
prøverne sendes til akkrediterede laboratorier på land, hvor de analyseres med bl.a.
mikroskopering. Metoden er tidskrævende og
relativt omstændelig.
Den danske virksomhed Bioras A/S har stor
erfaring med udvikling af systemer til optisk
identifikation af både bakterier og større
organismer i forskellige miljøer.

Kort fortalt:

Analysen af data baseres på den antagelse,
at hvis det bevæger sig, så er det levende…
Systemet er hurtigt, kompakt og automatisk,
og kan på 30 minutter om bord på skibet
fortælle, som en ballastvandsprøve er fri for
levende zooplankton i størrelser omkring
50µ. Løsningen kan betjenes af stort set alle
– man behøver således ikke at være laborant.
Hele apparatet inklusive kamera, software,
beholdere m.m. fylder som en håndkuffert.

Perspektiverne:
Et kompakt, bærbart og først og fremmest
hurtigt og pålideligt system til at screene
ballastvandsprøver for levende organismer vil
lette hverdagen betydeligt for både skibspersonellet, port state control authorities og
kontrolvirksomheder som fx DHI i Hundested.
For alle parter vil systemet indebære et potentiale for at spare både tid og energi.

Pia Haecky fra Bioras er meget positiv
over samarbejdet med erhvervslivet om at
nyttiggøre systemet..:
”Vi har traditionelt haft meget tætte
relationer til relativt beskyttede undervisnings- og forskningsmiljøer i indendørs
laboratorier, og det har været meget
spændende at opleve, hvordan vores
hardware og software skulle testes og
virke i den maritime verden…”

Info:
> Udvikling og produktion af måleudstyr
til identifikation af zooplankton i
ballastvand
> Bioras ApS, Hejreskovvej 18B,
3490 Kvistgård
> Kontakt: Pia Haecky, Ph.d,
> Mere info:
www.bioras.com
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Energieffektiv drift af skibe

10

Længere

på literen…
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Energieffektiv drift af skibe

Længere

Fra venstre: Lasse Normann de Boer,
Tommy Andreasen, Risto-Juhani Kariranta,
Jens Thomsen og Søren Hattel

12

Energieffektiv drift af skibe er et område
med stor bevågenhed i hele den maritime
branche. En af de helt store poster på budgettet er nemlig udgifterne til brændstof, som
på mange skibe udgør 50 % eller mere.
Samtidig stilles der stigende krav til
branchens miljøvenlighed med bl.a. skærpede
krave til skibenes emissioner og kontrolforanstaltninger som SEEMP – Ships Energy
Efficiency Management Plan, som er obligatorisk fra oktober 2013 og som anvendes
som et værktøj til at optimere og dokumentere skibets energieffektivitet.
Optimal udnyttelse af energien på et skib
kan forbedre konkurrenceevnen og gøre det
nemmere at overholde IMOs grænseværdier
for fx emissioner. FORCE er i samarbejde
med 4 rederier og DTU Mekanik og med
støtte fra Fonden i gang med at udvikle et
helhedsorienteret system, som integrerer
allerede kendte moduler til monitorering i
serien SeaSuite med et nyudviklet modul til
monitorering af motorernes ydelser.

Skibes energieffektivitet bestemmes af en
lang række faktorer, som både hver for sig
og indbyrdes påvirker det samlede forbrug af
brændstof. Brændstoffets kvalitet, motorernes tilstand og effektivitet, skibets trim,
begroningen på skrog, propellere og ror, hastighed, vind-, strøm- og bølgeforhold samt
mandskabets kompetencer og reaktionsevner
er alt sammen forhold, som kan påvirke det
samlede resultat.
Der findes på markedet allerede en række
hjælpemidler, som kan støtte de driftsansvarlige i deres beslutninger. FORCE har bl.a.
udviklet systemet SeaSuite, som består af
forskellige moduler, og arbejder nu i dette
projekt på dels at udvikle yderligere et modul
til motorovervågning, dels at integrere alle
moduler i ét samlet system. Dette system
skal ud fra en helhedsbetragtning tage hensyn til alle kendte parametre og derved gøre
det muligt for de driftsansvarlige at drive
skibet så energieffektivt som muligt.

på literen…
Baggrunden:
Energiforbruget ved at drive et skib frem
påvirkes af en lang række faktorer i både
maskinrum og skibet som helhed. Brændstoffets kvalitet, motorernes effektivitet, skibets
trim, begroning på skrog og propellere, hastighed, vejr- og bølgeforhold og ikke mindst
mandskabets kompetencer er alt sammen
forhold, som har betydning for, hvor meget
brændstof der bruges, og dermed også for,
hvor meget emission der skabes.
Der findes en række løsninger, som hver for
sig kan være med til at forsyne de driftsansvarlige både til søs og til lands med de
oplysninger, som kan danne basis for at
optimere udnyttelsen af energien, og dermed
i sidste ende danne basis for at spare energi.

systemer til performance-overvågning til ét
samlet driftsstøttesystem skabes en løsning,
som både kan reducere energiforbruget og
emissionerne og samtidig gøre det muligt for
skibet at leve op til IMOs krav om SEEMP.
Løsningen giver et holistisk billede af skibet i
drift, og dele af oplysningerne skal også være
tilgængelige for personalet på land for fx at
kunne sammenligne med tal fra søsterskibe.

Perspektiverne:

Ved at udvikle en løsning, som gør det
muligt at få et tilnærmelsesvist helhedsbillede af de meget komplekse betingelser,
som et skib i drift er underlagt, kan driften
optimeres og derved opnås både en række
energibesparelser og miljømæssige gevinster.
Der findes i dag kun få systemer, som kan
Løsningen:
Ved at udvikle et motormodul til overvågning håndtere de komplekse data i forbindelse
med optimering af skibets energieffektivitet,
af primært skibets hovedmotor og integrere
og FORCE ser et betydeligt markedspotendette modul med allerede eksisterende
tiale i helhedsaspektet.

Kort fortalt:
Den globale konkurrence stiller stadig større krav til skibsfarten om øget
effektivitet uden øgede omkostninger,
og samtidig skal skibene mindske det
miljømæssige fodaftryk både til havs og
i havnene.
Omkostninger til brændstof er den største
enkeltstående post på skibenes regnskab.
I gennemsnit står indkøb af brændstof
for mindst 50 % af driftsomkostningerne,
og derfor forskes der meget i både at
optimere udnyttelsen af energien og
reducere bl.a. emissioner.
Med støtte fra Fonden arbejder FORCE og
DTU Mekanik på at udvikle et helhedsorienteret driftstøttessystem, som både
skal indeholde et nyt modul og kunne
integreres med eksisterende overvågningsmoduler.

Fakta:
> Udvikling af motormodul til overvågning af hovedmotor
> Udvikling af driftstøttesystem
> Integration med SeaSuite-moduler
> Reduktion af energiforbrug og
emissioner

Set indefra:
Christian Schack fra FORCE ser et
betydeligt potentiale i det holistiske
aspekt i den måde, systemet indsamler og
bearbejder data..:
”Der findes rigtigt mange oplysninger
tilgængelige, men kunsten er dels at
inddrage skibets besætning aktivt, så de
tager ejerskab, og dels at servere oplysningerne pædagogisk, så de kan støtte de
beslutninger, som alle de driftsansvarlige
både til lands og på skibet tager – lige
fra maskinrummet over broen og til
ruteplanlæggerne…”

Info:
> Udvikling af motor performance modul
og totalintegration af alle moduler i
SeaSuite
> FORCE Technology, Park Allé 345,
2605 Brøndby og DTU Mekanik,
Anker Egelundsvej 1, 2800 Lyngby
> Kontakt: Peter K. Sørensen,
> Mere info:
www.forcetechnology.com
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Fotokemisk rensning af emissionsgasser

I de højere
Andrew Butcher, Københavns Universitet
og Lars Nannerup, Infuser

Matt Johnson, Københavns Universitet

14

såvel partikler som kulbrinteforbindelser og
bakterier – til stor glæde for bl.a. anlæggets
naboer. I forbindelse med arbejdet for Jysk
Miljørens er Infuser blevet opmærksom på, at
metoden måske har et betydeligt potentiale
for skibsfarten, da der også her er behov for
at få fjernet især SOx fra skibenes emissioner.
Fotokemisk luftrensning foregår uden filtre
og uden særligt energiforbrug samtidig med,
Infuser har bl.a. været involveret i et projekt i at et anlæg ikke nødvendigvis fylder særlig
Århus, hvor man for Jysk Miljørens gennem- meget.
førte et forsøg med at fjerne diverse svovlforbindelser fra virksomhedens forbrænding
Derfor er Infuser med støtte fra Fonden og
af forskellige former for affaldsolier – bl.a.
i samarbejde med Københavns Universitet
fra den maritime industri. Metoden var
og DFDS gået i gang med at opbygge et
baseret på at tilsætte den naturlige gasart
testanlæg, hvor man vil forsøge at anvende
ozon til forbrændingsgasserne og udsætte
fotokemisk rensning under de forhold, som
gassen for UV-bestråling. Den kemiske
opstår under forbrændingen af forskellige
reaktion binder de forurenende partikler til
former for fuel-olie i en skibsmotor. Samtidig
ozonen, og ved at påføre partiklerne en elek- vil man også kunne vurdere, om de kemiske
trisk ladning kan de efterfølgende opsamles
reaktioner nødvendiggør særlige forholdselektrostatisk. Resultatet var, at emissionregler for fx at modvirke korrosion.
erne fra forbrændingen blev renset for
Den danske virksomhed Infuser ApS udvikler
og markedsfører løsninger til at rense luft
og vand for forurenende stoffer og partikler.
Løsningerne er udviklet i tæt samarbejde
med bl.a. Københavns Universitet og er
baseret på at anvende de samme kemiske
reaktioner, som i atmosfæren sørger for at
rense luften.

luftlag…

Skibsfarten står over en række miljømæssige udfordringer og skal inden for
de kommende år i bestemte kystnære
områder som bl.a. Østersøen og Nordsøen
reducere udledningen af de skadelige
emissioner med op mod 90 %. Reduktionen kan opnås på forskellig vis, og
der anvendes bl.a. forskellige former for
rensning af røggasser. Fotokemisk rensning efterligner naturens egne kemiske
renseprocesser i atmosfæren og er med
succes anvendt på et landbaseret anlæg.
Nu forsøges principperne anvendt i et
maritimt testanlæg for at vurdere metodens effekt overfor skibes emissioner.

Fakta:
> Testanlæg til analyse af fotokemisk
rensning af emissioner
> Samarbejde mellem erhvervsliv og
universitet
> Stort potentiale for reduktion af SOx

Set indefra:
Lars Nannerup fra Infuser fortæller, at
projektet er et rigtigt godt eksempel
på et konstruktivt samarbejde mellem
erhvervslivet, den maritime verden og
forskningsverdenen..:

partikler, når de møder ozon og påvirkes af
solens UV-stråler. Partiklerne bindes til bl.a.
regn og luften bliver derved renset. Princippet er med held anvendt i et landbaseret
anlæg, og med støtte fra Fonden skal der
gennemføres forsøg for at se, om metoden
kan anvendes på skibenes emissioner.

”Det var faktisk vores kunde, som gjorde
os opmærksom på, at der måske var et
potentiale for at udnytte metoden ombord
på et skib. Her har vi stor glæde af et
samarbejde med DFDS, som kommer med
mange praktiske råd om forholdene på et
skib, og hele analysedelen gennemføres
i tæt samarbejde med Københavns Universitet, hvor der fra Kemisk Institut er
tilknyttet en post doc til projektet…”

Perspektiverne:

Info:

Baggrunden:
Skibsfarten står overfor en række miljømæssige udfordringer og skal inden for de
kommende år reducere udledningen af SOx,
svovloxider, med ca. 90 % i de såkaldte
SECA-områder (Sulphur Emission Control
Areas), som er kystnære områder, herunder
Østersøen og Nordsøen. Reduktionen kan nås
på to måder; enten via et svovlfrit brændstof eller via rensning af røggassen fra skibets
motorer. Svovlfrit brændstof er ca. 30 %
dyrere end normal fuelolie og der vil være
problemer med at skaffe tilstrækkelige mængder, så derfor er røggasrensning et vigtigt
middel til at reducere bl.a. SOx i emissionerne.

Kort fortalt:

Et anlæg baseret på fotokemisk rensning af
skibenes røggasser bruger betydeligt mindre
energi end andre kendte metoder – det
fungerer fx uden behov for andet tryk end
det, som røggassen naturligt har i skibets
skorsten. Samtidig vurderes det, at metoden
vil være billigere end scrubbers, som allerede
Løsningen:
Den danske virksomhed Infuser ApS har i tæt kendes og anvendes i stigende grad i landsamarbejde med Københavns Universitet fået baserede og maritime anlæg. Derudover vil
patent på et princip, som efterligner kemiske anlægget fysisk formentlig kunne rummes
uden store pladskrævende foranstaltninger
processer i de øvre luftlag. Her foregår en
naturlig rensning, hvor visse gasarter udskiller og derved også være velegnet til retrofit.

> Anlæg til test af fotokemisk rensning
af skibsmotorers emissioner
> Infuser ApS, Universitetsparken 7,
4000 Roskilde
> Kontakt: Lars Nannerup
> Mere info:
www.infuser.eu
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Internationalt maritimt topmøde i Danmark

Fra venstre:
Michael Søsted, Søfartsstyrelsen
Klaus Rostell, Danske Maritime
Marie Kongerslev, Danish Maritime Days
Sofie Rud, Danmarks Rederiforening
Johannah Christensen, Danish Maritime Days
Torben Vemmelund, Danish Maritime Days
Kasper Søgaard, Søfartsstyrelsen
Charlotte Balling, Danish Maritime Days (uden for billedet)
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Mak

ing waves…
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Flemming R. Jacobs,
Secretary General
Danish Maritime Days

Internationalt maritimt topmøde i Danmark

18

Making

Den internationale maritime branche er verden over en vigtig brik i både international
handel og den globale udvikling og vækst.
De kommende år står hele branchen
overfor en række store udfordringer af
både miljømæssig, teknologisk, politisk og
økonomisk art, og fra både regeringens og
branchens side er der stor opmærksomhed på
at finde nye løsninger på disse udfordringer.
Søfartsstyrelsen, Danmarks Rederiforening
og Danske Maritime har derfor taget initiativ
til at etablere et sekretariat, som under titlen
Danish Maritime Days skal planlægge og
koordinere afviklingen af en maritim uge og
ikke mindst Danish Maritime Forum, som
skal være et årligt tilbagevendende maritimt
topmøde. Det bliver en begivenhed, som
involverer hele Det Blå Danmark sammen
med det internationale maritime erhvervsliv, politiske beslutningstagere, eksperter,
NGO’er, forskere, institutioner og andre
vigtige interessenter.

Danish Maritime Days er tænkt som en platform for selvstændige arrangementer over
hele landet, og der er formuleret en række
temaer som bl.a. New Growth Areas, The
Maritime Sector of the Future, Globalization
and the Maritime Industry og Sustainable
Shipping. Målgruppen er internationale maritime aktører i bred forstand. I tilknytning til
ugens program planlægges også under titlen
Outreach en række kultur, idræts- og vidensarrangementer for den bredere offentlighed.
Flagskibet i ugen er Danish Maritime Forum,
som bliver et globalt maritimt topmøde, der
samler verdens førende maritime beslutningstagere. Målet med topmødet er at finde nye
veje og løsninger, som kan være med til at
styrke den maritime branches positive
indflydelse på den globale vækst. Arrangementet løber meget apropos af stablen i
kulturkajen Docken i Københavns gamle
Nordhavn med udsigt over Øresund.

waves…
Baggrunden:
Den maritime industri er en bærende del af
den internationale handel og globaliseringen,
og bidrager dagligt til udvikling og vækst.
Samtidig står hele branchen både økonomisk,
miljømæssigt og teknologisk overfor store
udfordringer de kommende år, og der
er behov for at løse disse udfordringer.
Regeringen og de maritime erhverv har en
målsætning om at gøre Danmark til Europas
maritime centrum. Et af midlerne er vækstplanen for Det Blå Danmark, som skal
markedsføre hele den maritime klynge og
være et effektivt udstillingsvindue for de
danske maritime løsninger.

Løsningen:
Med Danish Maritime Days skabes der en
begivenhed, hvor Det Blå Danmark i 5 dage
udfordrer sig selv og hele den internationale
maritime verden til at finde nye løsninger på
branchens store og vigtige udfordringer.

Begivenheden samler erhvervslivet, politiske beslutningstagere, eksperter, NGO’er,
forskere, uddannelsesinstitutioner og andre
vigtige interessenter. Danish Maritime
Forum inviterer verdens førende maritime
beslutningstagere til at finde nye løsninger
på branchens udfordringer og dermed styrke
den maritime verdens bidrag til den globale
vækst og udvikling.

Perspektiverne:
Danish Maritime Days og Danish Maritime
Forum skal være en tilbagevendende begivenhed. Og ved at samle den maritime verden til
et løsningsorienteret topmøde er Danmark
med til at sætte dagsordenen for de kommende års udvikling og vækst – både maritimt
og generelt. Initiativet går godt i tråd med
regeringens vision om at gøre Danmark til
Europas maritime centrum, og rummer store
muligheder for at profilere Det Blå Danmark.

Kort fortalt:
Søfartsstyrelsen, Danmarks Rederiforening og Danske Maritime står bag
initiativet Danish Maritime Days, som
i uge 41 i 2014 samler erhvervslivet,
politiske beslutningstagere, eksperter,
NGO’er, institutioner og andre vigtige
interessenter. Ugen kulminerer i topmødet
Danish Maritime Forum med deltagelse af
førende maritime beslutningstagere fra
hele verden. Målene med begivenheden
er at finde nye løsninger på de vigtigste
udfordringer for de maritime erhverv, at
få styrket den positive effekt, som den
maritime sektor har på global vækst og
udvikling, og at få profileret Danmark
som et maritimt foregangsland med innovative teknologier og løsninger.

Fakta:
> Etablering af sekretariat for
Danish Maritime Days
> Planlægning af topmødet
Danish Maritime Forum
> Planlægning og markedsføring af
begivenheden
> Kontakt til Det Blå Danmark

Set indefra:
Flemming R. Jacobs fra Danish Maritime Days ser store muligheder i, at det
er Danmark, som lægger både jord og
navn til det første egentlige maritime
topmøde..:
”Vi har heldigvis fået mange positive
tilkendegivelser og tilsagn fra både politisk og maritimt hold på dette initiativ.
Og det er altså et meget stærkt signal at
sende til de maritime aktører på verdensplan, at det er Det Blå Danmark, som
løfter denne opgave og er med til at sætte
dagsordenen for, hvordan den maritime
verden globalt kan bidrage positivt til
vækst…”

Info:
> Afholdelse af Danish Maritime Days og
topmødet Danish Maritime Forum
> Danish Maritime Days,
Amaliegade 33 B, 1. sal,
1256 København K
> Kontakt: Johannah Christensen
> Mere info:
wwwdanishmaritimedays.com
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Vindmølleindustriens forsyningskæde fra vugge til grav

Bide

Thomas Poulsen, Aalborg Universitet

20

Hvis vindenergi er i stand til at udvikle sig til
et holdbart og konkurrencedygtigt alternativ til fossile brændstoffer, så er markedet
enormt. Førende industrinationer over hele
verden investerer store summer i opførelsen
af både langt større møller og meget store
vindmølleparker. Og mens designet og
produktionen af selve møllerne er gennemanalyseret og veldokumenteret, så mangler
der i høj grad eksakt viden om hele forsyningskæden.
Med støtte fra Fonden arbejder Thomas
Poulsen nu på en Ph.d. på Aalborg Universitet i København og skal i samarbejde med
bl.a. en referencegruppe med repræsentanter
fra både vindmølleindustrien, Det Blå Danmark og afledte brancher forske i logistikken
omkring vindmøllerne.
Målet er bl.a. at opbryde den meget komplekse forsyningskæde i en række delprocesser, så man lige fra den indledende

koncession til nedtagningen af den enkelte
vindmølle efter 25 års drift er i stand til at
belyse de forskellige parametre, som har
betydning for en optimal logistik.
Forsyningskæden omfatter en lang række
led: Først indledende undersøgelser til havs
og design og konstruktion af delene samt
transport til udskibningshavnen. Derefter
shipping af komponenterne til den endelige
placering, samling, montage og igangsætning af vindmøllen. Så skal vindmøllen og
forsyningsnettet være i drift og serviceres,
og endelig efter ca. 25 år skal møllen enten
nedtages og miljøet retableres, eller der skal
monteres en ny mølle.
Med analysen og resultaterne er et af projektets mål at belyse succeskriterierne i vindenergiens forsyningskæde og dermed skabe
basis for at øge danske virksomheders konkurrenceevne på vindenergi-området med en effektiv, rationel og konkurrencedygtig logistik.

vind

Løsningen:
I tæt samarbejde med en række store danske
aktører fra Det Blå Danmark, energisektoren
og on- og offshore-industrien er Thomas
Poulsen nu på Aalborg Universitet i gang
med en Ph.d. om vindmølleindustriens logistik og shipping. Forskningsprojektet skal dels
belyse og analysere logistikken og ship-

Vindenergi anses bortset fra atomkraft
for at være det mest realistiske alternativ
til fossile brændstoffer. Og selv om vindmølleindustrien i både EU, Asien og Sydog Nordamerika er i voldsom vækst, er der
stadig et stykke vej til, at vindmøllerne
er konkurrencedygtige. Ét af de områder,
hvor der muligvis er et stort potentiale
for at styrke konkurrenceevnen, er i hele
den meget komplekse forsyningskæde,
lige fra tegninger og undersøgelser over
konstruktion, montering, vedligeholdelse
og til en eventuel nedtagning. Med støtte
fra Fonden klarlægger en dansk Ph.d. nu
udfordringer og muligheder.

Fakta:
> Kortlægning af forsyningskæden
> Analyse og kvantificering af delprocesser
> Empirisk og kvalitativ forskning med
casestudier
> Udarbejdelse af Ph.d., artikler og
industrirapporter
> Relationsdannelse mellem erhverv
og forskning

Set indefra:

Baggrunden:
Vindenergi er den af de alternative energikilder, som er tættest på at være et realistisk
alternativ til fossile brændstoffer. Men trods
vækst på området med både større møller og
etablering af enorme vindmølleparker både
på land og til havs er der stadig et stykke vej
til, at vindenergien er 100 % konkurrencedygtig. Danmark har historisk set stor erfaring med vindenergi og har haft en førerposition som producent af vindmøller, men er
på logistik og shipping overhalet af en del
andre nationer.

Kort fortalt:

pingmønstrene i hele forsyningskæden og de
enkelte delprocesser, dels klarlægge hvilke
kompetencer, der skal til for at kunne erobre
og fastholde markedsandele.

Perspektiverne:
Markedet for vindmøller og den afledte
industri vurderes til at være flere hundrede
milliarder kroner frem til 2050. Især Asien,
Nord- og Sydamerika og EU har et betydeligt
markedspotentiale. Forsyningskæden er et
afgørende parameter for vindenergiens samlede konkurrenceevne, og en af vejene til at
øge konkurrenceevnen er at finde besparelser
i logistikken. Danmark har tidligere i kraft af
sin betydelige erfaring på området være markedsledende, og med en målrettet strategi og
en gennemanalyseret forretningsmodel for
en effektiv forsyningskæde åbner der sig muligheder for større markedsandele og måske
endda en genvunden global førerposition.

Thomas Poulsen har betydelig erfaring
med shipping og logistik fra flere
brancher og ser et meget stort potentiale
for danske virksomheder i arbejdet med
vindenergiens forsyningskæde..:
”Objektivt set giver det jo god mening at
lede efter forbedringer i et så enormt
marked som vindenergien. En besparelse
på bare en promille i et marked på flere
hundrede milliarder kroner kan jo sagtens
styrke både de danske virksomheders
konkurrenceevne og i sidste ende vindenergiens konkurrenceevne i forhold til
de fossile brændstoffer…”

Info:
> Ph.d. om vindenergiens forsyningskæde
> Aalborg Universitet, Institut for
mekanik og produktion, A.C. Meyers
Vænge 15, 2450 København SV
> Kontakt: Thomas Poulsen
> Mere info:
www.m-tech.aau.dk
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Uddelinger 2013
Liste over
uddelinger i 2013
En oversigt over større uddelinger
til virksomheder og institutioner

Force Technology og DTU
Energieffektiv drift
Det er projektets mål at udvikle et driftsstøttesystem til skibe, der kan optimere skibets drift
og derigennem opnå en besparelse i energiforbruget. Projektet skal udvikle et motormodul
til overvågning af primært hovedmotorer, der
skal integreres med allerede eksisterende performancemoduler i serien SeaSuite (SeaTrend,
SeaPlanner, SeaTrim), som også indbyrdes skal
integreres. Således skabes der et ombord-system
der kan reducere brændstofforbruget gennem
driftsoptimering og samtidig kan danne basis
for skibets SEEMP, der er et IMO krav fra januar
2013. Skib, systemer og besætning udgør den
ramme, der er målet for en samlet reduktion af
energiforbrug. Hele SeaSuiten bliver tilgængeligt
på skibet og visse dele kan bruges i landorganisationerne til opsamling af statistiske informationer
ved sammenligning af søsterskibe. Der vil således
være mulighed for at få et holistisk billede af
”skibet i drift”. Resultatet vil kunne medføre en
emissionsreduktion. Projektet gennemføres i nært
samspil med interesserede rederier.
www.forcetechnology.com
www.dtu.dk

DTU Management Engineering
Liner Shipping Network

24

I Liner Shipping virksomheder er et veldesignet
rutenet afgørende for konkurrencedygtigheden
og dermed indtjeningen. Det er essentielt at opnå
en god kapacitetsudnyttelse i en ruteplan med
transporttider, der opfylder kundernes behov. Det
er således også nødvendigt at kunne repositionere
tomme containere, da handlen på verdensplan
er assymmetrisk. Eksisterende metoder til design

af liner shipping netværk tager ikke højde for
disse to faktorer. Projektet vil støtte processen med at designe et effektivt rutenet, der
tager højde for transporttider og repositionering af tomme containere. Dette ved udvikling af
beslutningsstøtteværktøjer, der kan bruges til at
optimere liner shipping netværk. Værktøjerne skal
gøre det muligt at analysere planlagte ændringer
i rutenetværket og flåden.
www.man.dtu.dk

ATV
Udarbejdelse af rapport vedrørende
forskningssaktiviteter på CBS Maritime
Søren Karas fra A.P. Møller-Mærsk fik i opdrag
at udarbejde en rapport om erhvervenes ønsker
til forsknings-aktiviteter ved et kommende CBS
Maritime center. ATV faciliterede denne åbne og
inkluderende afdækning af ønsker, der udmøntede sig i en offentliggjort udredning i 2013.
www.atv.dk

DTU Mekanik
Studierejse til Singapore
Tilskud til dækning af omkostninger i forbindelse med en studietur til Singapore af en uges
varighed i løbet af 2013 for 25 studerende.
Formålet er at give de studerende indsigt i
maritime konstruktioners kompleksitet, herunder
offshore drilling rigge,  og de ingeniørmæssige
udfordringer i konstruktionsprocessen, samt
styrke det sociale sammenhold mellem maritimt
interesserede studerende og uddannelsens synlighed på DTU.
www.mek.dtu.dk

AAU og Ange
Yield management in Liner Shipping

M/S Museet for Søfart
Etablering af skoletjeneste

Rektorkollegiet for de maritime uddannelser
Blue Innovation Camp 2013

Gennemførelsen af den anden fase af ”Yield
Management in containershipping”, som blev
påbegyndt i 2011. Projektet består af i alt 70
individuelle aktiviteter fordelt over seks overordnede ”Work streams”.  Projektet har samme
indhold, aktiviteter, ”deliverables” og overordnede
formål som det oprindelige projekt, nemlig at
afdække hvorledes Maersk Line kan gøre brug
af anvendte Yield Management teknikker fra
andre industrier og samtidigt udvikle IT værktøjer
skræddersyet til containerindustrien, inkluderende feeder links. Desuden skal projektet udbrede
kendskabet til disciplinen igennem akademiske
artikler og afholdelse af seminarer og konferencer (AAU) samt mulig markedsføring af prototype
værktøj (Ange).
www.aau.dk
www.ange.dk

Museet for Søfart ønsker at udvikle og etablere
en skoletjeneste på museet. Projektets formål er
at udvikle en bæredygtig forretningsmodel for
en fast skoletjeneste på museet. Dette er en veldefineret, afgrænset opgave med en klar fagligt
oplysende, pædagogisk og opmærksomhedsskabende vinkel. Samarbejde med andre institutioner
i Helsingør, som har skoletjenester, kan få øget
opmærksomhed.
www.maritime-museum.dk

De 3 planlæggende Maskinmesterskoler; Frederikshavn (Martec), København (KME) og Aarhus
(AAMS) afholdte en 2-dages Blue Innovation
Camp for studerende ved de maritime uddannelser på ovennævnte institutioner og andre
uddannelser med interesse for det maritime
erhverv. Eventens formål var at skabe rammer for
en målrettet udvikling og styrkelse af iværksætterkulturen ved at give studerende entreprenørog innovative kompetencer, samt understøtte
deres iværksætterlyst. Desuden var formålet at
skabe netværk og danne basis for et forum til
idéudvikling og nytænkning på tværs af uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet.

Rektorkollegiet for de maritime uddannelser
Støtte til rejselegater
Projektets formål er at yde økonomisk støtte af
hhv. underviseres undervisningsophold samt studerendes studie- og praktikophold i udlandet.
Støtten er tiltænkt udvalgte studerende, der
har fået mulighed for at tage et semester på en
udenlandsk uddannelsesinstitution eller et praktikophold i udlandet samt underviseres undervisningsophold i udlandet. Rektorkollegiet vurderer
alle indkomne ansøgninger og tildeler bevillinger
på baggrund af ansøgning og en konkret vurdering af ansøgerne.

Århus Maskinmesterskole
Maritim uddannelseskonference
Århus Maskinmesterskole  gennemførte i august
en uddannelseskonference for alle medarbejderkategorier fra de maritime uddannelsesinstitutioner. Konferencen havde til formål at udvikle
uddannelserne samt at opbygge netværk på tværs
af skolerne. Fonden støttede elevernes deltagelse
i konferencen.
For at konferencens udbytte skal give bedst
mulig mening og værdi tilbage på skolerne ønsker
Maskinmesterskolen at konferencen skal tage
afsæt i elevernes (kundernes) oplevelser, ønsker
og behov for udvikling af uddannelsen. Således
kan der arbejdes på forbedringer og løsninger der
efterspørges og støttes af eleverne.
www.aams.dk

Haldor Topsøe
OBATE II
Udvikling af et procesanlæg til skibsmotorer til
konvertering af alkohol (methanol) til en ”DME
blanding” bestående af vand, alkohol og DME
(dimetylæter) samt modificering af en firetaktsmotor, således at den kan køre på ”DME blandingen”. Topsøe skal udvikle procesanlægget, der
betegnes OBATE (Onboard Alcohols to Ethers),
som både skal omforme alkoholen til DME og
frembringe det rette blandingsforhold mellem
vand, alkohol og DME. Herudover skal anlægget
demonstreres i brug om bord i et skib.
www.topsoe.com
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Danmarks Rederiforening og Søfartsstyrelsen
Udvikling af kursus i maritim CSR ved WMU

Danmarks Rederiforening
Deltagelse i Folkemøde på Bornholm

Danske Maritime
Erhvervs Ph.D.

Udvikling at et obligatorisk kursus på masterniveau vedrørende Corporate Social Responsibility
(CSR) og Maritime Governance (MG) til introduktion på alle seks M.Sc. programmer på IMO’s
universitet, World Maritime University. Kurset
skal gennemføres over to uger i det samlede 14
måneders M.Sc. forløb på WMU. Kurset udvikles,
baseret på et toårigt forskningsprojekt. og de
første kurser skal afvikles i foråret 2015 i minimum tre af universitetets seks M.Sc. programmer.
Hertil skal der med udgangspunkt i det formelle
M.Sc. kursus, udvikles et ”mobilt” træningsprogram, der som en del af WMU’s ”kapacitetsopbygnings forpligtelse” skal afholdes i relevante
tredjeverdenslande og projektet indeholder omkostninger til afholdelse af to sådanne såkaldte
”outreach seminarer”.
www.shipowners.dk
www.sofartsstyrelsen.dk

Danmarks Rederiforening deltog på det politiske folkemøde på Bornholm, der blev afviklet i
Allinge den 13.-16. juni 2013. I den forbindelse
blev der rejst et blåt telt på havnen, der dannede
rammen om de maritime aktiviteter i de fire dage.
Målet var at få mange maritime aktører inddraget i aktiviteterne, således at samhørigheden
organisationerne imellem blev tydelig, og således
at teltet kunne danne ramme om spændende
maritime arrangementer med stor spændvidde.
www.shipowners.dk

Introduktion af ”Strategic scenario planning” for
Danske Maritimes medlemmer og andre relevante
parter i det Blå Danmark igennem gennemførslen
af et treårigt Erhvervs Ph.D. forløb. Formålet
er at forbedre foreningens evne til at tilføre
medlemsvirksomhederne værdi igennem samarbejdet om at udvikle redskaber der kan assistere
virksomhederne i deres strategiske planlægning.
Endvidere skal projektet forbedre forskning i og
offentliggørelse af ”scenario planning studies” til
foreningens medlemmer.
Endeligt skal projektet søge at udvikle brugen
af samme strategiske planlægningsværktøjer for
klyngen af danske udstyrsproducenter – opfattet
som en gruppe.
www.danskemaritime.dk

Søfartens Arbejdsmiljøråd og EMUC
MSSM 2013
Den 27. og 28. august 2013 blev konferencen
MSSM; ”Maritim Sikkerhed, Sundhed og Miljø”
afholdt med 200 deltagende. Konferencens fokus
var rettet mod sikkerhed og miljø, herunder
livsstilsvaner for søfolk. Konferencen tjener som
inspiration, nytænkning, erfaringsudveksling,
viden og forskning og etablering af kontakter på
tværs af Det Blå Danmark igennem networking.
Fondens støtte dækker studerendes deltagelse i
konferencen.
www.seahealth.dk
www.maritimecenter.dk
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DEIF
Energiovervågning af passagerfærge
Et tredelt projekt med formål at udvikle et
automatiseret energiforbrugs overvågningssystem til en mindre RO/PAX færge (Læsøfærgen). Nærværende projekt omhandler første
fase, som har fokus på monitorering og registrering af HVAC systemernes energiforbrug (Heating,
Ventilation, Airconditionering og Cooling), der
udgør en stor del af en ro/pax færges energiforbrug. Projektet skal udvikle et SEMS, Ship Energy
Management System til overvågning af energiforbrug på færger, krydstogtsskibe og offshore
platforme. Den første fase er udviklingen af et
informationssystem, der måler, registrerer og
viser energiforbrug. Derudover skal der udvikles
et intelligent system til styring af energiforbrug.
www.deif.dk

DTU Mekanik
Arktisk gæsteprofessorat
Delfinansiering til et tremåneders gæsteprofessorat, der fandt sted mellem april og juni 2013.
Det finske universitet samarbejder allerede med
DTU og er en førende akademisk kapacitet inden
for isnavigation og –operation. Gæsteprofessoratet inkluderede desuden udarbejdelser af
materialer til to særligt udviklede kurser til DTU’s
formål samt en måneds arbejde vedrørende fremtidigt forskningssamarbejde.
www.mek.dtu.dk

Søfartens Arbejdsmiljøråd
Ny international Lægebog for Søfarende
Udarbejdelse af en ny Lægebog for Søfarende
inkluderende en række små instruktionsfilmsekvenser. Den nuværende Lægebog for Søfarende blev udgivet i 1996 og har ikke siden
været opdateret eller ajourført. Store dele af
den nuværende lægebog er medicinsk og fagligt
forældet og har behov for en mere moderne og
pædagogisk instruktionsmæssig tilgang. Bogen vil
blive udgivet som almindelig bog og som e-bog.
Der vil blive oprettet en tilhørende hjemmeside.
www.seahealth.dk

udspringer ofte fra operationelle medarbejderes
viden om organisationens kunnen, evner og muligheder, som kan opfanges gennem observationer
fra den daglige drift med hyppig kontakt med
kunder og samarbejdspartnere. Disse informationer og oplysninger er kvalitativt forskellige
fra de informationer, ledelsen ellers benytter som
basis for strategiske beslutninger. Formålet med
projektet er således at udvikle informationsindsamling og forudsigelsesteknikker, der reflekterer
virksomhedens operationelle kapacitet, så dette
kan inddrages i effektive strategiske beslutningsprocesser.
www.dfds.com

ATV
Inno+

Søfartsteknisk Forening
Ny hjemmeside

Projektets indhold er at facilitere dialogen mellem ”Det Blå Danmark” og Styrelsen for Forskning
og Innovation igennem en sammenskrivning af
de indkomne maritime projektforslag til INNO+
processen. Sammenskrivningen skal søge at sikre,
at Det Blå Danmark bliver tilgodeset med et
indsatsområde indenfor regeringens innovationsstrategi fra december 2012, benævnt ”Danmark
– Løsningernes land”.
www.atv.dk

Projektets formål er at udvikle en ny og mere
moderne hjemmeside for foreningens medlemmer
og øvrige publikum.
Søfartsteknisk Forening etableredes som forening
i 1915. Foreningens formål er at samle medlemmerne til møder om aktuelle emner, som kan
drøftes uformelt og under venskabelige former.
Derigennem foretages vidensdeling blandt
medlemmerne og deres virksomheder. Foreningen
driver Skibsteknisk Selskab sammen med
Foreningen til Søfartens Fremme.
www.sofartsteknisk.dk

DFDS
Erhvervs Ph.d.
Gennemførelse af en treårig erhvervs Ph.d. inden
for området strategiske beslutningsværktøjer.
Det er projektets mål at udvikle et nyt strategisk beslutningsværktøj baseret på systematisk
indsamling af informationer fra operationelle
medarbejdere. Vigtige strategiske initiativer

Københavns Universitet
Det flydende klasselokale
Marinbiologisk Sektion ved Biologisk Institut ved
Københavns Universitet ønsker at få udarbejdet
et general arrangement design for et nyt skib,
der skal anvendes som ”Det flydende klasselokale

– et nyt maritimt forsknings-, undervisnings- og
formidlingsskib”. Skibet skal opfylde krav til passagersejlads med op til 20 personer, skal udvise
en grøn profil og tegnes og bygges i Danmark.
Københavns Universitet driver Øresundsakvariet.
Øresundsakvariet er skabt til at formidle dyrelivet
i Øresunds karakteristiske havbundsmiljøer. Dette
nye skib skal indgå i dette arbejde.
www.ku.dk

ABCON A/S
Etablering af testrig til smøreolie additiver
Udvikling og produktion af en testrig til verifikation og dokumentation af effekt af et smøreolieadditiv indeholdende teflon. Additivet anvendes
fortrinsvis i smøreolie til stævnrør og i thrustere
hos bl.a. danske rederier. Hensigten med
testriggen er at kunne foretage forsøg, der kan
dokumentere den positive effekt, additivet har på
smøreoliens smørende egenskaber under vilkår,
der er så tæt på skibenes daglige driftsforhold
som muligt.
www.abcon.eu

Horsens Kommune
Analyse vedr. elektrificering af færge
Projektet skal gennemføre et studie af tre mulige
løsninger til elektrificering af Endelave-færgen.
Dette projekt er et enkelt element i en række af
flere projekter med fokus på grøn offentlig transport i kommunen. Analysen skal være teknisk
såvel som økonomisk og være på et niveau, der
kan muliggøre et politisk valg.
Nærværende omhandler den første analytiske
fase, hvor følgende tre optioner skal bearbejdes:
Retrofit af den eksisterende færge til at være
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batterielektrisk. Indførsel af en ny færge baseret
på norsk eksisterende koncept (aluminium og
udviklet på Fjellstrand værftet). Konstruktion af
ny batterielektrisk kulfiberfærge.
www.horsens.dk

Danske Maritime
Konference på Christiansborg
Danske Maritime og Danmarks Rederiforening
afholdte i november 2013 en maritim konference
på Christiansborg. Udover konferencen blev der
også afholdt et arrangement aftenen forinden
med deltagelse af politikere, embedsmænd,
konferencens talere og væsentlige aktører fra Det
Blå Danmark. Konferencen er en del af den i EU
gennemførte skibsværftsuge som i Danmark er
tænkt som en Maritim uge, med et bredere fokus.
Arrangementet har til hensigt at skabe positiv
opmærksomhed om Det Blå Danmark i bred
forstand - rederier, skibsværfter og producenter
af maritimt udstyr. Med konferencen er det
ønsket at fastholde og øge det politiske fokus på
branchen samt at vise, at Det Blå Danmark er en
styrkeposition for Danmark med et stort vækstog beskæftigelsespotentiale. Fokus for arrangementet var regeringens ”Vækstplan for Det Blå
Danmark”.
www.danskemaritime.dk

Bioras ApS
Kontrol af ballastvand
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Udvikling af et bærbart aggregat til hurtig
og automatisk optisk måling af organismer i
ballastvand til brug for bl.a. port state control inspektører, ved fremtidig kontrol. Det er
projektets mål at skabe et system, der automatisk

og hurtigt kvantificerer og størrelsesbestemmer
levende zooplankton organismer større end 50
mikrometer (1/1.000mm) i en ballast vandprøve.
Bioras udvikler avancerede 3D bevægelsesanalyser
af mikroorganismer vha. digitalkamera og tilknyttet software til registrering. Levende zooplankton
bevæger sig og det er virksomhedens fokus at
kunne registrere objekter i bevægelse.
www.bioras.com

Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut,
KOMPAS, KOMposit PASsager skibe
Projektet skal demonstrere, at danske værfter
kan tilbyde at ombygge overbygningskonstruktioner på passagerskibe ved at erstatte stål
med kompositter i form af kulfibre og andre
letvægtsmaterialer til konkurrencedygtige
priser og leveringsvilkår, herunder tidsforbrug til
myndighedsgodkendelse i henhold til SOLAS regel
17 (ækvivalens), samt designprocessen forbundet
med overholdelse af denne for designere, værfter,
leverandører og rederier. Projektets mål er at
lette designprocessen forbundet med overholdelsen af den gældende SOLAS regel 17 for designere, værfter, leverandører og rederier. Desuden
er det formålet at lette godkendelsesprocessen
for myndighederne. Projektet vil offentliggøre
den fulde regel 17 analyse for at bidrage til
international diskussion om brandtekniske argumenter og på den måde forenkle markedsadgangen for komposit til større civile fartøjer.
www.dbi-net.dk

Danmarks Rederiforening
Offshore wind study
Danmarks Rederiforening ønsker at få udført en
markedsbeskrivelse af de maritime aktiviteter
forbundet med etablering, opsætning, vedligehold
og dekommissionering af havvindmøller. Der er
fokus på Europa, men undersøgelsen skal også
pege på globale tendenser. Det er projektets mål
at forstå disse segmenter bedre og skabe grundlaget for en generel vidensopbygning tilgængelig
for hele erhvervet.
www.shipowners.dk

Paj Sensor ApS
WISA, Fase II
Projektets anden fase omhandler udvikling af en
selvrensende og selvkalibrerende sensor til måling
af luftfugtighed og forekomst af frit vand i
skylleluften, der indblæses i cylinderen med det
formål at blæse det gamle ”forbrændingsgas” ud.
Nærværende fase omhandler den fysiske udvikling
af en testrig samt produktion af prototyper til
testanvendelse hos rederipartnerne i projektet.
Første fase blev ligeledes støttet af Fonden i
2012.
www.paj.dk

CBS
Forskning på CBS; CBS Maritime
Etablering af forskningsgrundlag for CBS
Maritime. ”CBS Maritime” er det nye tværfaglige center på CBS, der skal adressere den
maritime sektors komplekse ledelsesudfordringer
og samfundsmæssige problemstillinger. Især skal
fokus være på danske virksomheders muligheder

i en dynamisk verden. Den maritime sektor er
blevet et vigtigt indsatsområde for CBS, og der er
udviklet en samlet maritim strategi herfor. Denne
inkluderer etableringen af en dedikeret, akkrediteret og international Bacheloruddannelse.
www.cbs.dk/forskning/institutter-centre/cbsmaritime

Danmarks Rederiforening
DIS 25 års jubilæum
Danmarks Rederiforening ønskede at markere
DIS registrets 25 års jubilæum. Der blev afholdt
et seminar med efterfølgende middag på det
nye M/S Museum for Søfart i efteråret 2013 i
anledning af DIS registrets etablering i 1988.
Seminaret indeholdt historien om tilblivelsen af
registret, det vigtige samspil mellem politikere og
erhvervet og en illustration af den efterfølgende
succes. Dette for at bibringe dagens politikere en
forståelse af dette samspils betydning.
www.shipowners.dk

Danske Maritime
Finansieringsinstrumenter for den maritime
industri
En analyse og kortlægning af finansieringsinstrumenter for den danske maritime industri. Dette
omfatter en identifikation af både nye såvel som
alternative muligheder, der kan anvendes af den
maritime industri til vækst, udvikling, produktion,
salg og eksport. Dette vil således give små og
mellemstore maritime industrivirksomheder bedre
overblik over de aktuelle finansieringsmuligheder,
og derved sikre en mere optimal finansiering.
www.danskemaritime.dk

Danmarks Rederiforening og
Bilfærgernes Rederiforening
Træningsfilm

Københavns Universitet
Ph.d. projekt om ansvarsfordeling og
olietransporter

Projektet er opstået i forlængelse af EU’s
Forordning nr. 1177 fra 2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje,
der trådte i kraft d. 18. december 2012.
Projektet består i udarbejdelse af en træningsfilm
for færgepersonale, der kommer i kontakt med
personer med nedsat funktionsevne.
For at sikre en bred forståelse af de anbefalede
retningslinjer og råd blandt både skibs-, terminal- og bookingpersonale i færgerederierne,
vurderer Danmarks Rederiforening, at der er
et behov for en mere tilgængelig formidling af
retningslinjerne for at fremhæve vigtigheden af
at behandle mennesker med funktionsnedsættelse
på en professionel og ligeværdig måde.
www.shipowners.dk

Et treårigt Ph.d. projekt med start november
2013. Formålet med projektet er, gennem en
tværgående retsvidenskabelig analyse, at undersøge samspillet mellem de ansvarsretslige regler,
der gælder i relation til olieforurening forårsaget under en søtransport. Fokus vil være på
retsstillingen i forhold til både reder og bjærger i
forbindelse med afværgning.
Projektet tager udgangspunkt i BRISK rapporten
fra 2012: ”Sub-regional risk of spill of oil and
hazardous substances in the Baltic Sea”.
www.ku.dk

Danmarks Rederiforening og
Bilfærgernes Rederiforening
Udarbejdelse af standard
Udarbejdelse af klar standard for tilgængelighed
for personer med nedsat funktionsevne til nye
danske passagerskibe samt færgeterminaler i
Danmark, således at alle typer passagerer vil have
mulighed for transport med danske færger.
Standarden skal foreligge som en tjekliste og
kunne downloades gratis fra www.sbi.dk.
www.shipowners.dk

Danmarks Rederiforening, Danske Maritime
og Søfartsstyrelsen, Danish Maritime Forum
Etablering af en ny platform, Danish Maritime
Days, der skal samle den internationale maritime
verden i København én uge i oktober 2014, og
herefter i efteråret 2015 og 2016.
Konferencen, Danish Maritime Forum, er flagskibet i Danish Maritime Days, og er et globalt
topmøde, der samler den maritime verdenselite i
København for at drøfte visioner og udfordringer
for den maritime branche, udvikling af globale
politiske rammer, og hvordan det maritime
erhverv kan bidrage til en global bæredygtig
udvikling.
Konferencen og platformen skal positionere
Danmark som en attraktiv samarbejdspartner med
en maritim klynge og rammebetingelser, der er
på niveau med verdens toneangivende maritime
nationer og førende i Europa. Det er hensigten
at synliggøre Det Blå Danmark, etablere et
udstillingsvindue for danske maritime løsning-
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er og markedsføre Danmark som et attraktivt
investeringsland.
Projektet understøtter regeringens mål om
at styrke Danmarks profilering som maritimt
forgangsland og gøre Danmark til kernen i det
maritime Europa.  
www.shipowners.dk
www.danskemaritime.dk
www.soefartsstyrelsen.dk

EMUC
Den Blå Konference 2013
EMUC afholdte den 5. og 6. december 2013 på
Copenhagen Business School Den Blå forskningsog innovations Konference.
Konferencens hovedtema i år var Maritime Risk
Management, fordelt på 4 undertemaer: Financial
and Contractual Risk Management, Operational
Risk Management, Technical Risk Management,
Regulatory Perspectives on Maritime Risk Management. Endvidere uddelte Iver C. Weilbach &
Co. igen i år Weilbach-prisen til et studenterprojekt.

Danmarks Rederiforening
Maritime anti-corruption network training
agent and screening facility
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Projektet involverer udvikling af to internetbaserede redskaber til medlemmernes brug: Det
ene projekt er et træningsforløb til rederiernes
seniorpersonale på land såvel som på skibe, der
skal lære deltagerne om korruption og bekæmpelse deraf.
Det andet projekt er et online ”agent screening
system”, der skal muliggøre udviklingen af en
fælles platform for de involverede medlemmer

til udvikling af ”due diligence” procedurer til
udvælgelse af agenter.
www.shipowners.dk

C.C Jensen A/S
Olietilstandsanalyse II
Projektets overordnede mål er at udvikle et
innovativt værktøj, der kan anvendes som beslutningsgrundlag for fagfolk, der har ansvar for
drift af skibe. Værktøjet vil give mulighed for at
forlænge/forudsige dokningsintervaller, intervaller
for vedligehold samt forøge driftsikkerheden af
udstyr.
Produkterne vil kunne anvendes som værktøj til
at samkøre og behandle diverse måledata fra udstyret samt driftsdata for skibet, og derved skabe
et sikkert og robust værktøj til overvågning og
tilstandsbaseret vedligehold af vitalt, olieholdigt
maskineri på skibe.
www.cc-jensen.com

Nexus Kommunikation A/S
Apps til skoleskibene
Udvikling af gratis applikationer til skoleskibene
”Danmark” og ”Georg Stage”, der skal gøre det
muligt at følge med i livet på skoleskibene, både
for unge interesserede og tilskuere fra kajen.
Dette omfatter både skibenes togter, dagbøger
fra både kaptajn og elever, aktuelle positioner af
skibene samt andre relevante informationer og
videoer.
Applikationen vil blive udviklet til smartphones
og tablets understøttet af Android og Apple iOS.
www.nexus.dk

Bilfærgernes Rederiforening
Grønnere færgefart i Danmark
Et idékatalog, der indeholder identifikation og
analyse af mulige alternative, grønne
fremdriftskilder med tilhørerende barrierer og
løsninger for de største af landets færgeruter.
Indholdet skal præsenteres i en form, der bringer
den enkelte færgeoperatør i stand til at konkretisere en mulig grøn fremdriftsløsning.
Af idékataloget skal det miljømæssige potentiale
ved overgang til anden fremdriftskilde anslås,
samt et skøn af investeringsbeløb, tilbagebetalingsperiode og implementeringstid.
De miljøvenlige fremtidige fremdriftskilder skal
som minimum omfatte batteridrift og LNG.
www.shipowners.dk

Erhvervsakademi Sydvest
Diplomuddannelse i shipping
Formålet er at udvikle et spor i den etablerede
diplomuddannelse på bachelorniveau, der kan opfylde behovet for teoretisk kompetenceudvikling i
shippingbranchen som videreuddannelse inden for
voksenuddannelsessystemet. Projektet indbefatter
udviklingen af en merkantil diplomuddannelse
i shipping på bachelorniveau med fastlagte
moduler, herunder særlige shippingfag samt et
afgangsprojekt. Det er tanken at inkludere
Institute of Chartered Shipbrokers fagbøger i et
vist omfang. Undervisningsformen skal imødekomme branchens behov for tidsmæssig stor
fleksibilitet, bl.a. igennem webinar. Uddannelsen
forventes at kunne starte i 2014 som en del af
det eksisterende diplomuddannelsessystem, der
er meriterende til kandidat- og masterniveau.
www.easv.dk

Danmarks Rederiforening
World Careers 2014

Infuser ApS
Emission Control

Rekrutteringskampagnen i 2014 vil have fokus
på at fastholde den interesse og det kendskab,
der er opnået igennem de sidste syv år, så Det Blå
Danmark forsat vil kunne mærke en større tilgang
af kvalificerede ansøgere. Det er i 2014 fortsat
vigtigt at øge kendskabet til uddannelses- og
karrieremuligheder i branchen, men kampagnen
skal i fremtiden også kunne mærkes markant af
rederierne og de mange virksomheder, uddannelsesinstitutioner og organisationer i hele Det
Blå Danmark.
Kompetence vil i sidste ende påvirke konkurrenceparameteret, og der bliver derfor løbende udviklet
og valgt aktiviteter og medieplatforme, der tager
højde for branchens skiftende behov og sikrer
rekruttering af de bedste kandidater i branchen.
www.shipowners.dk
www.worldcareers.dk

Udvikling af et katalytisk rensesystem af skibes
emission til reduktion af udledning af svovl.
Teknologien kombinerer en simpel konstruktion,
lavt energiforbrug og lav luftmodstand med et
design, der er skalerbart og alsidigt og muliggør
mange anvendelsesmuligheder såvel industrielt
som maritimt.
Systemet er en videreudvikling på et patent
udtaget af Københavns Universitet, ”Photochemical Air Purifier”, udviklet af forskere på Center
for Atmospheric Research på Kemisk Institut, og
markedsført af Infuser under navnet CLIMATIC.
Projektet omhandler den mulige maritime anvendelse af denne teknologi. Dersom udviklingen er
en succes vil denne ”phokemiske scrubber” kunne
anvendes på skibe i SECA områder ved sejlads
på tung olie med en lavere egenvægt, mindre
pladskrævende installation, mindre energiforbrug
og lettere vedligehold.
www.infuser.eu

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.

Hvide Sande Service Group
Den Maritime Uddannelsesdag
En maritim uddannelsesdag for 9.-10. klasser og
gymnasieelever i Ringkøbing-Skjern kommune.
Formålet med uddannelsesdagen er at orientere de unge om jobmulighederne inden for
den maritime verden. Dette gøres igennem en
række aktiviteter, heriblandt redningsøvelse,
online fiskeauktion og information omkring
uddannelsesveje i det maritime. I forlængelse af
arrangementet afholdes Hvide Sande Åben Havn
– et arrangement med fokus på fiskeri, offshore
og shipping, hvor alle interesserede kan deltage.
Uddannelsesdagen afholdes to gange hhv. den 11.
og 13. april 2014.
www.hssg.dk

Man Diesel & Turbo
Martec, SmartPump
Projektet skal udvikle en ny intelligent pumpe
til anvendelse i 2-takts diesel motorer. Udviklingen af pumpen er en del af bestræbelserne
for at skabe en mere fuldkommen elektronisk
styret motor. Den nye pumpe vil medvirke til at
nedsætte energiforbruget og dermed motorens
udledninger. Projektet gennemføres i EU regi
under MARTEC programmet.
www.mandieselturbo.com
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Stående til venstre: Jan Fritz Hansen
Siddende fra venstre mod højre: Preben
Bang Henriksen, Bjarne Laustsen, Nadeem
Farooq og Mike Legarth.

Carsten Mortensen

Fra venstre mod højre: Jenny Braat,
Michael Dithmer, Henrik Uhd Christensen,
Søren Klyvø, Kenneth Hagelskjær, Michael
Teusch, Jakob Bomholt, Knud Pontoppidan
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Maritim Konference på
Christiansborg november 2013
– fra vækstplan til virkelighed
I december 2012 fremsatte regeringen en
ambitiøs vækstplan, som baseret på Det Blå
Danmarks stærke traditioner for et effektivt
samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder og myndigheder skulle
være med til både at styrke vores globale
position som en betydende maritim nation
og samtidig placere Danmark på søkortet
som Europas maritime centrum.
Vækstplanen er siden blevet understøttet af
en lang række initiativer af både erhvervsmæssig, politisk og uddannelsesmæssig
karakter – initiativer, som både tilsammen

og hver for sig bekræfter, at Danmark er på
rette kurs; omsætningen og indtjeningen
i Det Blå Danmark er tilbage på rette spor
efter de magre år, og endnu vigtigere, så
markerer danske virksomheder og uddannelsesinstitutioner sig gang på gang med
markante initiativer, som er med til at styrke
hele branchen og det danske samfund.
En tilbagevendende begivenhed er konferencen på Christiansborg, som med støtte fra
Fonden samler beslutningstagere, politikere,
forskere, virksomhedsfolk og studerende
med det til fælles, at de alle har stærkt

engagement for Det Blå Danmark og på forskellig vis bidrager til væksten på området.
I 2013 samledes man omkring den fælles
overskrift Det Blå Danmark - Fra vækstplan
til virkelighed og fik i både ord og billeder et
levende bevis på, at vækstplanen langsomt
og sikkert er i god gang med at realisere
regeringens vækstplan og placere Danmark
som Europas maritime centrum.
Konferencen arrangeredes af Danmarks
Rederiforening, CO-industri og Danske Maritime. Den Danske Maritime Fond uddelte
ved denne lejlighed diplomer til 5 projekter.

Jenny Braat og Morten Østergaard

Thomas Knudsen

33

Den Danske Maritime Fond > Årsberetning 2013 > Begivenheder

Poul Jessen, en deltager og
Søren Laungaard, PAJ Group

Per Holten-Andersen
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Liping Jiang

Skibsteknisk Selskab
Innovation i Det Blå Danmark
I oktober var Skibsteknisk Selskab vært
ved et arrangement hos IDA - Ingeniørforeningen i Danmark - på Kalvebod Brygge i
Københavns Havn og her præsenterede
8 udvalgte virksomheder de projekter,
som hver især har modtaget støtte fra
Den Danske Maritime Fond. I velkomsten til
arrangementet blev det noteret, at fællesnævneren for de succesfulde projekter bl.a.
er, at innovation opstår ved mødet mellem
teori og praksis og det skaber vækst.
Arrangementet viste, at de fleste projekter
har nydt godt af et fremragende samarbejdsklima i hele den danske maritime
sektor og stor velvilje fra rederier og

offshore-aktører, som gerne stiller plads og
mandskab til rådighed for at få testet teorierne og prototyperne af i praksis.
Fondens administrator fortalte de ca. 70
deltagere, at Den Danske Maritime Fond
gerne støtter projekter, som sikrer vækst,
arbejdspladser og innovation i hele den danske maritime sektor og offshorebranchen,
og at man nu begynder at kunne se effekten
af den støtte, som Fonden giver til en lang
række forskellige projekter. På denne aften
blev der præsenteret flere projekter, som fra
en håbefuld opstart nu er nået så langt, at
der både testes i full scale og er opnået

patenter, som kan være med til at sikre
konkurrenceevnen.
Spredningen i de støttede projekter er med
til at belyse vigtigheden af Fondens arbejde.
Projekterne udspringer nemlig både af
lovmæssige nødvendigheder i form af bl.a.
øgede miljøkrav, af ønsket om at forbedre
eksisterende forhold og af behovet for
løsninger på konkrete problemer. Desuden
var aftenen også et bevis på, at vækst og
innovation ikke kun sker i metropoler, men
også i landets yderområder.

Den Maritime Forskerdag 2013
– fra viden til vækst
Rundt omkring i det danske forskningsmiljø
har man haft god gavn af støtten fra Den
Danske Martime Fond, der har gjort det
muligt at udføre vigtig og nyttig forskning i
nogle af de områder, som i de kommende år
skal være med til at sikre Danmarks globale
førerposition på det maritime område.
I maj 2013 var ca. 100 mennesker fra de
danske uddannelsesinstitutioner samlet til

Knud Pontoppidan

den maritime forskerdag, hvor en række
af støttemodtagerne præsenterede deres
forskning for de fremmødte, som udover
studerende og forskere talte repræsentanter
for det politiske liv, Det Blå Danmark og en
række af de maritime virksomheder.

modtager havde nemlig fået mulighed for
at præsentere indholdet i deres projekt på
en roll-up, som var opsat i atriumgården på
CBS, som lagde faciliteter til Den Maritime
Forskerdag 2013.
Se nogle af projekterne på næste side.

Efter præsentationerne havde gæster og
deltagere mulighed for selv at granske alle
23 projekter nærmere. Hver enkelt støtte-

Henrik Sornn-Friese, Carsten Ørts Hansen
og Henrik Carlsen
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Fondens forskningsprojekter
– som præsenteret
på Den Maritime
Forskerdag 2013
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Bestyrelsen fra venstre:
Finn Poulsen, Bjørn Clausen,
Knud Pontoppidan, Jenny N. Braat,
Jørgen Hammer Hansen og
Knud Degn Karstensen
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Administrationen:
Carsten Melchiors og
Marianne Lindahl

Baggrund og fundats
Den Danske Maritime Fond blev stiftet den
13. juli 2005 i forbindelse med Folketingets
lov om omdannelse af Danmarks Skibskreditfond 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 økonomisk 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 forretningsorienterede.

Det vil sige projekter, som udvikler kompetencerne og konkurrenceevnen i den danske
maritime sektor.
Bestyrelsen ønsker således at, uddelingerne
tilfalder virksomhedsrelaterede aktiviteter,
for herigennem 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 2013:
Formand:
Direktør Knud Pontoppidan
Næstformand:
Adm. Direktør Jenny N. Braat,
Danske Maritime
Juridisk konsulent Jørgen Hammer Hansen,
Brockstedt-Kaalund (fratrådt)

Om at ansøge
Fondens Bestyrelse mødes 4 gange om året,
hvor de indkomne ansøgninger behandles.
Der kan løbende indsendes ansøgninger om
støtte. På Fondens hjemmeside ses en indsendelsesfrist for ansøgninger, der vil blive
behandlet på det førstkommende
bestyrelsesmøde.

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

Det maritime MBA Legat
I forbindelse med udarbejdelsen af en ansøgning giver Fondens administration gerne
råd og vejledning.
Fondens administration vil muligvis på eget
initiativ bede en ansøger om yderligere
oplysninger efter modtagelse af ansøgningen.

Ansøgninger til det maritime MBA Legat vil
blive vurderet løbende.
På Fondens hjemmeside, under MBA
Legat, kan findes yderligere oplysninger og
Fondens ansøgningsformular kan hentes.

På Fondens hjemmeside kan hentes en
vejledning til udarbejdelsen af en ansøgning
samt ansøgningsformular og der kan findes
oversigter over Fondens tidligere uddelinger.
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Om driften i 2013
Fonden modtog i alt 144 ansøgninger i
2013, hvilket er det samme antal som i
2012. Der blev bevilliget støtte til i alt 77
ansøgninger hvoraf 33 gik til MBA legater.
Fonden støttede således 53 % af de behandlede ansøgninger. De resterende 67
ansøgninger blev enten afvist, afsluttet af
anden årsag eller er under viderebehandling.
De 77 imødekomne ansøgninger fik samlet
tilsagn om støtte på kr. 60 mio. Aktivitetsniveauet i 2013 var således højere end i 2012.
Kategorien ”Forskning og teknologiudvikling”
tegnede sig for 8 uddelinger med et samlet
beløb på kr. 21 mio., svarende til respektive
10 % og 35 % af årets uddelinger.
Kategorien ”undervisning og rekruttering”
fik tilsagn om i alt kr. 9 mio. fordelt på 14
uddelinger. Disse uddelinger inkluderer igen
Rederiforeningens World Careers kampagne
og desuden uddelinger til M/S Museet for
Søfart, til etablering og drift af en skole-

tjeneste. Hertil kommer flere mindre
uddelinger blandt andet til skoleskibet ”
Danmark” og Hvide Sande Service Group.
Kategorien ”Rederier” tegnede sig for 32 uddelinger med et samlet beløb på kr. 12 mio.,
svarende til 42 % og 20 % af årets uddelinger og i væsentlighed visende det Maritime
MBA legats attraktion.
Kategorien ”Værfter, udstyrsproducenter og
havne” tegnede sig for 12 uddelinger med
et samlet beløb på kr. 11 mio. svarende til
henholdsvis 16 % af årets uddelinger og
18 % af den samlede uddelingssum.
Danske søfartsorganisationer og myndigheder fik i 2013 støtte på i alt kr. 7 mio.
fordelt på 11 projekter. Der er primært givet
støtte til projekter til Danmarks Rederiforening og Danske Maritime herunder
specifikt støtte til Danish Maritime Forum
og Danish Maritime Days der løber af
stablen i oktober 2014.

Projekterne er kort beskrevet i ”Liste over
større uddelinger i 2013”.
2013 bød på flere spændende aktiviteter for
Fonden. Herunder afviklingen af en meget
vellykket ”Maritim Forskerdag” hvor mere
end 100 deltagere fra danske og svenske
universiteter deltog og fik præsenteret mere
end 20 forskningsprojekter som Fonden har
støttet og som fortsat er i gang. CBS var
vært for arrangementet hvor også undervisningsministeren deltog.
Herudover var Fonden inviteret til en
præsentationsaften for Skibsteknisk Selskab
hvor 8 udviklingsprojekter blev præsenteret
og diskuteret. Endeligt uddelte Fonden igen
i 2013 diplomer til 5 projekter i forbindelse
med Danske Maritimes konference på
Christiansborg i november.

Ansøgere / Støttemodtagere

Forskning og teknologiudvikling
Undervisning og rekruttering
Rederier
Værfter, udstyrsproducenter, havne m.m.
Organisationer og myndigheder
Andet/andre
Sum
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Ansøgninger

Uddelinger

Uddelinger i kr.

Antal

Procent

Antal

Procent

Mio. kr. Procent

17
32
42
26
15
12

12
22
29
18
10
8

8
14
32
12
11
0

10
18
42
16
14
0

21
9
12
11
7
0

35
15
20
18
12
0

144

100

77

100

60

100

Om årsrapporten 2013
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse
med årsregnskabslovens bestemmelser for
klasse B-virksomheder.
Fonden har i regnskabsåret fået aktieudbytte på t.kr. 47.100 og haft andre finansielle indtægter på t.kr. 1.242. Overskuddet
er t.kr. 45.234 efter skat. I 2013 er uddelt
i alt t.kr. 60.300 til Fondens formål, mens
tilbageførte og bortfaldne uddelinger fra
tidligere år udgør t.kr. 10.303. Der er anvendt t.kr. 4.763 af uddelingsreserven.
Gager og bestyrelseshonorarer androg t.kr.
1.568, eksterne omkostninger t.kr. 1.316,
finansielle omkostninger t.kr. 191, og endelig
er foretaget af- og nedskrivninger på
materielle anlægsaktiver på t. kr. 33.
Skat af årets resultat er kr. 0.
Regnskabet ses nedenfor, og den fuldstændige årsrapport kan hentes på
www.dendanskemaritimefond.dk.

Resultatopgørelse
2013

2012

(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

47.100
-1.316
-1.568

36.557
-1.158
-1.484

-33
44.183

-33
33.882

Andre finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Resultat før skat

1.242
-191
45.234

2.489
0
36.371

Skat af årets resultat
Årets resultat

0
45.234

0
36.371

60.300
-10.303
-4.763
45.234

44.204
-1.912
-5.921
36.371

Anvendt således:
Uddelinger i året
Regulering til uddelinger tidligere år
Til uddelingsreserve
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Fotografering
af Triple-E i tørdok – hårdt arbejde
for alle undtagen modellen selv!
Alle skibene på årsberetningernes
omslag er fotograferet på denne
måde.

Kolofon:
Fotos:
Bruce Peter
Carsten Lundager
DanPilot
Handelsflådens Velfærdsråd
Hanna Vagsheyg
Hans Søndergård
Produktion:
Andersson og Jantzen i samarbejde
med Den Danske Maritime Fond
04.2014
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Amaliegade 33 B
1256 København K
Telefon: 77 40 16 11
Mail: info@dendanskemaritimefond.dk
www.dendanskemaritimefond.dk

Årsberetning

Hjemhørende i Københavns
Kommune.

“... at udvikle og fremme dansk skibsfart og værftindustri”

2013

