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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 

bestyrel sen ser meget gerne ansøg-
ninger om aktiviteter, der er inno-
vative, fremadrettede og gerne
forretnings orienterede. 
Altså projekter som udvikler kom-
petencerne 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,
Danske Maritime

Direktør Jørgen Hammer Hansen,
Kaalund & Partners

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  
Carsten Melchiors

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. 





”Høj sø”

Velkommen til årsberetningen for 2009 
fra Den Danske Maritime Fond.

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

I 2009 blev der, på trods af finanskrise og
konjunkturnedgang, uddelt godt 21 mio.
kr. til 25 modtagere. Dette blev muliggjort
ved at bruge midler fra den opsparede 
uddelingsreserve. Niveauet i 2009 lå 
dog noget under det i 2008.

Her i årsberetningen sætter vi fokus på 
6 spændende projekter. Alle uddelingerne 
i 2009 er kort beskrevet sidst i årsberet-
ningen. På indersiden af omslagets forside
omtales Fondens formål, baggrund, 
bestyrelse og ansøgningsprocedure. 
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:
Med op til 13.000 containere, anløb af
mange havne på en rundtur, og både
faste og variable fysiske påvirkninger er
det et puslespil at planlægge placeringen
af den enkelte container på et skib.
Med de rette værktøjer kan både tiden 
i havn og driften til søs optimeres – og
give betydelige besparelser i både tid 
og brændstof. 
På IT-universitetet ser man på de for-
skellige løsningsmuligheder med nye
øjne og udvikler løsninger i tæt samar-
bejde med branchens tunge operatører.

Fakta:
> Analyse af planlægningsværktøjer
> Optimering af beslutningsprocesser
> Udvikling og test af nye 

optimeringsalgoritmer
> Dialog med brugere
> Workshops
> Publiceringer
> PhD-afhandling

Baggrunden:
Det Blå Danmark flytter ca. 10 % af vær-
dien af verdenshandelen, og container-
skibsfarten er et af kerneområderne i den
trafik. To af de helt store udgiftsposter og
dermed konkurrenceparametre inden for
containerskibsfarten er dels udgifterne 
til losning, lastning og øvrig tid i havn,
dels udgifterne til brændstofforbruget, 
når skibet er i fart.
Derfor er der god fornuft i at undersøge
mulighederne for at optimere selve 
stuvningen af containerne og hele logi-
stikken omkring losning og lastning.

Løsningen:
På Danmarks IT-universitet har man siden
2005 arbejdet målrettet med at forbedre
de eksisterende værktøjer til stuvnings-
planlægning. Tilgangen er til forskel fra
den kommercielle verden mere videnska-
belig, og resultaterne publiceres løbende.
Én af de væsentlige tilgange i det støttede
projekt er, at man ser både på helheden og
på delelementerne med nye øjne, og fx 

anvender matematiske modeller, som
måske ikke lige er skræddersyede til 
problemet, men som til gengæld arbejder
meget hurtigt, og derved har man alle -
rede opnået betydeligt kortere bereg-
ningstider.

Perspektiverne:
Tid er penge – også i containerfart. 
Havnetid er ligeledes kostbart; dels i 
betalingen for overhovedet at ligge i 
havnen, dels i betalingen for losning og
lastning - antallet af såkaldte moves –
flytninger af containerne. Nedbringelsen
af overflødige moves betyder sparet tid 
og mindsket udgift til havneoperatørerne.
En optimeret planlægning af havnetiden
betyder mere tid til søs, og gør det dermed
muligt at sejle mere økonomisk mellem
havnene. Det nedbringer forbruget af
brændstof, hvilket både økonomisk og 
miljømæssigt er en gevinst – og dermed
også en forbedring af konkurrenceevnen.

Stuvningsplanlægning skaber
mere effektiv skibsdrift



Projektet:
Stuvningsplanlægning er både praktisk og
teoretisk en af de største udfordringer,
man kan møde som matematiker. Og som
stowage coordinator, som den ansvarlige
hedder, når det handler om at planlægge
placeringen, så den container, som kom-
mer om bord i Göteborg, ikke står i vejen
for den, som skal af i Bremerhaven, og
gøre plads til en ny, som skal til Kina, og
kræver strøm, fordi det er en kølecontai-
ner, der er så tung, at den egentlig burde
stå nederst, men fordi det er et E-klasse
skib med stor stabilitet, er det bedre, at
den står højt, men i øvrigt er det en 45
fods container, og den kan så ikke stå
sammen med de 20 fods containere, som
skal samme sted hen, og i øvrigt er Tuang,
som er den mest erfarne kranoperatør i
Shanghai, blevet syg, og hans afløser har
ikke samme erfaring med at køre som
ham, og i Salalah reparerer de 42 meter
kaj lige ud for dér, hvor det faktisk var
tænkt, at 20-fods kranen skulle køre, så
kransplittet skal ændres, og…

På ITU og sideløbende hos det danske firma
ANGE Optimization arbejder man med at
udvikle værktøjer, som kan bistå stowage
coordinators i arbejdet med at planlægge
stuvningen af containere, så man tager
højde for alle tænkelige parametre. 
Det handler både om de fysiske parametre
omkring fx skibets stabilitet, torsion, op-
drift osv. og omkring alle de øvrige para-
metre, som både kan beskrives, udregnes
og medtænkes, men ikke altid forudses.

På ITU støtter Fonden dette projekt, 
som sigter på at optimere de traditionelle
værktøjer via dels en analytisk tilgang,
dels erfaringerne fra den praktiske brug af
værktøjerne på efterhånden mere end
50.000 operationer. Tilgangen er både 
matematisk ved at implementere en række
algoritmer, som er meget hurtige, og sam-
tidig empirisk ved at anskue problematik-
ken fra et mere helhedsorienteret per-
spektiv end tidligere. Projektet modellerer
ud fra alle væsentlige parametre og har
allerede givet betydelige tidsbesparelser. 

“Lidt som Tetris 
– bare i 30, 3D og høj sø”

Den Danske Maritime Fond >  Årsberetning 2009  >  Tema 1

Rune Møller-Jensen
Danmarks IT-Universitet

Set indefra:
Stuvningsplanlægning skal optimeres
via dels en helhedsorienteret analytisk
tilgang, dels udviklingen og anvendelsen
af mere effektive og hurtige mate-
matiske metoder.

“Vores indfaldsvinkel er jo traditionelt
en videnskabelig vinkel, hvor vi først
skaber et samlet overblik, og derefter ser
på en række delelementer, og forsøger at
optimere dem. Holistisk dekomposition
hedder det faktisk. Derudover prøver vi
at se på problemerne med matematisk
set nye øjne; vi afprøver ting, som vi
ved, er uhyre effektive andre steder. 
Vi prøver at modellere alle væsentlige
parametre og tester teknikkerne i prak-
sis, for at se, hvordan det virker og det
giver faktisk bonus her: Vi kan allerede
fremvise faktor 10 i tidsforbedring, 
så der er gode perspektiver i projektet.”

Info:
> Stuvningsplanlægning
> Danmarks IT-Universitet
> Kontakt Rune Møller Jensen
> Mere info: rmj@itu.dk / www.ITU.dk
> 72 18 50 48



Kort fortalt:
Skibsfart er den mest miljøvenlige
transportform, men der er altid plads 
til forbedring. Den danske virksomhed 
Catcon udvikler og markedsfører 
røggasrensningsanlæg til flere områder
af industrien på land, og de effektive
metoder herfra kan med fordel 
anvendes også i den maritime industri,
hvor der er meget stor fokus på at få
reduceret de såkaldt skadelige emissio-
ner. Catcon arbejder nu på at optimere
et anlæg og skræddersy det til skibs-
farten i tæt samarbejde med en af
bornholmsfærgerne.

Fakta:
> Udvikling af effektive røggasrens-

ningsanlæg til den maritime industri
> Optimering af NOx-rensning og 

lyddæmpning 
> Afprøvning og optimering af anlæg 

på skib i drift 
> Implementering af SCR-anlæg 

på skibe

Baggrunden:
Et konstant krav til skibsfarten verden
over er kravet om at nedbringe emission-
erne af forskellige former for røggasser og
partikler. Dansk skibsfart prøver konstant
at være på forkant med udviklingen, så
man hele tiden er klar til at møde bl.a.
kravene på miljøområdet fra organisa-
tioner som IMO.
Et af midlerne til at møde kravene er at
udvikle og implementere systemer til 
effektiv efterbehandling af røggassen 
fra forbrændingsmotorerne på skibene.

Løsningen:
Den danske virksomhed Catcon a/s er en
af markedets førende, når det handler om
at udvikle og implementere effektive 
systemer til røggasrensning – bl.a. det ak-
tuelle SCR – selective catalytic reduction.
Catcon er nu i gang med et projekt, hvor
man søger at overføre systemet til skibs-
farten, bl.a. via et prøveanlæg på et skib i
drift.

Perspektiverne:
SCR-anlæg er yderst effektive, når det
handler om at reducere udslippet af NOx –
helt op til 99 % kan fjernes.
En succesfyldt implementering af et anlæg
til den maritime industri vil både betyde
en fremtidssikring af skibet samt at 
myndighedskrav såvel som miljøhensyn
opfyldes effektivt. Samtidig vil et anlæg
som prøveanlægget kunne monteres som
retrofit, hvorved man undgår at skulle 
udskifte hele motoranlæg for at leve op 
til diverse krav. Udover reduktionen i 
udledning af bl.a. NOx giver systemet 
også en reduktion i støjen fra skorstenen.

Røggasrensning…

Figur 2



Projektet:
Skibsfart er den mest klimavenlige trans-
portform, hvor man flytter store mængder
gods effektivt. Men det kræver megen
energi produceret af forbrændingsmotorer
– og man kan nu en gang ikke have en
forbrændingsmotor uden røg. Men man
kan sikre, at røgen er så ren, som det er
teknisk muligt.

På landbaserede anlæg har Catcon med
stor succes implementeret skræddersyede
anlæg, som reducerer udledningen af både
røggasser og partikler. Flere af disse anlæg
er baseret på den såkaldte SCR-teknik,
hvor røggassen ledes gennem en katalys-
ator og tilsættes ammoniak, fx i form af
Urea. Processen spalter derved NOx – ni-
trogenoxiderne – til fri nitrogen og vand.

Nu udvikler Catcon et anlæg, som skræd-
dersys til den maritime industri. Anlægget
installeres på en af Bornholmstrafikkens
fragtfærger, hvor man så kan gennemføre
en række tests på dels funktionaliteten, 

dels effektiviteten af anlægget. Fra land-
baserede anlæg har man erfaringer med
reduktioner på op til 98 % af NOx -udled-
ningen, og forventningerne til de nye
anlæg er på samme niveau.

En af udfordringerne til et skibsbaseret
anlæg er naturligvis, at det skal være
kompakt, og alligevel kunne serviceres
nemt trods de trange forhold. Det har Cat-
con løst ganske innovativt og faktisk fået
en sidegevinst; man erstatter simpelt hen
lyddæmperen på motoren med SCR-an-
lægget, og bygger to lyddæmpere ind i an-
lægget. Resultatet er udover den effektive
røggasrensning, at man mindst kan opnå
samme lyddæmpning som før.

Catcons anlæg skal skræddersys til hvert
enkelt skib, fordi man derved kan udnytte
pladsen optimalt og gøre anlægget servi-
cevenligt. Derudover adskiller Catcons
anlæg sig ved både at kunne rense røg-
gasser effektivt og samtidig levere en ef-
fektiv lyddæmpning. 

Set indefra:
Allan Jacobsen fra Catcon tilskriver
langt hen ad vejen virksomhedens opti-
misme med, at man kombinerer kendt
teknologi med bred praktisk erfaring 
hos udviklerne og brugen af bl.a. Topsøes
meget velrenommerede komponenter.

“Der er mange, som kan reducere NOx,
men vi mener, at vi har et fortrin, fordi
vi leverer et produkt til retrofit, som
takket være et meget lavt modtryk beva-
rer motorens effektivitet samtidig med,
at det både renser effektivt og dæmper
støjen…” 

Info:
> Røggasrensning med SCR-anlæg 

på skibe.
> Catcon a/s

Gadekærsvej 12, 9280 Storvorde
Kontakt: Allan Jacobsen, 70 26 00 74

> Mere info: www.catcon.dk

“Det må gerne gå op i røg, 
bare den er ren…”

Den Danske Maritime Fond >  Årsberetning 2009  >  Tema 2

Allan Jacobsen
Catcon



Kort fortalt:
Med mere end 3000 forskellige kemika-
lier og godt 150 leverandører er der
meget at holde styr på, når man både
skal leve op til krav om brugervenlig-
hed, mærkning, sikkerhedsblade, apv,
apbv og samtidig kunne erstatte et 
middel med mindre belastende midler.
Derfor bliver søfartens muligheder for
kemikaliestyring og effektiv risikovur-
dering nu styrket gennem en videreud-
vikling af den eksisterende kemikalie-
database. Samtidig moderniseres det
tilhørende software og der etableres 
en portal, som skal lette brugen af 
databasen og pc-programmet 
Sikkerhed og Sundhed til Søs. 

Fakta:
> Modernisering af pc-programmet 

Sikkerhed og Sundhed til Søs
> Udvikling og opdatering af 

kemikaliedatabase
> Etablering af ny www-portal
> Workshops med brugerønsker 
> Dialog med brugerne

Baggrunden:
Brugen af kemikalier er underlagt krav til
bl.a. mærkning og bruger-oplysninger. 
Mange skibe, rederier og maritime virk-
somheder anvender i dag programmet 
Sikkerhed og Sundhed til Søs og den bag-
vedliggende kemikaliedatabase til bl.a. 
kemikaliestyring og risikovurdering. I løbet
af 2010 indføres nye mærkningsregler på
området, og dette sammen med behovet
for øget funktionalitet har gjort det nød-
vendigt at få forbedret både program og
database.

Løsningen:
Med fondsmidler kan både det eksiste-
rende program og kemikaliedatabasen nu
udvikles, så de lever op til de kommende
års krav på området. Programmet kan
fremover både håndtere nye mærknings-
krav og nye krav til brugeroplysninger.
Samtidig tilføres programmet en række
funktioner, som gør det muligt for bru-
gerne at finde substitutioner for en række
midler. Derudover erstattes den nuværende 

hjemmesideløsning af en dynamisk portal,
ligesom der produceres nyt informations-
materiale i form af cd-rom’er, hæfter og
uddannelsesforløb.

Perspektiverne:
Søfarten er som andre arbejdspladser et
område med stigende fokus på arbejds-
miljø, miljøpåvirkninger, sikkerhed og
sundhed. Derfor er det afgørende, at red-
skaber til kemikaliestyring og ikke mindst
brugervejledninger og sikkerhedsdatablade
er opbygget så brugervenligt og effektivt
som mulig. 
Samtidig skal det være nemt for Søfart-
ens Arbejdsmiljøråd som ansvarlig at sikre,
at indholdet på databasen lever op til
gældende regler og lovgivning. 
Med de optimerede redskaber får både de
enkelte skibe, rederier og andre interes-
senter forbedret deres muligheder for at
tilgodese både medarbejdernes sikkerhed
og sundhed og samtidig tage hensyn til
arbejdsmiljøet og det omkringliggende
miljø.

Udvikling af ny 
kemikaliedatabase til rederier
og maritime institutioner…



Projektet:
Programmet Sikkerhed og Sundhed til Søs
bruges meget bredt af den danske han-
delsflåde. Mange forskellige typer skibe,
rederier og maritime institutioner bruger
det jævnligt i arbejdet med kemikaliesty-
ring og risikovurdering. Søfartens Arbejds-
miljøråd kvalitetssikrer indholdet og påser,
at datablade m.m. lever op til gældende
lovgivning. Derfor skal en videreudvikling
også foregå i et bredt forum for at tilgo-
dese både myndighedernes skærpede krav
og brugernes ønsker til funktionalitet.

Projektet med kemikaliedatabasen og pro-
grammet har derfor involveret workshops
med brugerne og udarbejdelse af ønskeli-
ster til systemet. Ønskelisterne er siden
omarbejdet til kravspecifikationer.

Sideløbende er der i specifikationerne ind-
arbejdet de nye globale regler, som har-
moniserer krav til mærkning og
klassificering, ligesom systemet også kan
håndtere de nye krav til oplysning ud fra 

REACH-forordningen fra EU.
I løbet af 2010 pågår en ny programme-
ring af hele databasen, samtidig med, at
programmet optimeres efter de nye speci-
fikationer. Det gør det muligt for Søfar-
tens Arbejdsmiljøråd at servicere brugerne
efter de nye regler om mærkning. 
Sideløbende skal hele systemet afprøves i
det virkelige liv på en række skibe, som 
løbende vil rapportere erfaringer og såle-
des danne et godt grundlag for eventuelle
ændringer i den endelige programmering.
Rederierne vil også få mulighed for at ind-
taste oplysninger direkte i databasen.

Slutproduktet bliver en opdateret data-
base og en cd-rom med programmet til 
installation om bord på det enkelte skib
eller hos den enkelte bruger. Derudover
udarbejdes en række hæfter, ligesom der
etableres en ny hjemmesidebaseret portal
for hele systemet. Endelig vil brugerne få
mulighed for at modtage undervisning i
det nye system ved f.eks. seminarer, møder
og workshops.

“Database med syre i 
(og en del andet)…”

Den Danske Maritime Fond >  Årsberetning 2009  >  Tema 3

Connie S. Gehrt
Søfartens arbejdsmiljøråd

Set indefra:
Hos Søfartens Arbejdsmiljøråd er 
Connie S. Gehrt meget tilfreds med for-
løbet af projektet og de nye perspektiver
og muligheder, som brugerne får… 

“Ja, når nu en modernisering og opdate-
ring alligevel var påkrævet, kunne vi jo
lige så godt samtidig optimere systemet,
så vi både kan levere efter reglerne, på
en brugervenlig måde og med mulighed
for substituering. Alt i alt har vi med
midlerne fra Fondene kunnet møde stort
set alle væsentlige kravspecifikationer,
og dermed får vi et optimeret system,
som både lever op til myndighedernes
krav, vores egne ønsker og krav samt
hensynet til brugerne…”

Info:
> Ny kemikaliedatabase og IT-program
> Søfartens arbejdsmiljøråd

Amaliegade 33b, 1256 København K
Kontakt: Connie S. Gehrt 33 48 93 12

> Mere info: www.seahealth.dk



Kort fortalt:
Skibsfartens succes giver stigende trafik
på verdenshavene. Med stigende trafik
følger øget miljøbelastning, men den
danske maritime industri er heldigvis
langt fremme, når det handler om at
begrænse de skadelige påvirkninger. 
Et af disse områder er transporten af
ballastvand mellem forskellige økosyste-
mer. IMO har i 2004 fastsat meget
skrappe krav til rensningen af ballast-
vandet og til validering af testanlæg 
på land til dokumentation af processens
effektivitet. Desmi Ocean Guard er klar
med en effektiv rensningsmetode, og
DHI Group har udviklet et testanlæg.

Fakta:
> Bredt funderet samarbejde om 

rensning af ballastvand
> Innovativ brug af kendt teknologi
> Landbaseret testanlæg til final 

approval af rensningsanlæg
> Dansk videncenter for ballastvand
> Vandpartnerskab under Miljøstyrelsen

Baggrunden:
Siden 2004 har IMO haft nye, skrappe krav
til rensningen af ballastvand. Baggrunden
er en bekymring for den påvirkning af
økosystemer, som udtømning af ballast-
vand med ’fremmede’ organismer fra en
anden verdensdel kan medføre. Derfor har
man opstillet strenge krav til neutralise-
ring og rensning af det ballastvand, som
transporteres. Reglerne skal senest i 2016 
være implementeret i alle skibe.

Løsningen:
A.P. Møller-Mærsk, Skjølstrup & Grønborg
og Desmi-gruppen er gået sammen i
Desmi Ocean Guard om at udvikle, produ-
cere og markedsføre et yderst effektivt 
system til neutralisering og rensning af
ballastvand. Systemet anvender ikke kemi-
kalier, men en kombination af filtrering,
ozon-tilsætning og uv-bestråling til pro-
cessen, og anlægget er så enkelt i sin op-
bygning, at det kan anvendes i alle typer
skibe – også som retrofit. Sideløbende
hermed har DHI taget initiativ til at 

udvikle et testanlæg, som ud fra IMO’s
retningslinjer kan dokumentere kommende
anlæg og systemers effektivitet.

Perspektiverne:
Med et stærkt strategisk samarbejde er
der skabt grobund for udviklingen af et 
effektivt system til behandling af ballast-
vand. Anlægget er baseret på kendt tekno-
logi anvendt innovativt, og dermed sikres
et stærkt og pålideligt produkt med lavt
energiforbrug, enkelt i drift og stort set
vedligeholdelsesfrit. Anlægget har via
tests hos DHI fået IMO’s Basic Approval,
og skal nu igennem et testforløb med
landbaserede tests og siden tests 
ombord, før det kan godkendes endeligt.
Med det landbaserede testanlæg samt
flere danske aktører med anlæg undervejs
omkring rensning af ballastvand er der
basis for et nyt dansk maritimt kompe-
tenceområde, hvor bl.a. Miljøstyrelsen har
accepteret dannelsen af en interesse-
gruppe – en såkaldt Vandpartnerskabs-
gruppe.

Rensning af ballastvand 
og testanlæg til processen



Projektet: 
DESMI Ocean Guard er et strategisk sam-
arbejde om at udvikle og producere effek-
tive anlæg til behandling af ballastvand –
som lever op til både IMO’s krav og de
kommende krav fra USA på området.
Systemet er baseret på filtrering både via
tryksat og evt. trykløst filter, tilsætning af
ozon fra energivenlige lavtryks-UV-lamper
og efterfølgende bestråling fra samme
lamper med UV-lys. Resultatet er så effek-
tivt, at man håber på at kunne leve op til
de kommende amerikanske krav, som er
langt strengere end IMO’s.

Systemet er allerede testet til at være
yderst effektivt, og efterlader ingen korro-
sive belægninger i ballasttankene. 
Samtidig betyder brugen af ozon, at der
ikke skal anvendes kemikalier. Anlægget er
enkelt at betjene og nemt at installere og
vedligeholde, og energiforbruget er mini-
malt. Anlægget har allerede opnået en
Basic Approval hos IMO på baggrund af
tests hos netop DHI. Næste skridt er test 

på det landbaserede anlæg, som DHI har
fået fondens støtte til at etablere i Dan-
mark, og derefter skal anlægget gennem 
6 måneder testes på et skib før endelig
godkendelse.

DHI har stor erfaring i at udføre analyser
og tests, og på den baggrund at foretage
risikovurderinger omkring forskellige for-
mer for miljøpåvirkninger af vandmiljøer.
På foranledning af samarbejdet med
DESMI Ocean Guard og med støtte fra
Fonden er man nu gået i gang med at
etablere et anlæg, som opfylder alle IMO’s
krav til at vurdere effektiviteten af et
skibs såkaldte Ballast Water Management
System; altså hvor effektivt ballastvandet
renses for skadelige mikroorganismer. 

Med testanlægget kan DHI tilbyde en to-
talløsning til producenter af disse anlæg –
både danske og udenlandske; man kan
ganske enkelt udføre alle de krævede tests
ud fra IMO’s retningslinjer. 

“Står det til os, 
skal der fortsat kun være ét dødt hav…”

Den Danske Maritime Fond >  Årsberetning 2009  >  Tema 4

Claus Jørgensen,
DHI

Set indefra:
Christian Ingvorsen fra DESMI Ocean
Guard var allerede fra første møde hos
DHI imponeret over professionalismen og
initiativet hos DHI, da man skulle bruge
en test til IMO’s Basic Approval..:

“DESMI Ocean Guard er allerede et
stærkt samarbejde mellem folk med hver
deres kernekompetencer, Hos DHI ople-
vede vi med det samme, at de delte vores
egen begejstring med vores anlæg, og et
stærkt drive omkring de muligheder, de
så i et kommende marked ved at etablere
et testanlæg, som ikke bare opfyldte
vores ønsker, men også kunne bruges til
et nyt forretningsområde …”

Info:
> Rensning af ballastvand og testanlæg
> Desmi Ocean Guard, Lufthavnsvej 12, 

9400 Nørresundby
Kontakt: Christian Ingvorsen, 
20 16 00 26

> DHI, Agern Allé 5, 
2970 Hørsholm
Kontakt: Claus Jørgensen 45 16 92 00

> Mere info: www.dhigroup.com



Kort fortalt:
Skroget på et skib skal være glat. 
Begroning øger nemlig energiforbruget
og nedsætter manøvreevnen. Det har
man vidst siden antikken, og brugt alt
lige fra behudning af skroget med 
kobberplader til maling med forskellige
former for gifte som bly, arsenik og tin.
Hvad man imidlertid ikke vidste i antik-
ken er man klar over nu; nemlig at gift-
stoffer, som er uhyre effektive overfor
begroninger, også er giftige for andre
dele af miljøet. Sideløbende med denne
erkendelse er der sket markante tiltag
internationalt for at beskytte de føl-
somme havmiljøer. Derfor forskes der
intensivt i udvikling af nye teknologier,
og Danmark er med helt i front.

Fakta:
> Udvikling af nye former for 

biocidholdige bundmalinger
> Indkapsling af biocider i 

silikat-baseret gel
> Afprøvning i tæt samarbejde med 

den maritime industri

Baggrunden:
Trods intensiv forskning er det endnu ikke
lykkedes at finde biocidfri bundmaling
med den fornødne effektivitet. Silikone-
baserede biocidfri malinger er fortsat ikke
i stand til at dække alle applikationer,
fordi de kræver relativ høj fart og aktivitet
for at virke optimalt. Derfor bibeholder
man forskellige former for biocider, der 
er mere miljøvenlige, og forsker nu indgå-
ende i at reducere overflødig udledning 
af disse biocider fra bundmaling.

Løsningen:
Ved at indkapsle biociderne i silikat opnås
en langt mere kontrolleret frigivelse af
biocider, som samtidig kan fremme ma-
linglagets levetid og måske reducere laget
af maling. Silikat er ikke miljøbelastende i
havmiljøet og materialet anvendes også i
traditionel maling. 
Virksomheden Enpro forsker med støtte fra
Fonden intensivt i anvendelsen af denne
teknik og har sammen med partneren
CISMI patenteret materialet. 

Enpro forventer gennem anvendelsen af
denne materiale-teknik en betydelig re-
duktion i udvaskningen af biocider. 
Samtidig betyder brugen af disse nye pa-
tenterede materiale-teknikker, at man kan
springe meget grundforskning over og gå
direkte til praktiske tests af løsningerne.

Perspektiverne:
Biocider i mængder, der udgør en risiko for
havmiljøet, hører ikke hjemme i havet. 
Ethvert forsøg på at reducere udvaskning-
en til et absolut minimum må derfor hilses
velkommen. Perspektiverne er yderst posi-
tive, hvis vi kan udvikle en brugbar bund-
maling, som både mindsker begroningen,
energiforbruget og transporten af invasive
arter, og samtidig skåner det omkringlig-
gende havmiljø så meget som overhovedet
muligt. Det går samtidig godt i tråd med
erhvervets øvrige tiltag omkring beskyt-
telse af de følsomme havmiljøer.

Indkapsling af 
biocider i bundmalinger 



Projektet:
Bundmaling på skibe skal bl.a. hindre 
begroning og derved øge manøvre-evnen
og mindske energiforbruget. Indtil videre
tyder meget på, at man i handelsflåden
stadig er nødt til at basere bundmalinger-
nes effektivitet på brugen af biocider. 
Hidtil har de fleste konventionelle bund-
malinger især lige efter påføringen afgivet
mere biocid end nødvendigt. Derfor er der
et stort behov for en løsning, hvor der i
højere grad foregår en kontrolleret, lineær
frigivelse. En sådan løsning vil både 
beskytte havmiljøet bedre og reducere 
begroningen på skibets skrog.

Enpro arbejder med Hempel og CISMI /
FiBaC på Roskilde Universitet om at ud-
vikle nye effektive bundmalinger, hvor
man ved at indkapsle biociderne i en sili-
kat-baseret gel sikrer en langt mere kon-
trolleret afgivelse af biociderne. Teknikker
og materialer er kendte, men sammenstil-
lingen er ny. Fordelen ved kendte materia-
ler er naturligvis, at man kan springe

indledende tests over og gå mere praktisk
til værks med at gennemføre forsøg. CISMI
arbejder fx allerede med Department of
Marine Sciences ved Sultan Qaboos Uni-
versity i Oman, hvor ny bundmaling testes
i betydeligt varmere vande – og dermed 
i et biologisk mere aggressivt miljø.

Et af de innovative elementer i den nye
type bundmaling er, at man har fået
skræddersyet den gel, som biociderne 
indkapsles i. Ofte er silikat en lukket
membran, men her ønsker man en polering
eller gradvis afslidning af overfladen, 
og dermed en kontrolleret frigivelse af 
en minimal dosis af biocidet – netop nok
til at hindre begroningen af skroget, 
men heller ikke mere. De første forsøg
tyder endda på, at gel’en udover at ind-
kapsle biociderne også i sig selv har en
aktiv effekt på reduktionen af begronin-
gen, men det er et af de områder, som
yderligere undersøgelser vil belyse. 

“Det glatte lag…”

Den Danske Maritime Fond >  Årsberetning 2009  >  Tema 5

Eva Wallström
Enpro

Set indefra:
Samarbejdet med Hempel og CISM giver
Eva Wallström fra Enpro flere vinkler på
arbejdet med udvikling af den nye bund-
maling..:

“Det skønne ved den her branche og et
projekt som dette med bundmalinger er,
at man får masser af kompetent mod-
spil. Ved at samarbejde med en virksom-
hed som Hempel får vi f.eks. tilført en
praktisk specialviden, som er afgørende
for projektets succes, og hos CISMI
kunne vi få fremstillet et helt unikt 
produkt præcis til vores formål.”

Info:
> Indkapsling af biocider i bundmaling
> Enpro, Lersø Park Allé 38, st., 

2100 København Ø
Kontakt Eva Wallström, 39 27 28 78

> Mere info: www.enpro.dk,  
www.hempel.com, www.cicmi.com



Kort fortalt:
IMO har gennem de senere år taget en
række initiativer til beskyttelse af hav-
miljøet. Et af områderne er yderligere
skærpede krav til rensningen af spilde-
vand fra skibe. Den danske virksomhed
Gertsen og Olufsen er en af de stærke
internationale spillere på dette marked,
og de har faktisk allerede et produkt,
som er IMO typegodkendt til mindre
skibe. Med støtten fra fonden søger
man nu at videreudvikle systemet til
større skibe og offshore-industrien.

Fakta:
> Biologisk spildevandsrensning til skibe
> Markant forbedret ydelse takket være 

innovativt design
> Kompakt konstruktion velegnet 

til skibe
> Yderst positive testresultater

Baggrunden:
I 2010 træder IMO’s nye krav til spilde-
vandsrensning i kraft for alle nybyggede
skibe over 400 bt eller med mere end 15
mands besætning. Det stiller store krav til
både rederier og industri, fordi kloak-
spildevand enten skal lagres og tømmes i
havn, eller behandles og renses, før det
lænses. Med de nye krav skal spildevandet
praktisk taget være 100 % rent, før det
må ledes ud, og det nødvendiggør et rens-
ningsanlæg, som er specielt udviklet til
maritimt brug og typegodkendt af IMO. 

Løsningen:
Gertsen og Olufsen er en af de førende 
leverandører af udstyr til den maritime 
industri, og har især de senere år været på
forkant med at møde krav og specifika-
tioner fra organisationer og myndigheder.
Anlægget G&O Bioreactor er et godt ek-
sempel på det. Processen ses som en grøn
teknologi og renser effektivt og fuldauto-
matisk spildevandet uden brug af kemika-
lier og med minimalt energiforbrug.

Processen er velegnet til at opfylde IMO’s
krav, især på skibe med mindre besætning.
For at møde kravene til anlæg til større
besætninger støtter Fonden nu G&Os 
videreudvikling af anlægget frem til en 
typegodkendelse hos IMO.

Perspektiverne:
Globalt er udbuddet af konkurrerende
anlæg til G&Os Bioreactor ret begrænset.
Med en typegodkendelse for et anlæg til
skibe med passagertal fra 80 – 400 per-
soner har G&O et betydeligt potentiale 
for både at øge firmaets markedsandel og
samtidig bidrage aktivt til at reducere 
belastningen på de følsomme havmiljøer.

Spildevandsanlæg 
til store skibe



Projektet:
Som navnet Bioreactor antyder, er anlæg-
get udelukkende baseret på en iltet, biolo-
gisk nedbrydningsproces i kombinationen
med en afsluttende uv-baseret sterilisa-
tion før udledning af det rensede vand.

Anlægget er opbygget omkring en nyud-
viklet matrix: En gitterkonstruktion med
plader, som danner en fortrinlig grobund
for bakteriefloraen, som via en iltning
nedbrydes og omsættes, før den filtreres
og ledes til sterilisation via uv-belysning.
Processen styres fuldautomatisk og tager
mellem 4 og 6 timer. 

G&O har allerede fået IMO’s typegodken-
delse til anlæg til mindre skibe, og støtten
fra Fonden bruges til udvikling af G&O
Bioreactor til brug i fartøjer med flere end
60 personer. Projektet omfatter udvikling
af et koncept for store anlæg med opska-
lering af den mikrobiologiske proces, pro-
cesbeholdere og anlæggets fuldautoma-
tiske styring.

Anlæggets nye design evalueres af Det
Norske Veritas, og den endelige målsæt-
ning er en udvidelse af den eksisterende
typegodkendelse til at omfatte hele spek-
tret af anlægsstørrelser.

Den procestekniske udfordring ligger ho-
vedsageligt i at opnå en øget rensnings-
grad af spildevandet samtidig med
anlæggenes fysiske størrelse holdes på et
minimum. Dette indebærer en optimering
af interne gennemstrømningsforhold, op-
holdstider i tanke og automatisk pumpe-
og niveaustyring.

Der er allerede nu mere end 250 anlæg i
drift hos bl.a. kunder som Søværnet, 
A.P. Møller-Mærsk samt på flere offshore-
installationer og ikke mindst er der 
et anlæg på vej til en forskningsstation 
på Antarktis, hvor de ekstreme forhold
kræver yderst pålidelige komponenter.

“Her behøver man ikke 
at holde sig…”

Den Danske Maritime Fond >  Årsberetning 2009  >  Tema 6

Magnus Hartvig Andersen
Gertsen og Olufsen A/S

Set indefra:
For Magnus Hartvig Andersen fra Gert-
sen og Olufsen handler projektet især 
om at få gennemført opskaleringen..:

”Vores ’lille’ anlæg har allerede bevist
sin duelighed masser af steder, så vi ved
jo, at det virker. Det giver en god ballast
i det videre arbejde med at få skaleret
anlægget til lidt større mængder. Hoved-
sagen er, at vi med anlæg til større skibe
kan tilbyde en løsning, som både gavner
os, kunderne og miljøet…”

Info:
> Biologisk rensningsanlæg til 

spildevand på store skibe
> Gertsen og Olufsen A/S

Kontakt Magnus Hartvig Andersen, 
20 16 00 26

> Gertsen og Olufsen, Søsvinget 4, 
2970 Hørsholm



Automation Lab ApS
Web-baseret uddannelsessystem

Uddannelsen af skibsofficerer indenfor området
maritim automation har traditionelt krævet 
adgang til laboratorier med det nødvendige 
udstyr. Den teknologiske udvikling gør det dog
svært for søfartsskolerne at holde deres labora-
torieudstyr up to date. Det gælder specielt i
udviklingslande, som i dag uddanner mange
skibsofficerer. Automation Lab søger at af-
hjælpe dette problem ved at udvikle et mini-
laboratorium i form af en printplade, hvor en
model af et fuldskala automationssystem op-
bygges vha. kontakter, lysdioder, displays og
potentiometre. Disse komponenter styres af 
en programmerbar controller, der arbejder med
programmer hentet via Automation Labs hjem-
meside. Her finder eleven desuden teorimoduler,
øvelsesopgaver og afleveringsopgaver. 
Den Danske Maritime Fond støtter udviklingen
af dette undervisningssystem.
www.automationlab.dk 

CATCON A/S – Clean Air Technology
Rensning af røggas for NOx ved CSR

Skibsfarten er den mest miljøvenlige transport-
form, men der er behov for en målrettet indsats
for at reducere udledningen af skadelige stoffer
– herunder af nitrogenoxider, populært be-
nævnt NOx. Disse gasser udledes gennem 
skibenes udstødningsgas. På landbaserede
kraftværker reduceres NOx-indholdet i røgen
bl.a. ved Selektiv Katalytisk Reduktion – eller
SCR. Røggassen ledes gennem en katalysator,
samtidig med at der tilsættes urea. Man kan
her opnå en reduktion på op til 98 %, hvor
NOx omdannes til fri nitrogen og vand. 
Denne teknologi søges nu med støtte fra Fon-
den overført til skibe, idet CATCON er ved at
installere et forsøgsanlæg på en af Bornholms-
trafikkens fragtfærger. Man vil her udføre en
række forsøg for dels at kunne designe det op-
timale anlæg til skibe, og dels kunne dokumen-
tere anlæggets effektivitet.
www.catcon.dk 

Danmarks Rederiforening, Danske Maritime og
CO Industri
Maritim Uge 2009

I forbindelse med EU-landenes fælles kampag-
neuge ”maritim uge” blev der den 21. oktober
afholdt en konference på Christiansborg under
overskriften: ”Nye udfordringer i Det Blå Dan-
mark”. Her deltog bl.a. økonomi- og erhvervs-
ministeren, ledende erhvervspersoner, 

en repræsentant for EU-Kommissionen samt
folketingspolitikere, som bidrog med interes-
sante indlæg. Man diskuterede bl.a. Det Blå
Danmarks erhvervsvilkår samt fremtidens kon-
kurrenceparametre, udfordringer, kompetence-
krav og arbejdsvilkår. Den Danske Maritime
Fond støttede arrangementet og benyttede 
lejligheden til at overrække uddelingsbeviser 
til udvalgte modtagere af støtte fra Fonden.
www.shipowners.dk
www.danskemaritime.dk 

Danmarks Rederiforening
IMOs designindeks

I IMO-regi arbejdes der på at udvikle værktøjer
til at tilskynde skibsredere til at reducere ud-
ledningen af CO2. Et af forslagene indbefatter
et såkaldt designindeks, eller Energy Efficiency
Design Index – EEDI. Ideen er, at der for alle
hovedskibstyper opstilles en beregningsmetode
til at beregne et indeks for et specifikt skibs
energieffektivitet. Værktøjet er primært tænkt
anvendt til at fastsætte en vis minimumseffek-
tivitet for nye skibe, men kunne også anvendes
for sejlende skibe i forbindelse med et mar-
kedsbaseret instrument, der præmierer særligt
klimavenlige skibe. Danmarks Rederiforening
har i samarbejde med DTU Mekanik og med
støtte fra Fonden beregnet designindeks for 
en række danske skibe for at teste metodens
resultater, specielt hvad angår forskellige typer
af roro-fragtskibe. Se rapporten på Fondens
hjemmeside www.dendanskemaritimefond.dk/
Projektresultater 
www.shipowners.dk 
www.mek.dtu.dk 

Danmarks Rederiforening
Rekrutteringskampagne 2010

Rekrutteringskampagnen ”World Careers” er en
målrettet kampagne, der udbreder kendskabet
til de mange muligheder for uddannelse og 
karriere i den maritime sektor. Det er således
lykkedes gennem de sidste år at sikre den nød-
vendige søgning til de konkrete uddannelser,
der matcher erhvervets rekrutteringsbehov.
Desuden er kendskabet til Det Blå Danmark og
de mange jobmuligheder øget betydeligt. 
Der skal dog fortsat arbejdes på begge fronter,
så derfor fortsættes kampagnen også i 2010.
Kampagnen forestås af Danmarks Rederi -
forening på hele den maritime sektors vegne,
og finansieres af Den Danske Maritime Fond 
i samarbejde med andre maritime fonde.
www.worldcareers.dk 
www.shipowners.dk

Liste over 
uddelinger i 2009

En oversigt over alle større uddelinger til
virksomheder og institutioner nævnt i 
alfabetisk orden.



Dansk Eksportforening, Danish Marine Group
Green Ship of the Future konferencer

Danish Marine Group, som er en afdeling af
Dansk Eksportforening, har påtaget sig opgaven
at bringe resultater fra samarbejdsprojektet
”Green Ship of the Future” ud på eksportmar-
kederne. Dette sker i form af endagskonferen-
cer, hvor danske virksomheder, der er enga-
gerede i samarbejdsprojekter, fremlægger de
opnåede resultater. Den første konference blev
afholdt i Shanghai i maj måned 2009, hvor
DESMI, C.C. Jensen, DC Marine Supply og den
danske afdeling af Johnson Control deltog. 
Desuden var der indlæg fra Shanghai Ship
Owner Association, BIMCO og DNV. 
Fonden har støttet konceptudviklingen og 
opstarten af denne aktivitet.
www.dk-export.dk 
www.greenship.org 

Danske Maritime
Green Ship of the Future 2010

Samarbejdsprojektet Green Ship of the Future
er et dansk innovations- og produktudviklings-
projekt, hvor virksomheder og læreranstalter
fra alle sider af Det Blå Danmark samarbejder
om specifikke produktideer og med FORCE
Technology som koordinator. Det er således lyk-
kedes at få igangsat en række interessante ud-
viklingsprojekter, hvoraf nogle er afsluttet med
succes og andre stadig pågår. I alle projekter
indgår mindst to danske virksomheder, der selv
afholder de medfølgende udviklingsomkostnin-
ger. Der er desuden skabt stor opmærksomhed
omkring aktiviteterne og deres resultater, både
i Danmark og i den øvrige verden. Den Danske
Maritime Fond har støttet samarbejdsprojektet
på flere fronter i 2008 og 2009, og har des-
uden via en uddeling til Danske Maritime givet
tilsagn om støtte også ind i 2010.
www.greenship.org 

DESMI Ocean Guard A/S
Rensning af ballastvand

Skibsfartens store succes som global transpor-
tør af energi, råstoffer og industriprodukter har
medført en stigende miljømæssig belastning i
form af, at levende organismer i havmiljøet et
sted på kloden transporteres i skibenes ballast-
vand til et helt andet sted. Dette muliggør, 
at en eller flere af disse organismer kan have
en skadelig indflydelse på det nye steds eksiste-
rende havmiljø – såkaldte invasive arter. 
Det typiske billede er, at den invasive art ikke
har naturlige ”fjender” i de nye omgivelser, og

derfor kan formere sig uhæmmet. 
For at imødegå dette problem har IMO under
FN fastlagt regler for neutralisering og rens-
ning af ballastvand, så dette problem kan mini-
meres mest muligt. DESMI Ocean Guard har
med støtte fra Den Danske Maritime Fond
igangsat udviklingen af udstyr, der kan løse
denne opgave. Anlægget vil anvende ozon og
ultraviolet lys i neutraliseringsprocessen.
www.desmioceanguard.com

DHI
Testfacilitet til ballastvandsudstyr

Den internationale søfartsorganisation IMO’s
konvention om neutralisering og rensning af
ballastvand, der blev vedtaget i 2004, opstiller
nøje krav til og godkendelsesprocedurer for
anlæg, der skal forestå behandlingen af ballast-
vand på skibene før det udledes til havmiljøet.
Et af elementerne i godkendelsesproceduren er,
at anlægget skal testes på et landbaseret anlæg
før det installeres og testes ombord på et skib.
Med baggrund i DHIs store viden om vandbe-
handling har man besluttet at opbygge et sådan
testanlæg i Danmark med støtte fra Fonden.
www.dhigroup.com

DTU Mekanik
PhD-projekt om ”slamming”

Slamming er et fænomen der opstår i kraftig
bølgegang, når et skibsskrog kommer ud af
vandet og igen rammer det. Herved påvirkes
skibsskroget af stærke kræfter, som man må
tage hensyn til ved beregning af en skibskon-
struktions styrke. Der har manglet simple, kon-
sistente beregningsmetoder til fastlæggelse af
kræfter fra slamming, men forskning udført på
DTU Mekanik lader til at have udfyldt dette
hul. Fonden støtter derfor i et samarbejde med
American Bureau of Shipping og med medfi-
nansiering fra DTU et forskningsprojekt med
dette sigte.
www.mek.dtu.dk 



Enpro A/S, Hempel A/S og CISMI/FiBaC
Biocidholdig bundmaling

Et skibs bundmaling har bl.a. til formål at
mindske begroningen af skibsskroget. Begroning
øger vandmodstanden og øger dermed forbrug-
et af bunkerolie – til skade for miljøet og for
rederiets økonomi. Svaret er biocidholdig 
maling, hvor gift-effekten vedligeholdes over
en periode på flere år ved, at malingen lang-
somt ”poleres” af, således at nye lag med bioci-
der kommer frem til overfladen, og kan gøre
deres virkning. For at giftvirkningen skal kunne
holde sig over flere år, må man i dag påføre 
et relativt tykt lag maling, hvilket er både dyrt
og belastende for miljøet. Enpro arbejder derfor
i samarbejde med Hempel på at udvikle metoder
til at optimere udvaskningen af biocider. 
Metoderne tager udgangspunkt i teknologier,
som er udviklet af CISMI/FiBaC på Roskilde
Universitetscenter. Udviklingsarbejdet, som
Fonden støtter, ventes at kunne reducere bio-
cid-udvaskningen meget betydeligt.
www.enpro.dk
www.hempel.com  
www.cismi.dk 

Gertsen og Olufsen A/S
Spildevandsanlæg til store skibe

Spildevand fra skibes besætning og passagerer
skal behandles, før det lænses overbord, i hvert
fald når skibene sejler inden for 12 sømil fra
kysten. I år træder desuden skrappere IMO-krav
til behandlingsgraden i kraft. Gertsen og Oluf-
sen har allerede et IMO-godkendt produkt til
spildevandsbehandling i skibe med op til 60
personer ombord. Deres Bioreactor anvender,
som navnet antyder, en biologisk nedbrydning i
rensningsprocessen. Anlægget er kompakt, og
dermed pladsbesparende, idet behandlingstan-
kene indvendigt består af et gittersystem af
plader, der giver en meget stor aktiv overflade.
Virksomheden har nu besluttet at gå ind på
markedet for spildevandsanlæg til skibe med
mere end 60 passagerer, og har således, med
støtte fra Fonden, startet udviklingen af store
anlæg specielt til krydstogtsskibe og offshore-
installationer.
www.g-o.dk

Grootmij Carl Bro A/S og Odense 
Stålskibsværft A/S
Low Emission Ships

I samarbejdsprojektet Green Ship of the Future
er der udviklet en række komponenter til ned-
sættelse af emissionerne fra skibe. For at be-
regne nettoeffekten heraf blev der, med støtte

fra Fonden, igangsat udviklingen at to såkaldte
”konceptskibe”. Det ene skib er et 8.500 TEU
containerskib udviklet af Odense Stålskibs-
værft, og det andet er et 35.000 dwt bulkskib
udviklet af Grontmij-Carl Bro. I begge tilfælde
er de oprindelige ”state of the art” designs ble-
vet re-designet med de helt nye emissionsredu-
cerende komponenter fra projektet. For con-
tainerskibets vedkommende var resultatet re-
duktion af CO2-udledningen på 11-14 % og 
for bulkskibets vedkommende på godt 7 %. 
For begge skibe lå reduktionerne af NOx og
SOx udledningerne på omkring 80 % og der-
over. Se rapporterne på Fondens hjemmeside  
www.dendanskemaritimefond.dk/
Projektresultater 
www.oss.dk 
www.grontmij-carlbro.dk 

Komiteen bag Flåden 500 år
Jubilæumsskrift

I 2010 fejrer Den danske Flåde 500-års ju-
bilæum. Der vil bl.a. blive udgivet en række
bøger, vist fem tv-programmer, åbnet en række
udstillinger, gennemført flådebesøg samt af-
holdt en række arrangementer og andre typer
af markeringer. Der vil bl.a. blive udsendt et
landsdækkende avistillæg gennem Berlingske
Media og Nordjyske Stiftstidende, hvor en
række forfattere og journalister vil skrive om
Flådens historie, opgaver og dens samarbejds-
partnere. Der vil være portrætter og interviews
samt en beskrivelse af Søværnets og Flådens
arbejdsopgaver og ansvar i dag i forbindelse
med den betydelige skibstrafik af fragt- og
passagerskibe i de danske farvande. Fonden
yder et bidrag til dette jubilæumsskrift.
www.navalteam.dk 

Litehauz ApS
Miljøledelsesværktøj til skibsfarten

Skibsfarten blive i stigende grad pålagt krav om
at kunne redegøre for sin miljømæssige påvirk-
ning af omgivelserne, og nye krav må forventes
at komme til. Litehauz ser derfor et behov for
et IT-system, der kan hjælpe besætningen med
at huske, hvilke registreringer der skal foreta-
ges hvornår, der kan samle data om miljøpå-
virkningerne i ét system, og som kan håndtere
den løbende rapportering. Litehauz gennem-
førte i 2009 et forprojekt med støtte fra 
Fonden, hvor systemets funktionaliteter og 
brugerinterfaces blev skitseret og vurderet af
potentielle brugere fra danske rederier.
www.litehauz.dk 
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Lopolight ApS
Lanterner med LED

LED – eller lysemitterende dioder er blevet an-
vendelige og meget populære i mange sammen-
hænge, herunder maritime. Fordelene ved LED
frem for traditionelle glødelamper er, at deres
holdbarhed er mange gange større, og at
strømforbruget er væsentligt lavere. 
Lopolight har i flere år udviklet og produceret
lanterner med lysdioder som lyskilde til fritids-
sejlbåde og mindre skibe i nichemarkeder. Man
har nu besluttet at udvikle lanterner til store
kommercielle fartøjer, og har derfor igangsat et
stort udviklingsarbejde, som Fonden støtter.
Dette udviklingsarbejde omfatter foruden selve
lanternen også det tilhørende lovbefalede over-
vågningsudstyr, der løbende holder øje med, at
et skibs lanterner fungerer korrekt.
www.lopolight.com

MAN Diesel
Sikkerhedssystem til 2-takts gasdieselmotor

Totakts-dieselmotorer bruger i dag udelukkende
olie, men kan sagtens bruge gas som det pri-
mære fremdrivningsmiddel. Dette vil have bety-
delige miljømæssige fordele i form af et lidt
mindre CO2 udslip og væsentligt lavere SOx-
og NOx udslip. Der er dog nogle vigtige tekni-
ske udfordringer ved overgangen fra olie til
gas, bl.a. at der stilles væsentligt større krav til
en gasdieselmotors sikkerhedssystem end til den
traditionelle dieselmotors. For at fremme bru-
gen af gas til fremdrift af store handelsskibe
støtter Fonden et udviklingsprojekt hos MAN
Diesel af et avanceret sikkerhedssystem til
fremtidens gasdieselmotorer. Her tages bl.a. ny,
avanceret computerteknologi i brug, der mulig-
gør omprogrammering af den anvendte hard-
ware, hvor man i dag er nødt til at udskifte
hardware i forbindelse med en opgradering.
www.mandiesel.com 

Syddansk Universitet, Instituttet for Maritim
Forskning og Innovation
PhD-seminar

For første gang i Danmark blev der i 2009 
afholdt et seminar for PhD-studerende med
specialer inden for Den maritime Sektor vedrø-
rende økonomiske og ledelsesmæssige discipli-
ner. Det blev organiseret i et samarbejde
mellem SDU-MFI, Copenhagen Business School
og SIMAC, som lagde hus til. Formålet var at
sikre en høj kvalitet i den danske forskning på
de nævnte fagområder, samt at fremme samar-
bejdet mellem PhD’erne. Seminaret bestod dels

i præsentationer fra inviterede ledende forskere
fra forskellige europæiske lande samt Vietnam,
samt panelsessioner, hvor de PhD-studerende
fremlagde deres projekter og fik feedback fra
et ekspertpanel. Der var stor tilfredshed med
seminarets resultater både fra de studerende og
vejledernes side. 
Se rapporterne på Fondens hjemmeside
www.dendanskemaritimefond.dk/
Projektresultater 
www.mfi.sdu.dk

Sydlangelands maritime efterskole
Undervisningsudstyr

Sydlangelands maritime efterskole har succes
med at tiltrække unge mennesker, der endnu
ikke er kommet i gang med en egentlig uddan-
nelse. Efterskolen kan således være det første
led i ”fødekæden”, der fører unge ind på en
maritim karriere i dansk søfart. Derfor støttede
Fondens skolens indkøb af moderne IT-præsen-
tationsudstyr, så man nu kan gennemføre en
mere kreativ og up to date undervisning, som
svarer til de unges forventninger.
www.sme.dk 

Søfartens Arbejdsmiljøråd
Kemikaliedatabase

Ombord på skibene anvendes der løbende en
række kemikalier i forskellige sammenhænge.
For at sikre, at de korrekte kemikalier anvendes
på en forsvarlig måde, har danske rederier
etableret en fælles database over disse kemika-
lier, administreret af Søfartens Arbejdsmiljøråd.
Heraf fremgår kemikaliernes brugeroplysninger
i form af klassifikationer og deklarationer, samt
handlingsplaner og procedurer for arbejdet med
kemikalierne. På baggrund heraf kan man på
skibene konkret vurdere de risici, der er for-
bundet med arbejdet med hver af kemikalierne.
Man kan desuden søge alternative kemikalier til
et, som man gerne vil fravælge. Nye mærk-
ningsregler af kemikalier, øgede krav fra syste-
mets brugere, samt ønsket om en modernisering
af IT-systemets platform har nødvendiggjort en
større ombygning af databasen og de tilhørende
IT-systemer. Fonden støtter sammen med andre
maritime fonde dette arbejde.
www.seahealth.dk



Viking Life Saving Equipment A/S
Nyt redningssystem

I takt med, at specielt krydstogtsskibe bliver
større og større, pågår der en løbende tilpas-
ning og udvikling af det tilhørende redningsud-
styr. Viking deltog således i et større EU-
projekt, benævnt SAFECRAFT, som gav virksom-
heden inspiration til at udvikle en helt ny type
redningsflåde. I første omgang støtter 
Den Danske Maritime Fond et markedsstudie, 
hvor Viking analyserer behov, krav og godkend-
elsesspørgsmål i forbindelse med et sådant nyt
koncept. Er resultaterne heraf tilstrækkelig 
positive, vil man igangsætte næste fase i 
udviklingen af konceptet, hvor man vil fokusere
på de centrale teknologiske udfordringer.
www.viking-life.com 
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Maritim Uge 2009:
Nye udfordringer i Det Blå 
Danmark

Den maritime uge fejres overalt i Europa med
forskellige arrangementer, der har relation til
den maritime sektor i de pågældende lande. 
I Danmark blev der således afholdt en konfe-
rence på Christiansborg med titlen ”Nye udfor-
dringer i Det Blå Danmark”, som var arrangeret
af Danske Maritime, Danmarks Rederiforening
og CO-industri.

På konferencen præsenterede en række frem-
trædende erhvervsledere og politikere, med 
daværende økonomi- og erhvervsminister Lene
Espersen i spidsen, spændende synspunkter 
omkring sektorens udfordringer som følge af 
finanskrisen og konjunkturnedgangen samt 
af klima- og miljødebatten. Konkurrencesitua-
tionen har og vil ændre sig, og dermed ændres
de konkurrenceparametre, som danske maritime
virksomheder skal fokusere på. Man lagde bl.a.
stor vægt på, at udfordringerne skal mødes med
øget innovation og kompetenceudvikling. Også
på EU-plan er der behov for at justere strate-
gier og arbejdsprogram, som det blev beskrevet
af Fotis Karamitsos, direktør i EU-kommissio-
nens generaldirektorat for transport og energi.

Maritim uge 2009:
Uddeling
I forbindelse med arrangementet benyttede Den
Danske Maritime Fond lejligheden til at uddele
støttebeviser til udvalgte støttemodtagere.

På billedet ses fra venstre: Martin Christensen
og Carsten Møller Brogaard, direktør Virtual
Lab, Tim McAloone, lektor, DTU Management,
Stig Sand, direktør, FORCE Technologies, Henri-
ette Schütze, underdirektør, DFDS, Erik Basti-
ansen, Administrator og Knud Pontoppidan,
formand for Den Danse Maritime Fond, Allan
Jacobsen, direktør, CATCON, Hans Otto Chri-
stensen, DTU Mekanik.

I talerrækken sås bl.a. (fra venstre): Knut Conradsen, prorektor, DTU. Eivind Kolding,
skibsreder og CEO, Maersk Line. Knud Pontoppidan, formand for Den Danske Maritime
Fond. Lars Vang Christensen, CEO, Herning shipping og formand for Danmarks Rederi-
forening. Lene Espersen, udenrigsminister, daværende Økonomi- og Erhvervsminister.
Thomas Knudsen, direktør, MAN Diesel. Fotis Karamitsos, direktør, EU-kommissionen -
General-direktoratet for Transport og Energi
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Om driften i 2009 

Fonden modtog i 2009 63 ansøg-
ninger; ca. 20 % mindre end i 2008.
25 ansøgninger blev imødekommet,
mens 1 ansøgning fortsat var under
behandling ved årets afslutning. 
Fonden støttede således ca. 42 %
af de behandlede ansøgninger, 
hvilket er et mindre fald i forhold
til året før. De resterende 37 ansøg-
ninger blev enten afvist eller 
afsluttet af anden årsag.

De 25 imødekomne ansøgninger fik
samlet tilsagn om støtte på kr. 21,4
mio. Det er mere end en halvering 
i forhold til året før, hvilket bl.a.
skyldes en markant nedgang i 
Fondens aktieudbytte i 2009 fra
Danmarks Skibskredit for regn-
skabsåret 2008. Se ”Resultat-
opgørelsen” nedenfor.
Denne nedgang var forårsaget af 
finanskrisen og konjunkturned-
gangen, der startede i eftersom-
meren 2008.

Kategorien ”værfter, udstyrsprodu-
center, havne m.m.” tegnede sig for
10 uddelinger med et samlet beløb
på kr. 9,8 mio., svarende til respek-
tive 40 og 46 % af årets uddelinger.
Se nedenstående tabeller. 
Fonden støtter således en række 
spændende industrielle udviklings-
projekter blandt etablerede mari-
time virksomheder som MAN Diesel,
Hempel i samarbejde med Enpro og
Roskilde Universitet, DHI (tidl.
Dansk Hydraulisk Institut), Desmi
Ocean Guard, et samarbejde mellem
Desmi-gruppen, A.P. Møller-Mærsk
og Skjølstrup & Grønborg samt hos
Gertsen og Olufsen og Viking 
Lifesaving Equipment. Fonden støt-
ter yderligere eksisterende virksom-
heder som Catcon og Lopolight, der
nu gør deres entre på det maritime
marked, samt nystartede virksom-
heder som MW-Marine og Litehauz.
De fleste projekter i denne kategori
fokuserer på miljøaspekter, mens
andre vedrører sikkerhed til søs og
”almindelig” produktudvikling. 

Der er tale om kommercielle udvik-
lingsprodukter, som forventes at
skabe øget aktivitet og omsætning 
i den danske maritime udstyrspro-
duktion. Projekterne er kort be-
skrevet i ”Liste over samtlige
uddelinger i 2009”.

Kategorien ”undervisning og rekrut-
tering” fik tilsagn om i alt kr. 5,6
mio. fordelt på 6 uddelinger til 
Sydlangelands maritime efterskole,
Skagen Skipperskole, Syddansk 
Universitet i samarbejde med 
Copenhagen Business School og
SIMAC samt den nystartede virk-
somhed for undervisningsmateriale
Automation Lab. Der har dels været
tale om støtte til undervisningsud-
styr, til et seminar for maritime
PhD-studerende samt til et udvik-
lingsprojekt. Endelig har Fonden i
lighed med andre maritime fonde
medfinansieret Den maritime Sek-
tors samlede rekrutteringskampagne
”World Careers”, som koordineres af
Danmarks Rederiforening.

Antal Procent Antal Procent

Forskning og teknologiudvikling 4 6 3 12    

Undervisning og rekruttering 11 17     6 24    

Rederier 2 3   0 0

Værfter, udstyrsproducenter, havne m.m. 21 34     10 40   

Organisationer og myndigheder 6 10    5 20   

Andet/andre 19 30     1 4  

Sum 63 100   25 100    

Antal modtagne ansøgninger Antal uddelinger
Ansøgere/
Støttemodtagere



Danske søfartsorganisationer og
myndigheder fik i 2009 støtte på i
alt kr. 4,4 mio. fordelt på 5 projek-
ter hos Danmarks Rederiforening, 
Danske Maritime, Søfartens 
Arbejdsmiljøråd samt Dansk 
Eksportforening/ Danish Marine
Group. Der er i de fleste tilfælde
tale om projekter med fokus på
miljø, klima og sikkerhed.

”Forskning og teknologiudvikling”
fik i år væsentlig mindre støtte end
i tidligere år, nemlig i alt kr. 1,4
mio. fordelt på 3 uddelinger til DTU
Mekanik og samarbejdsnetværket
Green Ship of the Future. I de fore-
gående tre år har de årlige uddelin-
ger udgjort fra kr. 15 mio. til over
20 mio. Det lavere støtteniveau er
ikke et resultat af en ny politik fra
Fondens side, men primært et 
resultat af omstændighederne. Det
skal dog anføres, at der gennem
årene har været lagt en vis vægt på
at øge de innovative, kommercielle
projekters andel af den samlede

portefølje af projekter, hvilket må
siges at være lykkedes i 2009.

Som det fremgår af nedenstående
tabel, er der to ansøgninger i 
kategorien ”rederier” som tilsyne-
ladende fik afslag i 2009. Det for-
holder sig dog sådan, at den ene
ansøgning blev afsluttet i 2009,
men ”relanceret” under et nyt 
ansøgernavn i 2010, og at den
anden ansøgning fortsat var under
behandling ved årets udgang. 
Der er således forventninger til, at
begge ansøgninger godkendes af
Fondens bestyrelse i 2010.

Mio. kr. Procent

1,4 7

5,6 26

0,0 0

9,9 46

4,4 21

0,1 0

21,4 100

Uddelinger i kr. Resultatopgørelse

2009 2008
(t.kr.) (t.kr.)

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

Andre finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Result at før skat

Skat af årets resultat
Årets resultat

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

5.550 59.160
-1.141 -976
-1.020 -851

-33 0
3.356 57.333

2.976 4.073
-3 -2

6.329 61.404

0 0
6.329 61.404

21.397 47.309
-6.279 -296
-8.789 14.391
6.329 61.404

Om årsrapporten 2009

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

Fonden har i regnskabsåret fået 
aktieudbytte på t.kr. 5.550 og haft
andre finansielle indtægter på t.kr.
2.976. Overskuddet er t.kr. 6.329
efter skat. I 2009 er uddelt i alt t.kr.
21.397 til fondens formål, mens til-
bageførte og bortfaldne uddelinger
fra tidligere år udgør t.kr. 6.279.
Der er i 2009 anvendt t.kr. 8.789 
af uddelingsreserven.
Gager og bestyrelseshonorarer 
androg t.kr. 1.020, eksterne om-
kostninger t.kr. 1.141, finansielle
omkostninger t.kr. 3, 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 fås 
fra administrationen eller hentes 
på www.dendanskemaritimefond.dk.
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