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Baggrund og fundats

Den Danske Maritime Fond blev
stiftet den 13. juli 2005 i forbin-
delse med Folketingets lov om om-
dannelse af Danmarks Skibskredit-
 fond til aktieselskabet Danmarks
Skibskredit A/S. 
Fondens grund kapital 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 krite-
rier for, hvilke typer aktiviteter 
Fonden ønsker at støtte, men be-

styrel sen ser meget gerne ansøg-
ninger om aktiviteter, der er inno-
vative, fremadrettede og gerne
forretnings orienterede. Altså pro-
jekter som udvikler kompetencerne
og konkurrenceevnen i den danske
maritime sektor.

Bestyrelsen ser også gerne, at en
større del af uddelingerne fremover
tilfalder virksomhedsrelaterede ak-
tiviteter, for også heri gennem at
styrke branchens vækst.



Bestyrelse

Fonden ledes af en bestyrelse be-
stående af 6 medlemmer, der ud -
peges for 2 år ad gangen. Danmarks
Rederiforening udpeger 2 medlem-
mer, heriblandt bestyrelsens for-
mand, Danske Maritime udpeger
ligeledes 2 medlemmer, heriblandt
næstformanden, og Bilfærgernes
Rederiforening, Rederiforeningen
for mindre Skibe samt Rederifor-
eningen af 1895 udpeger i fælles-
skab 1 medlem. Endelig udpeger
økonomi- og erhvervsministeren 
1 medlem, der i modsætning til 
de øvrige bestyrelsesmedlemmer 
udpeges for en periode på 5 år.

Bestyrelsesmedlemmer i perioden
har været følgende:

Formand: 
Direktør Knud Pontoppidan, 
A.P. Møller-Mærsk A/S

Næstformand: 
Direktør Thorkil H. Christensen,
Dansk Maritime

Direktør Jørgen Hammer Hansen,
Søfartsstyrelsen

Skibsreder Bjørn Clausen, 
Corral Line ApS

Skibsreder Finn Poulsen, 
J. Poulsen Shipping A/S 

Civilingeniør Kjell M. Harr, 
Odense Stålskibsværft A/S 

Administration:
Erik Bastiansen, civilingeniør  
Bendt Bendtsen, MF

Om at ansøge

Fondens bestyrelse mødes ca. 4
gange om året, hvor de indkomne
ansøgninger behandles.

Der kan løbende indsendes ansøg-
ninger om støtte. På Fondens hjem-
meside ses en indsendelsesfrist for
ansøgninger, der vil blive behandlet
på det førstkommende 
bestyrelsesmøde. 

På hjemmesiden kan man også
hente en vejledning til udarbejdel-
sen af en ansøgning, samt se en
oversigt over Fondens uddelinger. 

Fondens administration står til 
disposition med råd og vejledning,
og vil muligvis på eget initiativ
bede en ansøger om yderligere op-
lysninger efter modtagelse af an-
søgningen. 





“Støt fremad”

Velkommen til årsberetningen for 2008 
fra Den Danske Maritime Fond. 

Fonden er stiftet for at udvikle og fremme
dansk skibsfart og værfts industri. Dette
sker gennem økonomisk støtte til forsk-
ning, teknologi- og produktudvikling og
uddannelse samt til andre typer af initia-
tiver med maritimt fokus.

I 2008 blev der uddelt knap 47 mio kr. til
33 modtagere, hvilket er et fald i forhold
til året før. Totalt har fonden nu støttet
maritime projekter med næsten 150 mio
kr. siden etableringen i 2005.

Her i årsberetningen sætter vi fokus på 
6 af de mange spændende projekter. 
Alle uddelinger i 2008 er kort omtalt sidst
i årsberetningen. Og på indersiden af om-
slagets forside omtales Fondens formål,
baggrund, bestyrelse og ansøgningsproce-
duren. På indersiden af omslagets bagside
omtales Fondens aktiviteter og økonomi.
Fondens årsrapport kan hentes på
www.dendanskemaritimefond.dk 

“…at udvikle og fremme

dansk skibsfart og værfts-

industri”



Kort fortalt:
En af de store udfordringer for den 
maritime industri er at nedbringe skibs-
fartens emissioner. Projektet Green Ship
of the Future, sigter via forskning og
implementering af konkrete projekter
på at opnå betydelige reduktioner i ski-
benes røggasemissioner.
I projektet deltager allerede en lang
række af branchens betydende aktører,
og for at skabe yderligere resultater
samler Dansk Center for Maritim Tekno-
logi (DCMT) og DTU Mekanik nu kræf-
terne bl.a. via kvartalsvise møder med
parterne samt en række workshops, og
andre informationsmøder.

Fakta:
> Ideer til nye tværfaglige projekter.
> Etablering af konkrete projekter på 

baggrund af både workshops og 
deltagernes egne idéer.

> Implementering af nye teknologier til 
reduktion af røggasemissioner.

> Kommunikation af projekter via 
www.greenship.org, seminarer o.l.

Baggrunden:
Skibsfart er en klimavenlig transportform,
og Danmark er traditionelt med til kon-
stant at udvikle og forbedre miljø- og
energieffektive løsninger. Den danske ma-
ritime branche er således blandt verdens
førende, og med til at sætte standarderne
på området.
Der er dog altid plads til forbedringer, og
Søfartsstyrelsen har en vision om at ned-
bringe emissioner fra transport med skib
ved udvikling og implementering af nye
teknologier og systemer.

Løsningen:
Green Ship of the Future omfatter i dag 
en række projekter med sigte på at mind-
ske røggasemissionerne. For at styrke ind-
satsen på området tager DCMT initiativ til
dels generering af nye projekter, og dels
gennemførelse, implementering og ud-
bredelse af konkrete projekter.
Indsatsen fokuserer på forbedringer på
især skibenes energianlæg, fremdrift, ope-
ration og på optimerede transportkæder.

DCMT er dels netværksfacilitator, dels
omdrejningspunkt for Green Ship of the
Future og formidler i samarbejde med
DTU Mekanik informationer om arbejdet
og resultaterne.

Perspektiverne:
Først og fremmest skal projekterne redu-
cere de forskellige former for emissioner
fra skibsfarten. Det gælder både CO2, NOX,
SOX og partikler, og selv om præcise mål er
svære at opstille, kan indsatserne resultere
i betydelige reduktioner på nybygninger
og eksisterende skibe.
På sigt forventes CO2-emissioner reduce-
ret med 30% og NOX og SOX-emissioner
med 90%. Udover selve reduktionen vil der
desuden være afledte fordele som f.eks.
bedre skibsmotorer og hjælpesystemer,
øget effektivitet og en bedre forståelse af
samspillet mellem de forskellige systemer. 
Endelig og ikke mindst kan samarbejdet i
Green Ship of the Future medvirke til en
forbedret konkurrenceevne, og skabe nye
markedsmuligheder.

Green Ship of the Future



Projekter:
Green Ship of the Future er et åbent sam-
arbejde mellem store og små danske mari-
time virksomheder. Der indgår typisk 2 til
4 virksomheder i et samarbejdsprojekt,
hvor én virksomhed agerer projektkoordi-
nator. Følgende konkrete udviklingsprojek-
ter pågår, hvor hovedparten fokuserer på
reduktion af energiforbruget og dermed
CO2-udledningen:

• Videreudvikling af systemer til udnyttel-
se af varmeenergien i udstødsgassen fra 
skibets motorer; “waste heat recovery”.

• Optimering af motorernes forbrændings-
proces, så de mest optimale driftsbe-
tingelser opnås ved forskellige skibshas-
tigheder og dermed motorbelastninger.

• Udvikling af et system til recirkulation 
af udstødsgassen fra skibsmotoren, hvil-
ket reducerer udledningen af NOX.

• Intensiveret brug af elektronisk styring 
af skibets motorer, der overvåger motor-
driften og tilpasser indstillingerne til 
det optimale brændstofforbrug.

• Forbedrede metoder til rensning af ud-
stødsgassen for SOX og partikler, også 
kaldet “scrubbers”.

• Optimering af energibehovet for hjælpe-
systemer, herunder pumpesystemer, air-
conditionanlæg og kølesystemer.

• Udvikling af højtlydende propellertyper, 
bl.a. injector propellen.

• Anvendelse af forskellige metoder til 
reduktion af et skibs fremdrivningsmod-
stand, eksempelvis ved et luftboble-
system kaldet ”air cavity system”.

• Registrering og katalogisering af “best 
practises”, dvs.  energirigtig sejlads. Her 
deltager også søfartsskolerne, således at 
nye metoder og erfaringer hurtigt kan 
inddrages i undervisningen.

Følgende virksomheder deltager p.t. i sam-
arbejdet: Aalborg Industries, ABB, A.P.
Møller-Mærsk, APV, DESMI, DFDS, DK
Group, DTU Mekanik, FORCE Technology,
Grotmij Carl Bro, Injector Innovation, MAN
Diesel, Odense Staalskibsværft, SIMAC og
Aalborg Universitet.

“Gode idéer mødes med kompetente
mennesker og praktisk erfaring…”

Den Danske Maritime Fond >  Årsberetning 2008  >  Tema 1

Hans Otto Kristensen
DTU Mekanik

Set indefra:
Green Ship of the Future skal reducere
skibsfartens emissioner. DCMT og DTU
Mekanik samler initiativerne, sikrer 
synergi og formidler budskaber.

“Med Green Ship of the Future har vi 
et effektivt forum – både i forhold til 
reduktionen af emissioner og udvikling-
en af nye energieffektive løsninger, og i
forhold til at skabe et handlekraftigt 
innovationsmiljø.
Vi mødes allerede ca. en gang i kvartal-
et, og hver gang introducerer vi en eller
to nye potentielle partnere med idéer til
nye projekter. Derved evalueres idéerne i
et meget kompetent og udviklingsorien-
teret miljø – og ikke mindst en meget
positiv og konstruktiv ånd – og  Green
Ship of the Future vokser stille og roligt
ved knopskydning…”

Info:
> Green Ship of the Future
> Dansk Center for Maritim Industri
> Kontakt: Hans Otto Kristensen, 

DTU Mekanik, 45 25 13 95
> www.mek.dtu.dk / www.greenship.org



Kort fortalt:
En væsentlig omkostning for et skibs-
værft er lønudgiften til tidskrævende
processer, bl.a. svejsearbejde. 
Denne lønudgift er et væsentlig konkur-
renceparameter, og et skibsværft vil
derfor gerne mindske den.
FORCE Technology er derfor ved at 
udvikle en selvkørende svejserobot, 
der kan automatisere specielt kompli-
cerede svejsninger, der i dag udføres
manuelt. Robotten afprøves på Odense
Stålskibsværft.

Fakta:
Udvikling af en fleksibel, robust og 
effektiv svejserobot, der er let at med-
bringe, hurtigt at opstille og tolerant
overfor variationer i svejsefuge-
geometri.

Baggrunden:
Svejsning på skibsværfter udføres i stort
omfang fortsat manuelt, hvilket er tids-
krævende og fysisk hårdt. Der findes i dag
en række produkter til mekanisering af
svejsearbejde, men brugen af disse pro-
dukter, eller robotter, begrænses dog
enten af manglende fleksibilitet, ufor-
holdsmæssigt lange opstillingstider, snæv-
re procesmæssige anvendelsesområder
eller uensartet svejsefuge-geometri. Auto-
matiserede svejsninger foretages derfor i
dag primært ved den indledende opbyg-
ning af skibssektioner i beskyttede miljøer.

Løsningen:
Baseret på en kombination af kendt og ny
teknologi udvikler FORCE Technology en
ny type svejserobot. Ved hjælp af magne-
tiske hjul og en lasersensor til kontinuert
opmåling af svejsefugen kan robotten dels
selv følge svejsefugen, svejse i alle stillin-
ger samt løbende tilpasse procesparame-
trene til svejsefugens aktuelle geometri.

Robotten kører uden skinner, hvilket redu-
cerer opstillingstiden med op til 90%.
Adaptiv parameterstyring gør robotten 
robust overfor variationer i fugegeometri
og muliggør automatisering i helt nye ap-
plikationer.

I det igangværende projekt udvikler og 
afprøver FORCE Technology en fuldskala
prototype af svejserobotten i samarbejde
med Odense Stålskibsværft A/S, der både
specificerer krav til robotten og afprøver
den under realistiske produktionsforhold.

Perspektiverne:
Robotten vurderes at kunne reducere tids-
forbruget til svejsning med op til 50% alt
efter applikation. Lønandelen af en svejs-
nings pris kan således reduceres væsent-
ligt, hvilket, alt andet lige, vil øge kon-
kurrenceevnen for værfter med relativt
høje timelønsomkostninger.

Flexibel svejserobot

Figur 1 Figur 2



Projektet:
Svejseprocessen er i sin natur meget u-
stabil, og der skal kontinuerligt korrigeres
for variationer i svejsefugens geometri.
Dette gør en erfaren svejser efter “gefühl”. 
For at en automatisering af svejseproces-
sen kan være robust, skal der reguleres
kontinuerligt på flere svejseparametre. 

I afdelingen for innovation hos FORCE
Technology har man udviklet på et system
til en sådan ”adaptiv processtyring” i en
årrække. Systemet har bevist sit værd
under laboratorieforhold og skal nu af-
prøves i egentlig produktion.

Adaptiv styring forudsætter input om de
faktiske svejseforhold. Hertil anvendes of-
test en lasersensor, der ”ser” svejsefugen.
De kommercielt tilgængelige lasersensorer
er dog fortsat alt for dyre og begrænsede i
funktionalitet. I projektet udvikles derfor
en sensor, der kan opfylde behovet til det
adaptive styresystem.

Anvendelsen af højteknologiske sensorer
og adaptiv styring er samtidig forudsæt-
ning for et andet stort udviklingsarbejde,
som FORCE udfører indenfor rumfart. 
Her udvikler man svejsemetoder og udstyr
til næste generation af rumraketter, mere
præcist selve raketdyssen. Krav om væ-
sentlige reduktioner i priser på dette nu
kommercielle område driver udviklingen.

Set indefra:
Ulf Larsen, chef for divisionen for
svjese- og produktionsinnovation hos
FORCE, ser betydelige muligheder for at
forbedre produktiviteten hos bl.a. værf-
terne ved at fokusere på udviklingen af
innovative svejserobotter.

“Moderne processer, styringer og auto-
matisering anvendes på stadigt flere
fagområder. Man kan derfor undres
over, at hovedparten af svejsearbejdet
stadig udføres med anvendelse af meto-
der og udstyr, der ikke er ændret væ-
sentligt de senest 25 år.”

Info:
> Opfindelse og patentering af 

selvkørende svejserobot. 
> FORCE Technology

Park Allé 345, 2605 Brøndby
Kontakt: Ulf Larsen, 43 26 74 69

> Mere info: www.force.dk 

“Og så kommer vi til at bruge 
færre øjendråber…”

Den Danske Maritime Fond >  Årsberetning 2008  >  Tema 2

Ulf Larsen
Force Technology



Kort fortalt:
Maskinerne på et moderne skib styres 
i dag fra et kontrolrum. Tidligere stod
mester med en tot twist og en varme-
følsom hånd på maskinen, men i dag er
hele driften automatiseret. 
Dermed foregår både styring og kontrol
via et centralt kontrolrum og en række
informationer, som formidles elektronisk
og i høj grad via computere. 
Det stiller nye krav til både personalet,
udstyret og ikke mindst uddannelsen.
På SIMAC er opbygget en kopi af et
kontrolrum. Her træner de studerende i
realistiske omgivelser og situationer
både igangsætning, drift, fejlfinding og
optimering af både motorer, hjælpesy-
stemer og hele brugerfladen.

Fakta:
> Etablering af automationssystem til 

drift af skibmotorer
> Opbygning af 1:1 model af moderne 

kontrolrum med tilhørende motor
> Implementering af systemet til 

undervisningsbrug

Baggrunden:
Moderne skibsmotorer stiller store krav til
uddannelsen som maskinmester. Oliekande
og twist skal nu suppleres med automa-
tionsviden, processteknologi og computer-
ekspertise for slet ikke at tale om evnen til
at omsætte de mange informationer til
kommandoer via et tastatur og en skærm.
På SIMAC uddanner man fremtidens ma-
skinmestre til nogle af verdens mest avan-
cerede maskinrum på verdens største
skibe. Derfor har skolen længe ønsket 
en 1:1 model af et moderne kontrolrum, 
hvor man i et realistisk miljø og med ud-
sigten til og informationerne fra en rigtig
motor kunne skabe realistiske scenarier.

Løsningen:
Med afsæt i et afgangsprojekt fra 3 stude-
rende har man med egne midler og med-
arbejdere samt støtte fra Den Danske
Maritime Fond nu både fået beskrevet og
bygget et komplet automationssystem til
en moderne skibsmotor med hjælpesyste-
mer, og ikke mindst nu rent fysisk opbyg-

get et komplet 20 m2 kontrolrum med 
udsigt til den tilhørende skibsmotor. Der-
med får de studerende nu i et realistisk
miljø en langt mere effektiv og praktisk
orienteret undervisning i betjening, drift,
fejlfinding og optimering af skibsmotoren
og hjælpesystemerne.

Perspektiverne:
Med etablering af en automations- og
kontrolrums-simulator har SIMAC fået
styrket sin maskinmesteruddannelse og
kan nu tilbyde de studerende effektiv 
undervisning i realistiske miljøer og pro-
blemstillinger med tættere sammenhæng
mellem teori og praksis end tidligere. 
Det giver fremtidens maskinmestre øget
præcision og viden i alle facetter af 
maskinhåndtering, driftsoptimering, fejl-
finding og innovation.

Projekt Skib



Projektet:
I 2005 luftede lektor på SIMAC Claus
Walther Jensen en idé for sine studerende
omkring behovet for et afgangsprojekt
med afsæt i en modernisering af skolens
maskinlaboratorium. Her underviste man 
de studerende i betjening, drift og fejl-
finding på maskinanlæg, men udviklingen
havde overhalet skolens virkelighed.
3 studerende tog udfordringen op og ud-
arbejdede et oplæg til et komplet automa-
tionsanlæg til en supermoderne skibsmotor.
Eksamensprojektet fik fortjent et flot 11-
tal, og dannende et velfunderet grundlag
for at igangsætte moderniseringen.

På baggrund af idéerne i eksamensprojek-
tet gik SIMAC videre: Man søgte Den 
Danske Maritime Fond om støtte til Pro-
jekt Skib, som projektet nu var døbt. 
Det gik ganske enkelt ud på at opbygge et
supermoderne kontrolrum komplet med
automationssystemet, 3 operatørstationer
og ikke mindst instrumentering af og op-
kobling til den tilhørende motor, som er 

installeret bag en glasvæg til at fuldende
det realistiske miljø.
En stor del af det konkrete arbejde med at 
opbygge anlægget og systemerne er vare-
taget af 2 af SIMACs studerende, som har
udarbejdet el-tegningerne, programmeret
automationssystemet og foretaget hele
kablingen mellem anlæggets dele.

Under færdiggørelsen af projektet har
SIMAC derudover arbejdet tæt sammen
med en maskinmester med helt up-to-
date erfaring fra A.P. Møller-Mærsks 
E-serie, således at disse erfaringer er 
bygget med ind i systemet.

Dermed har SIMAC nu med Projekt Skib
fået et undervisningsmiljø, som i realisti-
ske omgivelser præsenterer de studerende
for det nyeste nye, og dermed skaber basis
for at positionere den danske maskin-
mesteruddannelse.

“Nu er det som at være 
på et helt moderne skib…”

Den Danske Maritime Fond >  Årsberetning 2008  >  Tema 3

Claus Walther Jensen
Svendborg International Maritime
Academy, SIMAC

Set indefra:
Projekt Skib giver med støtte fra Den
Danske Maritime Fond de studerende på
SIMAC en optimeret og realistisk under-
visning i betjening, drift, fejlfinding og
optimering af helt moderne og avance-
rede skibsmotorer. 

“Med vores nye kontrolrum skaber vi et
realistisk og spændende undervisnings-
miljø, som især på automationsdelen er
unikt. Nu kan de studerende med det
samme se, præcis hvad der sker, når
man gør det ene eller det andet. De 
bliver bedre til både drift og fejlsøgning,
og dermed står de langt bedre rustet, når
de kommer til søs, fordi de har været i
et realistisk miljø, som svarer præcis til
det, de møder på de moderne skibe.”

Info:
> Projekt Skib - model af kontrolrum til  

moderne skibsmotor
> Svendborg International Maritime 

Academy, SIMAC
> Kontakt: Claus Walther Jensen, 

72 21 55 00
> Mere info: www.simac.dk



Kort fortalt:
En offshoreplatform er en arbejdsplads,
som både er fagligt krævende og poten-
tielt et farligt sted at være, hvis man
ikke er ordentligt uddannet. Derfor har
branchen store udfordringer med at 
uddanne nye medarbejdere. Uddannelse
i ’live’ miljøer er meget vanskelige og
bekostelige at udføre. Et middel til at
sikre hurtigere indlæring er brugen af
virtuel læring, hvor medarbejdere træn-
er foran en skærmbaseret, interaktiv 
simulator. Virtual Lab i Esbjerg ønsker 
i samarbejde med lokale virksomheder
og institutioner at udvikle verdens 
første virtuelle offshoreplatform til ud-
dannelsesbrug med alle faciliteter og
funktioner som på en fysisk platform.

Fakta:
> 3D interaktiv model af offshoreplat-

form
> Komplette realistiske scenarier
> Verdens første virtuelle platform
> Fokus på uddannelse, sikkerhed og 

miljø

Baggrunden:
Offshore-industrien og oliebranchen sav-
ner muligheder for at træne og uddanne
deres personale i et tilstrækkeligt reali-
stisk fysisk miljø, før de kommer ombord
på deres nye arbejdsplads, hvor uddannel-
sen ofte vil foregå i et stresset og farligt
miljø. Derudover er mange funktioner i høj
grad afhængige af et tæt samarbejde,
teamwork og ikke mindst høj sikkerhed og
rutine i betjeningen af udstyret ombord.
Branchen er konstant på udkig efter ste-
der, hvor der kan arbejdes mere effektivt
og eventuelt spares tid, og ethvert initia-
tiv, som kan medvirke til en bedre træning,
må hilses velkommen.

Løsningen:
Virtual Lab har udviklet en interaktiv 3D
simulator af en offshoreplatform. Verdens
første virtuelle platform. En form for mål-
rettet computerspil, komplet med realisti-
ske scenerier, mulighed for multi-player-
funktioner og en lang række situationer, 

som i virkelighedsidentisk opbygning sik-
rer en både hurtig og effektiv indlæring.

Perspektiverne:
Med en full-scale 3D simulator er det
både enkelt, sikkert og billigt at gennem-
føre intensive træningsforløb, før persona-
let sendes ombord på platformen for at
udføre selve arbejdet. Teknikken er alle-
rede kendt og bruges med succes i uddan-
nelsen af f.eks. piloter, lastbilchauffører
og militært personale. Målet er at bygge
og drive en offshore simulator komplet
med alle funktioner og tilhørende facilite-
ter – til en brøkdel af omkostningen ved
at skulle opføre en 1:1 model af en ægte
platform. Simulatoren designes og udvik-
les til brug over hele verden, hvilket gør
det muligt for f.eks. internationale oliesel-
skaber at købe sig adgang til systemet.

Virtuel offshoreplatform



Projektet: 
Verdens første virtuelle, interaktive off-
shoreplatform udføres i et samarbejde
mellem offshore industrien og relevante
ud- dannelser som f.eks. Teknisk Manager 
Offshore, Driftsteknolog Offshore og Civil-
ingeniør Olie og Gas. Grafik og funktion
udføres af Virtual Lab, som har speciali-
seret sig indenfor ‘Serious gaming’, hvor
spilteknologi kombineres med effektiv 
læring. Projektet omfatter udviklingen af
en komplet virtuel og interaktiv 3D plat-
form til at træne alt personale.

Selve modellen er en generisk 3D model,
som alle, der arbejder med olie- og gasud-
vinding, kan anvende i uddannelsesøje-
med. Hvis det ønskes, kan Virtual Lab
nemt indsætte en specifik model af en be-
stemt offshore installation i systemet -
især hvis der f.eks. er lavet en laserscan-
ning af platformen.

Med platformen vænnes nye medarbejdere
til opbygningen på en platform, og trænes
i både arbejdsfunktioner og sikkerhedsru-
tiner, før de kommer ombord på selve off-
shore platformen. Træningen kræver blot
en pc og et login, og kan også ske på stor-
skærm i 1:1.

Platformen kan bruges af flere medarbej-
dere på samme tid, og figurer kan kontrol-
leres af f.eks. en instruktør eller en erfaren
medarbejder. Den realistiske opbygning
gør det muligt at træne en række relevante
opgaver som f.eks. betjening af bore- og
brandslukningsudstyr.

Simulatorundervisning er en sikker under-
visningsform og tillader, at vanskelige op-
gaver trænes så ofte, at der opnås stor
rutine i udførelsen af opgaverne. Derud-
over kan der simuleres ekstreme forhold
som f.eks. stormvejr, røgudvikling og høj
sø som ikke altid forekommer i andre
omgivelser.

“Erfaringer fra computerspil skaber 
mere sikre offshoreplatforme…”

Den Danske Maritime Fond >  Årsberetning 2008  >  Tema 4

Ulrik Blom
Erhvervsakademi Sydvest

Set indefra:
Den virtuelle platform er nu nået så
langt, at den allerede har bevist sin
værdi i praksis, og dermed er klar til trin
2, hvor man begynder at lægge flere
funktioner og designe flere detaljer.

“Med den virtuelle platform har vi nu
fået et værktøj, som er yderst velegnet til
f.eks. introkurser for folk, som skal til
at sætte deres ben på en offshoreplat-
form for første gang. Denne del af plat-
formen stilles gratis til rådighed for
skoler og introforløb, og dermed er kom-
mende medarbejdere bedre udrustet til
mødet med den virkelige platform. 
Næste skridt er så den videre udvikling,
hvor vi har en frugtbar dialog med både
en række operatører og eksperter fra
offshoresektoren…”

Info:
> Virtuel offshoreplatform
> Erhvervsakademi Sydvest og 

Virtual Lab 
> Kontakt: Ulrik Blom, 76 13 32 51
> Mere info: www.easv.dk



Kort fortalt:
Et skibs forbrug af brændstof afhænger
af en lange række komplekse parametre.
Og det er kendt viden, at det rette trim
af skibet kan mindske energibehovet.
Færøske Decision3 har udviklet og pa-
tentanmeldt GreenSteam, et energibe-
sparende system til dynamisk trim-opti-
mering, som både kan sikre rederierne
økonomiske besparelser og samtidig
skåne miljøet. Systemet kombinerer
kontinuerligt en lang række oplysninger
om skibets fart, vind, vejr, propeller-
hastighed m.m. og forsyner på den bag-
grund løbende broen med anbefalinger
om det optimale trim.

Fakta:
> Indsamling af data fra forskellige

skibstyper
> Måling af parametre på skibe i drift
> Programmering af system til dyna-

misk trim-optimering
> Installering af systemet på både ny-

bygninger og skibe i drift

Baggrunden:
Prisen på bunkerolie er steget betragteligt
de senere år, og dermed er det sund for-
nuft at bruge ressourcer på at reducere
skibenes energiforbrug. Udover de økono-
miske fordele indebærer en sådan reduk-
tion naturligvis også både miljmæssige og
konkurrencemæssige fordele. Et af midler-
ne til at reducere skibets brændstofforbrug
er brugen af trim. Mange af oplysningerne
til trimningen er dog baseret på modelfor-
søg og simuleringer, og afspejler således
ikke helt de komplekse påvirkninger, som
et skib i den virkelige verden udsættes for.

Løsningen:
3 færøske ingeniører har de seneste 3 år
arbejdet på GreenSteam, hvor man fra 
ropaxfærgen Smyril i daglig drift har ind-
samlet store mængder empiriske data om
alle relevante parametre af betydning for
skibets energiforbrug. Skibets fart og
energiforbrug sammenholdes med vind og
vejr, propeller-omdrejninger, aktuelt trim
og m.a. Alle oplysningerne behandles og

lagres i en computer, som via en række
avancerede matematiske modeller lærer
sig sammenhængene mellem de mange in-
formationer. Systemet arbejder dynamisk
og kontinuerligt, og forsyner løbende
broen med anbefalinger om det optimale
trim via et skærmbaseret og meget enkelt
brugerinterface.

Perspektiverne:
GreenSteam har allerede i de indledende
faser vist lovende resultater med potenti-
elle brændstofbesparelser på 4% eller
mere på den pågældende skibstype. 
Næste skridt er etablering af et samar-
bejde med rederier omkring andre skibs-
typer, både i drift og som nybygninger, for
at få data til at skræddersy systemet til
disse typer. Installation af systemet på
skibe i den danske handelsflåde vil kunne
give både økonomiske og miljømæssige
fordele og en afledt styrkelse af konkur-
renceevnen og profilen.

GreenSteam 
- dynamisk trim-optimering 



Projektet:
Der er en sammenhæng mellem et skibs
hastighed og den måde, skibet er trimmet
på. Forkert trim øger fremdriftsmodstanden
og har dermed konsekvenser for hastighed
og brændstofforbruget. 
Justering af trim foretages traditionelt på
baggrund af viden erhvervet rent praktisk
– altså erfaring – og via modelforsøg og et
enkelt fuldskalaforsøg.
Med GreenSteam anvender man nu den
kendte viden og supplerer den med nye
eksakte data fra skibet i daglig drift på en
innovativ måde til at beregne det optimale
trim dynamisk. 

Disse data er erhvervet via målinger af
skibet i drift – systemet indsamler skibets
data om gps-fart, brændstofforbrug, aktu-
elt trim, propellerhastighed, rorbevægelser
m.m. synkront med eksterne data om vind
og vejr m.m.. Via avancerede matematiske
modeller kan systemet så beregne det op-
timale trim for det enkelte skib kontinuer-
ligt og præsentere broen med anbefalinger

omkring optimering af trimmet. For hver 
gang skibet sejler, tilføres så nye data,
som behandles og gør anbefalingerne
mere og mere præcise.

Systemet er allerede afprøvet i praksis på
et Ropax-skib i rutefart med yderst lo-
vende resultater, og firmaet bag Green-
Steam er i gang med at indgå aftaler med
flere rederier omkring installering og af-
prøvning af systemet på andre skibstyper.
Perspektiverne er lovende på flere områ-
der. Først og fremmest kan systemet ved
løbende at anvise det optimale trim 
reducere brændstofforbruget markant.
Derudover medfører en reduktion i brænd-
stofforbruget både en miljømæssig gevinst
i reduktion af emissioner, og desuden vil
det naturligvis forbedre det enkelte rederis
konkurrenceevne.

“Forestil dig, at skibet er i
optimalt trim konstant…”

Den Danske Maritime Fond >  Årsberetning 2008  >  Tema 5

Daniel J. Jacobsen
Decision3

Set indefra:
GreenSteam er et innovativt system til
at reducere energiforbruget på skibe
med dynamisk og kontinuerligt trim-
optimering.

“Først og fremmest er vores system an-
derledes, fordi det er baseret på præcise
empiriske data fra det enkelte skib i
’real-time’. I et modelforsøg er det umu-
ligt at simulere de tusindvis af variabler,
som forekommer på en tur fra Bremer-
haven til Shanghai, men i GreenSteam
lagres alle oplysninger samtidig med
data om skibets fart, trim og brændstof-
forbrug. Alt akkumuleres i systemet,
som ’lærer’ ved hvert input. Det giver
mulighed for nogle meget præcise juste-
ringer, som igen afspejler sig i det opti-
male trim – og sparet brændstof…”

Info:
> Green Steam, dynamisk trim-optime-

ring
> Decision3, Færøerne
> Kontakt: Daniel J. Jacobsen, 

00298 59 15 59
> Mere info: www.decision3.com



Kort fortalt:
Både nationalt og internationalt stilles
der fra myndighedernes side en række
krav omkring såkaldt sikker bemanding
af skibe ud fra skibenes størrelse samt
de funktioner og opgaver, som skal løses
på det enkelte skib. Dansk skibsfart er i
hård international konkurrence, og en
væsentlig faktor er omkostningerne til
skibsbesætninger. Der er således behov
for at udvikle et værktøj, som kan skabe
et objektivt grundlag for at vurdere, om
et givet skib med en given bemanding
under givne omstændigheder er sikkert
bemandet.

Fakta:
> Vurdering af forskellige bemandings-

principper
> Udvikling af objektivt værktøj til 

vurdering af bemandingsbehov 
> Udvikling af systemer til bemandings-

optimering
> Bidrag til debat omkring bemandings-

principperne

Baggrunden:
Skibe skal være sikkert bemandede. Det er
der enighed om (og regler for) internatio-
nalt, men der er ikke enighed omkring
principperne for, hvordan man fastlægger
den sikre bemanding. Det skyldes til dels,
at der kan anvendes to forskellige former
for principper. Den ene er en skalaløsning,
som groft sagt vurderer, at større skibe
kræver større besætninger. Den anden er
en opgavebaseret model, som forholder sig
til, hvilke opgaver, der skal løses, og hvilke
kvalifikationer, det kræver hos et givet
antal besætningsmedlemmer. 

Løsningen:
Da moderne skibsfart imidlertid er udsat
for en lang række variabler i forhold til
skibstyper, opgaver, vejrforhold og andre
uforudsete influenter, er der behov for et
fleksibelt og dynamisk værktøj, som kan
identificere både opgaver, ressourcer og
kvalifikationer, og sammenholde disse med
både lovkrav og en lang række andre para-
metre, og på den baggrund dels vurdere et

givet forslag til bemanding, dels foreslå
optimering af bemandingen. FORCE har
udviklet en prototype af et sådant værktøj,
som er klar til demonstration hos en
række interessenter.

Perspektiverne:
Et færdigudviklet værktøj til objektiv vur-
dering af sikker bemanding rummer store
muligheder. I forhold til argumentationen
i den internationale debat omkring lovgiv-
ningen kan det bakke danske synspunkter
omkring fleksibel bemanding op. Og i for-
hold til rederierne kan det både vurdere
kvaliteten af et forslag til en given be-
manding samt være et effektivt redskab til
at optimere bemandingen, besætningens
sammensætning, ressourcefordeling, kom-
petencebehov samt opgavernes fordeling.

Værktøj til vurdering 
af sikker bemanding



Projektet:
Skibsfarten er i hård international konkur-
rence, hvor selv små marginaler har stor
betydning. En af de større faktorer er om-
kostningerne til skibets bemanding. 
Alle er enige om, at ethvert skib altid skal
altid være sikkert bemandet. Derfor har
alle skibe fastsat en mindste besætning
beskrevet i en besætningsfastsættelse - 
et Minimum Safe Manning Document, 
der er et officielt dokument. 

Besætningens sammensætning kan fast-
sættes efter to forskellige principper. Det
traditionelle princip er “skala-bemanding”,
hvor fastsættelsen er ret statisk fastsat i
loven efter skibsstørrelse, eventuelt skibs-
type og fartsområde. Jo større skibet er, jo
større er besætningen groft sagt. 

Et nyere princip, som bl.a. ønskes anvendt
i Danmark, er målbaseret (“goal-based”)
fastsættelse efter en konkret vurdering af
de reelle forhold for skibet. Ifølge loven
bestemmes besætningens størrelse efter 

principper omkring skibets type, indret-
ning, udstyr, anvendelse og fartsområde.
Målet er, at besætningen skal kunne
dække alle opgaver af betydning for 
skibets og de ombordværendes sikkerhed
og funktion. Alt naturligvis under hensyn
til vagtplaner, hviletidsbestemmelser m.m.

Internationalt pågår i stigende grad dis-
kussioner omkring valget af det ene eller
andet bemandingsprincip, bl.a. på bag-
grund af forskellige politiske, nationale og
rederimæssige interesser. Med et værktøj,
som på et objektivt grundlag vurderer, 
om et givet skib med en given bemanding
under givne omstændigheder er sikkert
bemandet, står Danmark stærkere i debat-
ten om de forskellige principper, og samti-
dig får skibsfarten et effektivt værktøj til
at optimere bemandingen og effektivisere
driften.

“Det bliver faktisk muligt 
at skræddersy en besætning...”

Den Danske Maritime Fond >  Årsberetning 2008  >  Tema 6

Jens Erik Bay
FORCE Technology Lyngby

Set indefra:
Projektet om skibes bemandingsfastsæt-
telse gør det bl.a. muligt at nærme sig
en objektiv vurdering af det enkelte
skibs sikre bemanding. Samtidig mulig-
gør det en optimering af både beman-
dingens sammensætning og tilrettelæg-
gelsen af skibets funktion og drift:

”Selvfølgelig tjener værktøjet et vigtigt
formål i forhold til argumentationen i
debatten omkring regler og myndigheder.
Og lige så vigtigt er det, at det bliver
muligt grafisk og visuelt at sammen-
holde arbejdsopgaver, funktioner og på-
virkninger med besætningens størrelse
og især sammensætning i forhold til ud-
dannelse, erfaring, kompetencer og res-
sourcer. Vi bliver faktisk i stand til at
skræddersy besætningen…”

Info:
> Skibes bemandingsfastsættelse
> Værktøj til vurdering af sikker 

bemanding
> FORCE Technology Lyngby
> Kontakt: Jens Erik Bay, 72 15 77 00
> Mere info: www.force.dk



Ange Optimization ApS:
Optimering af containerstuvning

Placeringen af containere i lastesektioner på
store containerskibe kræver omtanke med hen-
blik på at undgå at skulle flytte rundt på dem,
inden de igen skal losses – et fænomen der i
fagsproget hedder overstow. At undgå dette
kan formuleres som en uhyre kompleks mate-
matisk opgave, når der samtidig skal tages hen-
syn til en række fysiske restriktioner, og at
containere løbende lastes og losses i de havne,
et containerskib anløber på en rundtur. 
Projektet hos Ange Optimization udvikler prak-
tiske værktøjer, der kan hjælpe planlæggerne
med at løse containerstuvningen optimalt. 
Projektet udføres parallelt med, men uafhæn-
gigt af, et forskningsprojekt ved IT-universite-
tet inden for samme emneområde, som fonden
også støtter. Ange Optimization forventer at
kunne lancere den første kommercielle version 
i januar 2011.
www.ange.dk

Danmarks Rederiforening:
Forundersøgelse om udviklingsfinansiering

Som en del af regeringens handlingsplan ”Dan-
mark som Europas førende søfartsnation” ind-
går en målsætning om at forbedre finansier-
ingsmulighederne på kommercielle betingelser
for den mindre og mellemstore skibsfart. 
Rederiforeningerne har derfor med støtte fra
Den Danske Maritime Fond gennemført en for-
undersøgelse vedrørende behovet for udvik-
lingsfinansiering. Denne forundersøgelse er
gennemført af en arbejdsgruppe med deltagelse
fra Danmarks Rederiforening med assistance fra
Søfartsstyrelsen og enkeltpersoner med dybgå-
ende branchekendskab. Parterne har afdækket
behovet gennem interview af repræsentanter
for den finansielle sektor, fra Danmarks Skibs-
kredit samt fra et bredt udvalg af rederier
inden for den mindre og mellemstore skibsfart. 
Konklusionen blev, at der eksisterer et behov
for tilførsel af kapital til en række mulige pro-
jekter, der kan ”lukke hullet” mellem projekt-
magerens egenkapital og banker og Danmarks
Skibskredits udlånsgrænser. Ligeledes konstate-
redes et relateret behov for tilførsel af forret-
ningsmæssige og/eller ledelsesmæssige kompe-
tencer til disse projekter. Der arbejdes derfor nu
videre med etableringen af en kapitalfond og et
tilhørende managementselskab.
www.shipowners.dk

Danmarks Rederiforening:
Rekrutteringskampagne

Rekrutteringskampagnen ”World Careers” er en
målrettet kampagne, der skal udbrede kendska-
bet til de mange muligheder for uddannelse og
karriere der eksisterer inden for den maritime
sektor. Kampagnen er et langt sejt træk for at
øge antallet af kvalificerede ansøgere, der mat-
cher erhvervets rekrutteringsbehov. Men under-
søgelser har vist, at siden kampagnen blev sat i
værk i 2006, er der konstateret en markant
øget søgning til de konkrete uddannelser, samt
et større kendskab til Det Blå Danmark end før.
Kampagnen forestås af Danmarks Rederifor-
ening på hele den maritime sektors vegne, og
finansieres af Den Danske Maritime Fond i
samarbejde med andre maritime fonde.
www.shipowners.dk

Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut:
Ny brandtest af glaspartier

Der findes i dag et sæt internationale regler fra
IMO for, hvordan man tester glaspartiers
brandbeskyttelse med vandtågeanlæg. 
Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut arbej-
der med disse regler som godkendt prøvnings-
anstalt for skibselementer, men har på
baggrund af sine erfaringer udviklet nye og
mere stabile testmetoder. Dem ser man gerne
antaget hos IMO som nye klassifikationstest. 
De vedrører dels brandtest med vandtågebe-
skyttelse af glaspartier på skibe, og dels vand-
tågebeskyttelse af offentlige miljøer på skibe.
Begge testmetoder ønskede man at demonstrere
ved den internationale konference i København
i september 2008 i regi af International Water
Mist Association. Fonden støttede opførelsen af
demonstrationsanlæggene.
www.dbi-net.dk

Dansk Center for Maritim Teknologi og DTU
Mekanik: Green Ship of the Future

Green Ship of the Future er navnet på et bredt
samarbejde mellem en række maritime virksom-
heder omkring udvikling af metoder og produk-
ter til reduktion af røggasemissioner fra skibe.
Målene er meget ambitiøse til gavn for klimaet
og miljøet, og forventeligt til gavn for virksom-
hedernes konkurrenceevne. Fonden støtter
Dansk Center for Maritim Teknologi (DCMT) og
DTU Mekanik i deres rolle som hhv. koordina-
tor/sekretariat og formidler af den tilvejebragte
viden. DCMT sørger således for at holde over-
blik over igangværende projekters indhold,
fremdrift og resultater, ligesom man står for
vejledning af virksomheder, som ønsker at del-

Liste over samtlige 
uddelinger i 2008

En samlet oversigt over alle større uddelin-
ger til virksomheder og institutioner nævnt
i alfabetisk orden:



tage i igangværende projekter eller som søger
partnere til nye samarbejdsprojekter. DTU Me-
kanik står for formidlingen af de tilvejebragte
resultater til dagspressen og den brede offent-
lighed.
www.greenship.org

Decision3 Sp/f:
Dynamisk Trimoptimering

Et skibs energiforbrug til fremdrivningen påvir-
kes bl.a. af dets trim, dvs. forskellen mellem
skibets dybgang for og agter. Der vil således for
et givet skib være et ”optimalt trim” ved en
given hastighed og dybgang samt ydre omstæn-
digheder, der kræver mindst mulig fremdriv-
ningseffekt. Kender man sammenhængen
mellem disse parametre, vil skibsføreren lø-
bende kunne justere skibets trim, og dermed
minimere bunkerolieforbruget. Decision3 har
udviklet et apparatur, der kan klare denne op-
gave ved hjælp af en matematisk model for
sammenhængene opbygget på erfaringsdata, og
måling af skibets trim. Erfaringsdata til model-
len indsamles under sejladsen over en periode,
og omfatter samhørende observationer af trim,
fart, maskinindstilling, bunkerforbrug, rorvinkel
samt ydre forhold så som strøm og vind. Fonden
støtter etableringen af demonstrations- og 
testanlæg på 6 skibe af forskellige typer, der
primært henhører i den danske handelsflåde.
www.decision3.com

DMA Sorption ApS:
Lastvandsseparator

FNs søfartsorganisation IMO sætter strenge
grænser for, hvor stort indholdet af olierester
må være i spildevand, eller i fagsproget last-
vand, der lænses overbord. Nuværende systemer
har svært ved at skille olien fra vandet, og der-
for beholder mange skibe deres lastvand om-
bord, indtil de kommer i havn, hvor det lænses
til videre håndtering i land. Det er dyrt og
uhensigtsmæssigt, så derfor har DMA Sorption
sat sig for at udvikle en effektiv lastvandsepa-
rator. Med dette udstyr vil man med sikkerhed
kunne opfylde myndighedernes fastsatte græn-
seværdier for olierester i skibenes lastvand, og
dermed med sindsro kunne lænse det overbord.
Fonden støtter udviklingsarbejdet.
www.dma-sorption.dk 

DTU Management:
Ruteplanlægning i trampfart

Skibe i trampfart sejler, modsat skibe i linie-
fart, ofte i et stadigt skiftende sejladsmønster.
Forskere ved DTU er imidlertid overbeviste om,
at avancerede optimeringsmodeller vil kunne
øge udnyttelsesgraden af et rederis flåde. 
Fonden støtter derfor forskningen omkring så-
danne modeller og løsningsmetoder, med hen-
blik på at øge rederiets indtjening gennem en
højere udnyttelsesgrad og lavere omkostninger.
Flere danske rederier har derfor indvilget i at
gå ind i et samarbejde med forskere, og i at
stille deres praktiske viden og data til rådighed.
www.man.dtu.dk

Erhvervsakademi Sydvest:
Virtuel offshoreplatform

Nye medarbejdere på en offshoreplatform skal
gennemgå et øvelses- og træningsprogram, før
de må arbejde på en sådan. Det er ikke så nemt
at gennemføre på land, med mindre man har en
fuldskala model, men man kan komme langt
med en virtuel model i en træningssimulator.
Erhvervsakademi Sydvest har derfor igangsat
udviklingen af verdens første virtuelle 3D offs-
horeplatform i et tæt samarbejde med virksom-
heder og organisationer inden for offshoresek-
toren, og med Virtuel Lab ApS som IT-udvikler. 
Resultatet af dette projekt skal primært anven-
des i uddannelsen af offshore teknikere og in-
geniører, og vil primært kunne demonstrere
hvordan indretningen er og tingene fungere på
en platform. Forudsat et succesfuldt resultat og
fortsat opbakning fra industrien, kan næste trin
i udviklingen blive en træningssimulator, hvor
ulykker, brand, evakuering m.v. kan simuleres
under forskellige betingelser. Et sådan produkt
vil være værdifuldt for offshore virksomhe-
derne, og kan dermed danne basis for en kom-
merciel virksomhed både i Danmark og i
udlandet.
www.easv.dk

Europas Maritime Udviklingscenter.
Konference i International Association of 
Maritime Economists

I 2009 skal Danmark være værtsland for en
stor international konference for økonomer
med speciale inden for den maritime sektor, 
der normalt samler mange specialister fra hele
verden.
Konferencens faglige indhold ventes at til-
trække en række personer fra Det blå Danmark,
men den vil også være en oplagt lejlighed til at
markedsføre Danmark og den danske maritime



sektor over for de udenlandske deltagere. 
Konferencen vil give danske virksomheder og
forskere mulighed for at etablere nye kontakter
og netværk, og på den måde skaffe sig ny viden
og erfaringer. Konferencens faglige del forestås
af Instituttet for Maritim Forskning og Innova-
tion ved SDU, samt Center for Shipping Econo-
mics and Innovation ved CBS, mens Europas
Maritime Udviklingscenter sørger for de prakti-
ske arrangementer – med støtte fra bl.a. Den
Danske Maritime Fond.
www.maritimecenter.dk

Gorrissen Federspiel Kierkegaard:
Konference om EU-konkurrenceret

European Maritime Lawyers’ Organisation af-
holdt i 2008 sin årlige konference i København,
og valgte at fokusere på EU's konkurrencerets-
reglers anvendelse på både linie- og trampfart.
Reglerne har stor betydning for danske rederi-
ers måder at samarbejde på, herunder i de så-
kaldte pool-samarbejder, der blev belyst
gennem en række foredrag fra bl.a. Konkurren-
cestyrelsen, Europakommissionen og fra mari-
time virksomheder. Fonden støttede sammen
med en række advokatvirksomheder afholdelsen
af konferencen, som blev en stor succes.
www.GFKLAW.DK

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg:
Nyt Søfartsmuseum i Helsingør

Det nuværende Handels- og Søfartsmuseum har
haft til huse på Kronborg Slot siden 1915, med
heraf følgende begrænsninger i mulighederne
for en udvidelse og modernisering af udstillin-
gen. Det nye søfartsmuseum placeres i Dok 1.
fra det tidligere Helsingør Værft, der har givet
mulighed for at skabe et innovativt og arki-
tekttonisk spændende projekt. Ud over de tra-
ditionelle museumsopgaver skal det nye
museum i højere grad end nu kunne påtage sig
rollen som formidler af viden om handel og sø-
fart i dag, samt om dansk erhvervsliv i alminde-
lighed. Det vil bl.a. ske gennem en aktiv skole-
og informationstjeneste, deltagelse i arrange-
menter m.v.  Museet vil således understøtte de
maritime erhvervets arbejde med erhvervsvej-
ledning, rekruttering og mere generel formid-
ling af viden om hele den danske maritime
sektor.
www.maritime-museum.dk 

IT-Universitetet:
Stuvningsplanlægning for containerskibe

Det er en kompliceret opgave at planlægge den
mest hensigtsmæssige lastning og lodsning af
containerskibe for en hel rundtur. Der skal såle-
des tages hensyn til en række fysiske restriktio-
ner, men specielt skal containerne placeres så
hensigtsmæssigt som muligt for at nedbringe
antallet af kranoperationer og dermed mini-
mere laste-/lossetiden i havn. Dette kræver ef-
fektive planlægningsværktøjer, som hurtigt kan
forsyne planlæggerne med alternative scenarier
for stuvningen og beregne deres konsekvenser.
Da der i dag ikke findes sådanne beslutnings-
værktøjer, har Fonden besluttet at støtte et
Ph.d.-projekt, der skal forske i forskellige opti-
meringsprincippers egnethed, samt udvikle og
teste nye optimeringsalgoritmer, som kunne
tænkes at indgå i nye beslutningsværktøjer.
Forskningsresultaterne vil blive formidlet gen-
nem en mini-workshop, publiceringer og gen-
nem ph.d.-afhandlingen.
www.itu.dk

Knud E. Hansen A/S:
Front Fremdrivning

At reducere et skibs bunkerolieforbrug er inter-
essant både af hensyn til rederiernes økonomi
og miljøet. Derfor har skibsdesign-virksomhe-
den Knud E. Hansen igangsat et udviklingspro-
jekt, der sigter på at flytte et skibs
fremdrivningssystem fra agter til stævn. Ideen
er at nedsætte bølgemodstanden, og dermed
øge den totale virkningsgrad af fremdrivnings-
anlægget, med deraf følgende mindre brænd-
stofforbrug til følge. Fonden støtter
gennemførelsen af projektets første fase, hvor
alternative muligheder undersøges og vurderes
på basis af simple beregninger.
www.knudehansen.com

Københavns Maskinmesterskole og Elinstalla-
tørskole (KME):
Renovering af kølelaboratoriet

En af KMEs kernekompetencer har traditionelt
været køleområdet. Der er i de seneste år sket 
en stor teknologisk udvikling på dette område,
som skolen ikke har været i stand til at matche
i form af moderne udstyr og systemer. 
Projektet, som Fonden støtter, går således ud
på at opgradere skolens kølelaboratorium til
dagens standarder, så de studerende kan forbe-
rede sig på de forhold, som de vil møde som
færdiguddannede, ligesom et opdateret labora-
torium også vil være til gavn for efteruddan-
nelsen af maskinmestre. 
www.kme.dk
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Maersk Training Centre (MTC):
Reduktion af bunkerolieforbrug.

To søsterskibe i samme fart, men med hver sin
besætning, har ofte forskelligt forbrug af bun-
kerolie, fordi de sejles af mennesker, og dermed
er påvirket af ikke-tekniske faktorer. Dette for-
hold har MTC, med støtte fra Fonden, under-
søgt gennem interview, adgang til interne
undersøgelser hos rederier samt ved en hold-
ningsundersøgelse. Hypotesen var, at man må
kunne reducere et skibs olieforbrug ved at
ændre på holdninger, vaner og reaktionsmøn-
stre hos et skibs besætning, samt ved at tage
udgangspunkt i best practice. Undersøgelsen
viser, at de vigtigste årsager til et større bun-
kerforbrug på visse skibe skyldes besætningens
hensyn til deres bekvemlighed, ønsket om sik-
kerhed, manglende træning, uddannelse eller
viden, samt en frustration over den begrænsede
nytteværdi af tiltag i forhold til faktorer uden
for besætningens rækkevidde.
www.mtc-maersk.com

Maersk Training Centre (MTC):
SafeTest – Intelligent Safety Inventory

Sikkerheden til søs har gennem årene udviklet
sig markant i positiv retning, hvilket primært er
opnået gennem fokus på tekniske og system-
mæssige forhold. For at øge sikkerheden yderli-
gere er det imidlertid nu nødvendigt i højere
grad at inddrage sikkerhedsforståelsen og sik-
kerhedsadfærden hos den enkelte søfarende.
Med udgangspunkt i den ”universelle” 80/20-
regel er det sandsynligt, at det er ca. 20% af
de søfarende, som har et reelt behov for ud-
dannelse, efteruddannelse eller videreuddan-
nelse i sikkerhed. En identifikation af hvem der
har hvilke behov for uddannelse, vil kunne
højne sikkerheden yderligere samt øge effekti-
viteten og mindske omkostningerne gennem en
mere målrettet undervisning. MTC har derfor
udviklet ideen til en testmetode, kaldet Safe-
test – Intelligent Safety Inventory, der skal
kunne måle en persons øjeblikkelige sikkerheds-
forståelse og sikkerhedsadfærd, efter principper
som kendes fra psykologiens testredskaber.
Fonden støtter 1. fase af udviklingsprojektet,
der bl.a. skal afklare principielle spørgsmål,
vurdere måleparametre, metoder og systemkrav,
udvikle testspørgsmål, samt opstille krav til va-
lidering af disse. Projektets resultater offent-
liggøres i en rapport, som kunne danne
udgangspunkt for etablering af et kommercielt
produkt.
www.mtc-maersk.com 

Marstal Navigationsskole og SDU-MFI:
Cross-Cultural Understanding.

Manglende viden om fremmede kulturer fører
let til stereotype fordomme. Det gælder også
inden for skibsfarten, hvor der ofte forekommer
besætninger med blandet kulturel baggrund.
Manglende indsigt kan føre til misforståelser
eller manglende kommunikation, der igen kan
føre til uheld eller ulykker. Marstal Naviga-
tionsskole har således identificeret et behov for
forskning inden for området, og et ønske om at
resultaterne herfra hurtigt omsættes til prak-
tisk anvendelige værktøjer til undervisningen i
den danske maritime sektor. Projektet udføres
af en ph.d.-studerende, og vil inddrage flere
store og små danske rederier. Projektet er for-
ankret på Marstal Navigationsskole, men med
faglig støtte fra Syddansk Universitet, Institut-
tet for Maritim Forskning og Innovation.
www.marnav.dk

NanoNord A/S:
Kvalitetsmåling af bunkerolie.

Fonden støttede i 2006 NanoNords udvikling 
af et ”laboratorium” til brug ombord på skibe,
således at besætningen under lastning af både
bunkerolie og smøreolie kan kontrollere kvali-
teten heraf. Laboratoriet er koblet til selve 
føderøret fra land, hvorfra det udtager prøver,
som analyseres med det samme mht. bl.a. den-
sitet, viskositet, vandindhold, svovl og katalysa-
torrester. Udviklingen på miljøsiden for skibs-
farten har siden projektets start øget interessen
for produktet, og har desuden medført en udvi-
delse af laboratoriets funktionsområde til bl.a.
at omfatte gasmåling af skibets udstødning.
Fonden har derfor besluttet at øge støtte til
projektet, for dermed at støtte tiltag, der vil
gøre det nemmere for rederierne at kontrollere
overholdelsen af de stadig strengere miljøkrav. 
www.nanonord.com

Nexus Communication:
”På langfart”, en TV-serie

Danmark er en af Europas førende søfartsnatio-
ner, og har som sådan en lang historisk tradi-
tion som søfartsnation, skibsbygger m.m. Der er
således et righoldigt materiale for gode hi-
storier i billeder og tale, som Nexus Communi-
cation sammen med DR har fået ideen til at
formidle i en serie på 6 fjernsynsudsendelser.
De skal belyse dansk søfart fra vikingeskibene
til dagens moderne globale transportsystemer
af tank-, bulk- og containerskibe m.v., livet til
søs samt skibsteknologi og skibsbygning. Serien
vil også sætte fokus på søfartens bagland så



som havne og søfartsbyer, ligesom de maritime
uddannelser, navigation, søfartspolitik og sø-
fartens rammebetingelser vil blive taget op.
Fonden støtter produktionen sammen med Un-
dervisningsministeriet og DR.
www.nexus.dk

Odense Staalskibsværft A/S:
PLNG logistik system

Transport af naturgas fra fjerntliggende off-
shore felter sker i dag udelukkende gennem
rørledninger, mens naturgas fra onshore felter
hyppigt transporteres i skib i flydende form
nedkølet til -162o og ved et tryk på 1 bar. I
forbindelse med offshore olieproduktion bliver
den ”associerede gas” som regel enten afbrændt
på stedet eller pumpet tilbage i oliefeltet, men
et nyt transportkoncept vil formodentlig kunne
gøre det rentabelt at transportere denne gas,
både naturgas (metan og ethan) og ”flaskegas”
(propan og butan), til eksisterende gasinstalla-
tioner på land. Transportkonceptet baserer sig
på en nedkøling til -132o og opbevaring under
et tryk på 6 bar i standard ståltanke, og beteg-
nes Presurised Liquified Natural Gas - PLNG.
Fonden har bevilget støtte til en bæredygtig-
hedsundersøgelse, teknisk bearbejdelse og mar-
kedsstudier for et PLNG logistik system.
Projektet gennemføres i Odense Staalskibsværft
A/S’s regi sammen med Danmarks Tekniske Uni-
versitet.
www.oss.dk

SIMAC:
Sikkerhedsledelsesprincipper i søofficers-
uddannelserne

Sikkerheden til søs har udviklet sig meget posi-
tivt gennem en lang årrække, primært baseret
på forbedrede tekniske og systemmæssige løs-
ninger. For at øge sikkerheden yderligere, er 
det nu nødvendigt i højere grad at fokusere på
de menneskelige faktorer, herunder sikkerheds-
ledelse og risikofaktor-håndtering. A.P. Møller
Maersk er på offshore området nået langt på
disse områder, og man har i forbindelse med
dette projekt indvilget i at stille sin viden og
erfaring herom til rådighed for dansk søfart i et
samarbejde med SIMAC. Målet er således at ud-
vikle et nyt uddannelseskoncept, hvor de stude-
rende opnår en højere bevidsthed omkring
vigtigheden af en høj sikkerhedsstandard og en
god kultur på området. Dette tænkes gjort ved
at indføre sikkerhedsaspekterne som integre-
rede elementer i undervisningen i samtlige ope-
rationelle fag gennem hele uddannelsen, i
stedet for, som i dag, at undervisningen sker i
ét selvstændigt fag. Projektet vil bidrage til, at

dansk søfart kan komme yderligere i front på
sikkerhedsområdet, og derved øge effektivitet,
kvalitet og dermed konkurrenceevnen.
www.simac.dk

Skibsbevaringsfonden:
Bevaring af danske skibe

I Danmark udføres et stort arbejde for at be-
vare gamle danske skibe, det dertil hørende ud-
styr og håndværkstraditioner. Alle sådanne
tiltag er ressourcekrævende og som oftest ba-
seret på frivillig arbejdskraft og private midler.
Fonden har ønsket at støtte disse initiativer,
som bidrager til at bibringe befolkningen en
større forståelse for søfartens og skibsbygnin-
gens betydning for samfundsøkonomien, be-
skæftigelsen, håndværkstraditioner og som den
platform hvorpå den moderne danske maritime
sektor bygger. Fonden har derfor tildelt et en-
gangsbeløb fordelt over 3 år til Skibsbevarings-
fondens arbejde.
www.skibsbevaringsfonden.dk

Søfartens Arbejdsmiljøråd:
Konference om Maritim Sikkerhed, Sundhed 
og Miljø 2008. 

Konferencen i 2008 for Maritim Sikkerhed,
Sundhed og Miljø - MSSM havde fokus på en
række problemstillinger, der er central for de
maritime erhverv. På konferencen udstillede Det
Blå Danmark således de resultater, der er op-
nået, og pegede på de skridt der skal til, for at
den danske handelsflåde og de øvrige maritime
erhverv også i fremtiden kan fastholde sin
frontposition på områderne sikkerhed, sundhed
og miljø. MSSM konferencen, der blev støttet
af fonden, havde også fokus på multikulturelle
besætninger, hviletid, forskellige vinker på triv-
sel og på det psykiske arbejdsmiljø.
www.mssm.dk
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Maritim Forsker Dag 2008
Som led i Den maritime Uge i april 2008 arran-
gerede Fonden et heldagsmøde for alle forsk-
ningsinstitutioner i Danmark, der beskæftiger
sig med den maritime sektor. 
Formålet med arrangementet var at give den
enkelte forsker et indblik i, hvad andre forskere
beskæftiger sig med af maritim forskning, og at
give dem lejlighed til at mødes. 

I alt deltog 8 forskningsenheder plus Force
Technology. Hver enhed var på forhånd blevet
bedt om at give en skematisk oversigt over dens
størrelse, bemanding, netværk og større udførte
og igangværende forskningsprojekter inden for
emneområdet.

På selve mødet gav en repræsentant for hver
enhed så en uddybende præsentation af hans
enhed. Som modspil hertil var inviteret repræ-
sentanter fra ”brugersiden”, dvs. rederierne,
værfterne, udstyrsproducenterne og Søfartssty-
relsen, som ”udfordrede” forskerne gennem
kommentarer og spørgsmål.

Den gode stemning og livlige diskussion tydede
på, at deltagerne fik noget ud af dagen. I hvert
fald fik forskerne flere input med hjem fra bru-
gersiden, bl.a. at vi som en lille nation må sam-
arbejde med hinanden, undgå dobbeltarbejde og
udnytte vores ressourcer bedst muligt. Samtidig
må vi erkende, at vi ikke selv kan løfte alle
problemstillingerne, og at de globale maritime
virksomheder jo således har mulighed for ar-
bejde sammen med udenlandske forskningsin-
stitutioner.

Inden den egentlige seance gik i gang holdt
Aksel Olesen, der er direktør for Instituttet for
Fremtidsforskning, et spændende indlæg med
titlen: ”Megatrends og scenarier – konsekven-
ser for søfarten”. Dette arbejde er resultatet at
en uddeling af støttemidler, som Fonden fore-
tog i 2007, der skal betragtes som en inspira-
tionskilde for maritime virksomheder, der
arbejder med langsigtede udviklingstendenser
og deres konsekvenser for den maritime sektor.
Ét forhold, som Aksel Olesen nævnte i sin ind-
ledning, og som de forløbne ca. 12 måneders
udviklingen er en slående illustration af, er, at
usikkerheden i vurderingen af fremtiden er
mindre på langt sigt end på kort sigt.

www.dendanskemaritimefond.dk   

Maritim Forsker Dag 2008

Maritime uge 2008
Uddeling:
I forbindelse med den maritime uge i april 2008 blev der på Christiansborg afholdt
en heldagskonference med titlen ”Det blå Danmark i global konkurrence”, arrangeret
af Danmarks Rederiforening, Danske Maritime og CO-Industri. Her benyttede Den
Danske Maritime Fond lejligheden til at markere et antal uddelinger ved overræk-
kelse af et støttebevis og en lille gave til de udvalgte. Overrækkelsen blev foretaget
af den daværende økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen, og Fondens for-
mand motiverede uddelingerne. På billedet ses:  Dir. Knud Pontoppidan, bestyrelses-
formand for Den Danske Maritime Fond, Peter Bønke, rektor for Fredericia
Maskinmesterskole, Lulu Hjarnø, forsker ved Center for Maritim Sundhed og Sikker-
hed, Erik Baastrup Jacobsen, direktør for Atlas Incinerators, fv. økonomi- og er-
hvervsminister Bendt Bendtsen, Susanne Lynggaard, chartering manager hos J.
Lauritzen, Steen Sabinsky, direktør for Europas Maritime Udviklingscenter og Oli B.
G. Madsen, professor ved DTU Transport.
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Om driften i 2008 

Fonden modtog i 2008 i alt 78 an-
søgninger, hvilket var noget mindre
end i 2007. Heraf blev 30 ansøgnin-
ger imødekommet, mens 3 forsat
var under behandling ved årets ud-
gang. Andelen af imødekomne og
endnu ikke afsluttede ansøgninger
udgør således ca. 44% af alle an-
søgningerne, hvilket er et mindre
fald i forhold til året før. De reste-
rende 45 ansøgninger blev enten
afvist eller afsluttet af anden årsag.

Antal uddelinger og meddelte til-
sagn udgjorde for året 33 med et
samlet tilsagn på 46,9 mio. kr. Det
er lavere end året før, hvor de til-
svarende tal var 49 og 63,6 mio. kr.
Førstnævnte tal indeholder ansøg-
ninger, der var under behandling
ved årets begyndelse, og som efter-
følgende blev godkendt til uddeling
i løbet af året.

Forskning og teknologiudvikling
modtog i året 9 uddelinger med et
samlet beløb på 14,8 mio. kr., eller

32% af de samlede uddelinger i
2008. Hovedaftageren er Dansk
Center for Maritim Teknologi; et
samarbejde mellem DTU Mekanik og
FORCE Technology. Uddelingen her-
til omfatter også midler til det in-
dustrielle samarbejdsprojekt under
navnet Green Ship of the Future.
Fonden har desuden uddelt midler
til fire ph.d.- projekter inden for
optimering af skibsdrift på hhv.
DTU, IT-Universitetet og Marstal
Navigationsskole i samarbejde med
Instituttet for Maritim Forskning og
Innovation ved SDU.

Undervisning og rekruttering tegner
sig for ca. 30% af årets samlede
uddelinger, idet 8 ansøgninger på i
alt 14,1 mio. kr. blev godkendt til
uddeling. Rekrutteringskampagnen
”World Careers” aftager den største
andel, hvortil kommer et filmpro-
jekt med et industrihistorisk-, pro-
filerings- og rekrutteringsmæssigt
sigte, der er planlagt vist i dansk
fjernsyn i efteråret 2009 over seks

udsendelser. Dette støtteområde
omfatter desuden to almennyttige
projekter ved hhv. Erhvervsakademi
Sydvest og Maersk Training Centre,
som meget vel kan udvikle sig til
perspektivrige kommercielle projek-
ter inden for sikkerhedsområdet for
hhv. offshore olie- og gasprodukti-
on og skibsdrift. Endelig har Køben-
havns Maskinmester- og Elinstal-
latør Skole på DTU Campus modta-
get midler til renovering af sine 
laboratorier for køletekniske anlæg.

I kategorien værfter, udstyrsprodu-
center m.m. er uddelt til 9 projekter
med en budgetramme på 8,1 mio.
kr., svarende til 17% af de samlede
uddelinger. De kommercielle udvikl-
ingsprojekter fokuserer bl.a. på ned-
sættelse af forureningen fra skibe. 
Effektivisering af driften af contai-
nerskibe indgår også ved et projekt
til optimal placering af containere.
Endelig støtter Fonden et projekt til
udvikling af et nyt transportkon-
cept ved Odense Stålskibsværft.

Antal Procent Antal Procent

Forskning og teknologiudvikling 8 10 9 27    

Undervisning og rekruttering 13 17     8 24    

Rederier 7 9    3 9    

Værfter, udstyrsproducenter, havne m.m. 13 17     9 27   

Organisationer og myndigheder 8 10     2 6   

Andet/andre 29 37     2 6  

Sum 78 100   33 100    

Antal modtagne ansøgninger Antal uddelinger
Ansøgere/
Støttemodtagere



Danske rederier modtog i 2008 til-
sagn om støtte til 3 projekter på i
alt kr. 1,6 mio., hvor den største af-
tager er et projekt ved SIMAC i
Svendborg, der i samarbejde med
A.P. Møller-Maersk skal højne kvali-
teten yderligere i søfartsuddannel-
serne på området sikkerhedsledelse.
Målet er, at undervisningen i sik-
kerhed integreres i undervisningen i
alle fag, hvor man i dag typisk har
sikkerhed som et separat fag.

Maritime netværksorganisationer
modtog i 2008 tilsagn om støtte på
0,4 mio. kr. Et af projekterne er en
stor international konference, som
skal afholdes i København i som-
meren 2009 og arrangeres af Insti-
tut for Maritim Forskning og
Innovation ved SDU og Centen for
Shipping Economics and Innovation
ved CBS. Konferencen arrangeres
for The International Association of
Maritime Economists.

I gruppen ”Andet/andre” indgår to
uddelinger: Fonden har gennem
årene fået en række ansøgninger
om støtte til projekter vedrørende
bevaring af primært ældre træskibe,
som trods relevante værdier også
for Fonden alle er blevet afvist, 
bl.a. fordi det har været svært at
vurdere projekterne. Derfor beslut-
tede Fonden i 2008 at imødekomme
en ansøgning fra Skibsbevarings-
fonden om én større uddeling over
en treårig periode, idet man her har
en meget høj sagkundskab på om-
rådet, og samtidig dækker hele 
området omkring skibsbevaring og
direkte relaterede fagområder. 
Endelig har Fonden ydet et tilskud
til bygning af et nyt nationalt 
søfartsmuseum i Helsingør med
henblik på en langsigtet indsats
omkring undervisning og oplysning
omkring samt rekruttering til hele
den danske maritime sektor.

Mio. kr. Procent

14,8 32

14,1 30

1,6 3

8,1 17

0,4 1

8,0 17

46,9 100

Uddelinger i kr. Resultatopgørelse

2008 2007
(t.kr.) (t.kr.)

Udbytte af andre kapitalandele
Andre eksterne omkostninger
Gager og bestyrelseshonorarer
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

59.160 66.377
-976 -1.120
-851 -684

57.333 64.573

4.073 2.205
-2 -48

61.404 66.730

0 0
61.404 66.730

47.309 63.647
-296 -1.746

14.391 4.829
61.404 66.730

Om årsrapporten 2008

Årsrapporten er aflagt i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven
samt Fondens fundats. Fonden har i
regnskabsåret modtaget aktieud-
bytte på t.kr. 59.160 og har haft
andre finansielle indtægter på t.kr.
4.073. Fondens overskud udgør
efter skat t.kr. 61.404. Der er i 2008
uddelt i alt t.kr. 47.309 til fondens
formål, og henført t.kr. 14.391 til
uddelingsreserven.

Der er afholdt personaleomkostnin-
ger i form af gager og bestyrelses-
honorarer på t.kr. 851, eksterne
omkostninger på t.kr. 976, og ende-
lig finansielle omkostninger på t.kr.
2. Skat af årets resultat er kr. 0.
Regnskabet fremgår af nedenstå-
ende tabel, og den fuldstændige
årsrapport kan rekvireres fra ad-
ministrationen eller hentes på 
Fondens hjemmeside: 
www.dendanskemaritimefond.dk






