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Den Danske Maritime Fond blev
stiftet den 13. juli 2005 i forbindelse med Folketingets lov om
omdannelse af Danmarks Skibskreditfond til aktieselskabet
Danmarks Skibskredit A/S.
Fondens grundkapital udgøres af
10% af aktiekapitalen i Danmarks
Skibskredit A/S, og afkastet heraf
udgør Fondens indtægter.
Ifølge fundatsen er Fondens formål:
”... at yde økonomisk støtte til initiativer og tiltag, der kan tjene til at
udvikle og fremme dansk skibsfart
og/eller dansk værftsindustri”.
Der er ikke opstillet nærmere kriterier for, hvilke typer aktiviteter
Fonden ønsker at støtte, men
bestyrelsen ser gerne ansøgninger
om aktiviteter, der er innovative,
fremadrettede og forretningsorienterede.

Det vil sige projekter, som udvikler
kompetencerne og konkurrenceevnen i den danske maritime sektor.
Bestyrelsen ser således gerne, at
uddelingerne tilfalder virksomhedsrelaterede aktiviteter, for herigennem at styrke branchens vækst og
medvirke til øget beskæftigelse.

Bestyrelse
Fonden ledes af en bestyrelse
bestående af 6 medlemmer,
der udpeges for 2 år ad gangen.
Danmarks Rederiforening udpeger 2
medlemmer, heriblandt bestyrelsens
formand. Danske Maritime udpeger
ligeledes 2 medlemmer, heriblandt
næstformanden, og Bilfærgernes
Rederiforening og Rederiforeningen
af 2010 udpeger i fællesskab 1
medlem. Endelig udpeger økonomiog 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
Næstformand:
Adm. Direktør Thorkil H. Christensen,
Danske Maritime

Om at ansøge
Advokat Jørgen Hammer Hansen,
Kaalund & Partners
Skibsreder Bjørn Clausen,
Corral Line ApS
Skibsreder Finn Poulsen,
J. Poulsen Shipping A/S
Civilingeniør Kjell M. Harr
Administration:
Carsten Melchiors
Marianne Lindahl

Fondens bestyrelse mødes 4 gange
om året, hvor de indkomne ansøgninger behandles.
Der kan løbende indsendes ansøgninger om støtte.
På Fondens hjemmeside ses en
indsendelsesfrist for ansøgninger,
der vil blive behandlet på det
førstkommende bestyrelsesmøde.
På hjemmesiden kan man også
hente en vejledning til udarbejdelsen af en ansøgning, samt se en
oversigt over Fondens tidligere
uddelinger.
I forbindelse med udarbejdelsen af
en ansøgning giver Fondens administration gerne råd og vejledning.
Fondens administration vil muligvis
på eget initiativ bede en ansøger
om yderligere oplysninger efter
modtagelse af ansøgningen.

”Steady on course...”

Velkommen til årsberetningen for 2010 fra
Den Danske Maritime Fond.
Fonden er stiftet for at udvikle og fremme
dansk skibsfart og værftindustri.
Dette sker gennem økonomisk støtte til
forskning, teknologi- og produktudvikling,
uddannelse, rekruttering og andre typer af
initiativer med maritimt fokus.
I 2010 blev der behandlet i alt 101 ansøgninger og uddelt godt 35 mio. kr. til 47
modtagere. Aktivitetsniveauet i 2010 lå
således noget over det i 2009.
Her i årsberetningen sætter vi fokus på 6
spændende projekter. Alle større uddelinger i 2010 er desuden kort beskrevet sidst i
årsberetningen.
På indersiden af omslagets forside omtales
forrest Fondens formål, baggrund, bestyrelse og ansøgningsprocedure, og bagerst
Fondens aktiviteter og økonomi.
Årsrapporter fra 2005 til 2010 kan hentes
på www.dendanskemaritimefond.dk

“…at udvikle og fremme
dansk skibsfart og værftindustri”

Afrensning af stålplader med
højtryksdamp og additiver...

Kort fortalt:

Baggrunden:

Stål korroderer, og saltvand øger korrosionen. Den maritime industri bruger
derfor mange ressourcer på effektive og
miljøvenlige teknikker og midler til at
korrosionsbeskytte. Men trods det er
det stadig både ressourcekrævende og
ofte miljøbelastende, og det skal gøres
ofte. Teknologisk Institut og DTU Mekanik har fået støtte til et projekt, hvor
man skal undersøge effekten af at rense
stålets overflade med højtryks vanddamp ved meget høje temperaturer
og tilsat forskellige additiver.
Teknologien er testet på aluminium
med positive resultater.

Korrosionsbeskyttelse er et område af stor
interesse for hele den maritime industri.
Alle overflader og materialer er nemlig i
sagens natur særligt udsatte for korrosion
fra saltvand og meget forskelligartede
vejrforhold. Traditionel korrosionsbeskyttelse er både ressourcekrævende, kostbar
og miljøbelastende. Teknologisk Institut og
DTU Mekanik er med hver deres ekspertiseområde indgået i et projekt, hvor man
deler erfaringer, viden, idéer og praktisk
indsats med det formål både teoretisk og
praktisk at nytænke overfladebehandling
og minimere miljøpåvirkningerne.

Fakta:
> Afrensning af stål med damp og
forskellige additiver
> Skaber stærkere overflader
> Mindsker behov for korrosionsbeskyttelse
> Højere effektivitet og mindre
miljøbelastning

Løsningen:
I et trykkammer renses en stålplade med
en op mod 400° varm dampstråle under
højt tryk og eventuelt tilsat forskellige
additiver. Metoden er med succes anvendt
på aluminium, og nu ønsker man at undersøge effekten på stål. På baggrund af
erfaringerne fra aluminium og en række
teoretiske analyser håber folkene bag

projektet, at man med metoden kan opnå
reaktioner i metallets overflade, som både
fjerner urenheder effektivt og samtidig
skaber en stærkere overflade og muliggør
langt mere holdbar vedhæftning af overfladebehandlinger.

Perspektiverne:
Rensning og korrosionsbeskyttelse af
overflader i den maritime industri er både
i nybygningsmæssig og vedligeholdelsesmæssig henseende kostbart og ressourcekrævende. Med projektets metoder og
teknologi vil man kunne effektivisere
overfladebehandlingen og minimere miljøbelastningen. Overfladerne skal behandles
mindre og færre gange, og holdbarheden
vil øges betragteligt. Samlet set vil det
kunne skabe store gevinster både økonomisk og miljømæssigt.
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“Send stålet
på damprenseri...“
Naja Tabrizian, Teknologisk Instititut
Professor Per Møller, DTU

Projektet:
I den maritime industri behandler man
stålplader ved at sandblæse dem, tørre
dem, give dem primer og til sidst overfladebehandle dem med flere lag maling
af forskellig slags. Folkene hos Teknologisk
Institut og DTU Mekanik håber, at man i
fremtiden renser stålpladerne med 400°
varm højtryksdamp tilsat måske en titaniumforbindelse. Metoden skaber en reaktion, hvor metal og titanium i det øverste
lag af pladen indgår i en næsten naturidentisk forbindelse og skaber en klinisk
ren, stærk og meget holdbar overflade,
som f.eks. kan pulverlakeres direkte efter
rensningen, fordi de høje temperaturer
efterlader stålet 200° varmt og sikrer en
meget stor vedhæftningsevne.
Om det er ren science fiction eller en
realistisk ny teknologi vides endnu ikke.
Men teamet bag projektet er overbevist
om, at det på sigt bliver muligt at efterligne naturens mineraler og f.eks. skabe
overflader med samme hårdhed som gra-

nit. Derfor har man med støtte fra Fonden
valgt at kombinere Teknologisk Instituts
tekniske ekspertise med DTU Mekaniks
teoretiske og analytiske ekspertise, og på
den baggrund arbejde med først at udvikle
et højtrykskammer og et dysesprøjtesystem ud fra en række teoretiske krav og
specifikationer, og siden anvende teknologien praktisk ved at udsætte metalplader
for op til 400° varmt damp under tryk, og
tilsat forskellige additiver. Der er naturligvis en lang række mulige kombinationer af
tryk, temperatur og additiv, som både skal
afprøves og analyseres, før man overhovedet kan sige noget om resultatet, men potentialet er efter teamets mening enormt.
Støtten fra Fonden gør det muligt at udføre en stor del af arbejdet virksomhedsuafhængigt, og derved er det muligt at
skabe resultater, som kan stilles til rådighed for samfundet og branchen.

Set indefra:
Nye metoder til overfladebehandling kan
betyde store ressourcebesparelser, øget
holdbarhed og langt større miljøhensyn.
”Perspektiverne er enorme, og vi har
fået mange meget positive tilkendegivelser, fordi det simpelthen er så spændende med de muligheder, som projektet
rummer. Hvem ved, vi bliver måske i
stand til at skabe materialer med holdbarheden indbygget i overfladens molekulære struktur. Naturen er fyldt med
mineraler med fantastiske egenskaber,
og med metoden kan vi måske få nogle
naturidentiske overflader af hidtil
ukendt holdbarhed…”

Info:
> Rensning af stål med varmt
højtryksdamp og additiver
> SteamSurf
> Kontakt: Nikolaj Zangenberg (TI) og
Per Møller (DTU)
> Mere info: www.teknologisk.dk
www.mek.dtu.dk
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Side 4

Reduktion af NO x
med fuelblanding…

Kort fortalt:
Kravene til reduktion af skibes emissioner fører til udvikling af en række nye
teknologier inden for både motorkonstruktion, brændstof og røggasrensning.
I et samarbejde mellem MAN Diesel &
Turbo og A.P. Møller-Mærsk har man på
baggrund af en række specifikationer
planlagt at installere og anvende et
anlæg til vandemulgering af brændstof
på et containerskib fra Hyundai Heavy
Industries værftet i Syd-Korea. Forventningen er bl.a. at opnå en betragtelig
reduktion i udledningen af NOx.

Fakta:
> Brændstofblanding med omkring
30 % vand
> Emulgering af vand og brændstof
> Sikrer lavere temperatur og reducerer
bl.a. NOx-udledning
> Store besparelser på miljø og
økonomi

Baggrunden:
IMOs krav om reduktion af emissioner
fører til en række udviklingsprojekter på
motorsiden. Nye motortyper, andre brændstofblandinger og forskellige former for
rensning af røggassen har vist sig effektive, både hver for sig og i kombination. Ét
af de områder, hvor man kan opnå betydelige reduktioner, er ved at sænke temperaturen i forbrændingen. Det kan bl.a. gøres
ved at optimere forbrændingsprocessen og
tilsætte vand til brændstoffet. Som hovedregel reduceres NOx-udledningen med
samme procentdel, som man tilsætter
vand, dvs. at det vil være muligt at opnå
en reduktion på op til 30-35% alene fra
brugen af det vandemulgerede brændstof.

Løsningen:
På en nybygning installeres med støtte fra
Fonden et anlæg, som kan levere vandemulgeret brændstof til skibets hovedmaskine. Anlægget består dels af en
ferskvandsgenerator, som kan levere den
fornødne mængde vand, helt op til 33 %,

dels en homogenisator, som findeler
brændstoffet mekanisk og i samme proces
kan sikre en præcis og stabil emulgering
af vand og brændstof før indsprøjtningen.

Perspektiverne:
IMOs krav om reduktioner i NOx implementeres gradvist frem til 2016. Med en
løsning, som kombinerer en optimeret forbrænding med brugen af vandemulgeret
brændstof og røggasrensning kan man
faktisk allerede nu opfylde de første dele
af IMOs krav, hvilket er et vigtigt skridt
på vejen til at opfylde de endelige krav
i 2016.
Løsningen fra MAN Diesel & Turbo er bl.a.
interessant, fordi den til en vis grad baserer sig på kendt teknologi. Både ferskvandsgeneratoren og homogenisatoren er
i forvejen en del af mange skibes udrustning, og selv om anlæggene måske skal
være større eller flere, har man allerede
et erfaringsgrundlag omkring installation
og drift af en stor del af løsningen.
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“Tilsæt kun vand
og rør rundt...”
Ole Graa Jakobsen, A.P. Møller-Mærsk
Ole Skeltved, MAN Diesel & Turbo

Projektet:
MAN Diesel & Turbo har fra landbaserede
anlæg stor erfaring i driftsoptimering og
vandemulgeret fuel. Et ønske om at skaffe
sig lignende erfaringer fra den maritime
branche med de anderledes driftsbetingelser førte til en kontakt til A.P. MøllerMærsk, som også kunne se en miljømæssig
og økonomisk fordel i et samarbejde.
I et strategisk og praktisk samarbejde har
MAN Diesel & Turbo og A.P. Møller-Mærsk
således med støtte fra Fonden fundet
sammen om projektet. Her etablerer man
på et 4.500 TEU stort containerskib under
nybygning en løsning, som både optimerer
maskindriften og samtidig arbejder målrettet med reduktion af NOx og andre
emissioner ved hjælp af vandemulgeret
fuel.
Anlægget er bygget op omkring en mekanisk proces, hvor vand og brændstof
blandes. Det foregår i en homogenisator,
som findeler brændstoffets molekyler.

Vandet produceres i en ferskvandsgenerator, og vandet tilsættes brændstoffet
umiddelbart før det løber gennem homogenisatoren. Det sikrer en robust og stabil
emulgering.
En naturlig følge af at tynde sit brændstof
op med vand er naturligvis et vist energitab, men her har man fra MANs side arbejdet meget med optimeringen af driften.
Princippet bygger på, at man først ser på
optimering og derpå beskæftiger sig med
vandemulgeringen. Fordelen herved er,
at man sparer fuel med optimering, og
denne besparelse langt hen ad vejen
kompenserer for det energitab, som følger
med brugen af vandemulgeret brændstof.
Samlet set forventer man således, at det
både er muligt at opnå en brændstofbesparelse samtidig med en betydelig reduktion i emissioner og stadig med en stabil,
rentabel drift.

Set indefra:
Brugen af vandemulgeret brændstof
kombineret med f.eks. røggasrensning
gør det allerede nu muligt at nå et godt
stykke af vejen, når det handler om at
opfylde fremtidens krav om emissioner.
”Først og fremmest ser vi på, hvordan vi
kan få forureningen ned fra skibsmotorerne. Det kan man jo gøre på flere
måder – også i kombination. Og derefter
ser vi så på, om det samtidig er muligt
at optimere driften og udnytte brændstoffet bedre. Med dette projekt opfylder
vi begge krav på et nybygget skib på vej
i drift, og det giver nogle unikke muligheder for at observere og skaffe erfaringer…”

Info:
> Brugen af vandemulgeret brændstof
> Kontakt: Ole Skeltved, MAN Diesel &
Turbo
> Ole Graa Jakobsen, A.P. Møller-Mærsk
> Mere info: www.mandieselturbo.com
www.maersk.com
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Side 6

Fjernstyret undervandsrobot
til rensning af skibsskrog

Kort fortalt:
Begroning på skibsskrog kræver mere
brændstof og belaster dermed miljøet.
Hos C-leanship arbejder man på en
løsning, hvor man bruger en undervandsrobot til at højtryksrense skibets
skrog under havneanløb. Metoden er
mere sikker end de gængse rensemetoder og kan forlænge skibets tid til søs
uden dokning. Samtidig er metoden
mere skånsom end brugen af børster og
forurener ikke havnene, da materialet
fra rensningen opsamles.

Fakta:
> System til undervandsrensning
af skibsskrog
> Baseret på undervandsrobot og
højtryksrensning
> Høj effektivitet og hurtig behandling
> Reduceret brændstofforbrug giver
miljømæssig og økonomisk gevinst

Baggrunden:
Begroning på skibsbunden er et af skibsfartens store problemer, fordi det både belaster miljøet og koster penge. Fra skibet
forlader dokken med ren og nymalet bund
til næste gang det renses i bund, går ofte
3-5 år, og i den tid øges begroningen
med øgede brændstofudgifter og miljøbelastning til følge.
Forskellige tiltag gøres for at begrænse
fouling som f.eks. nye bundmalinger og
også mekanisk afrensning med dykkere,
som ganske enkelt børster skibets bund
uden for havnene – hvilket både tager tid,
slider på bundmalingen og er farligt.

Løsningen:
C-leanship har i samarbejde med SAAB
Underwater Systems udviklet en løsning
baseret på en undervandsrobot forsynet
med højtryksdyser til at rense skibets
skrog ved havneanløb. Metoden er både
hurtigere, mere sikker og langt mere effektiv og skånsom end den traditionelle
metode med dykkere og børster.

Projektet er opstået i en tæt dialog mellem C-leanship, et førende dansk rederi
og folkene fra SAAB Underwater Systems,
og man forventer at kunne rense et mellemstort containerskib på kun 6 timer.

Perspektiverne:
Der er mange positive aspekter ved en
effektiv og skånsom rensning af skibsskrog. Først og fremmest sikres skibet
en mere effektiv driftstid og forbedret
brændstoføkonomi.
Følgevirkningen er både mindre miljøbelastning af udledte emissioner og en
øget konkurrenceevne for rederierne.
Også blandt leverandørerne af bundmalinger er der stor interesse for projektet,
som på sigt kan eliminere behovet for
potentielt miljøbelastende antifoulingsmidler i malingen; hvis skroget renses
jævnligt, kan man koncentrere sig om at
udvikle hårde, glatte bundmalinger og
overlade foulingbekæmpelsen til mekanisk
afrensning.
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“En undervandshøjtryksrenser
med fuld skrue på...”
Jesper Højer
C-leanship

Projektet:
Jesper Højer er manden bag C-leanship
og som tidligere elitesejler ved han, hvad
fouling betyder for skibets evne til at sejle
hurtigt. En rundspørge til forskellige rederier om, hvad man gjorde for at mindske
fouling i perioderne mellem dokning
afslørede et potentielt marked for et
effektivt, skånsomt system til afrensning
af skibsskroget ved havneanløb – og sågar
også på midlertidigt oplagte skibe. Det anslås, at merforbruget af brændstof stiger
op til 15 % på grund af begroningen.
Metoden med dykkere og børster er både
risikabel og ikke særlig effektiv, bl.a. fordi
børsterne laver små ridser i bundmalingen
og faktisk derved får den følgende begroning til at foregå hurtigere.
C-leanship har med støtte fra Fonden udviklet en ny løsning i tæt samarbejde med
både A.P. Møller-Mærsk og Hempel, og
løsningen er ganske enkelt automatisk
højtryksrensning ved hjælp af en såkaldt
ROV – en fjernstyret undervandsrobot.

Robotten er udviklet i tæt samarbejde med
svenske SAAB Underwater Systems, som
har en særlig division for ROVs. Hos SAAB
Underwater Systems har man bl.a. set et
potentiale i udviklingen af et særligt navigations- og styresystem, som sikrer en
rationel bevægelse over skrogets overflade
med mindst muligt spild og en ideel fordeling mellem hastighed og renseflade.
Det afrensede foulingmateriale opsamles,
så det ikke ophobes og forurener havnen.
For den maritime industri er der store
fordele ved en effektiv og miljøvenlig
bekæmpelse af begroning. Dels skånes
miljøet og økonomien forbedres direkte
målbart på brændstofbesparelsen, og
derudover kan der på sigt åbne sig muligheder for udvikling af andre typer bundmaling, fordi man kan minimere brugen
af de miljøbelastende antifoulingmidler,
hvis man regelmæssigt renser skroget for
begroninger. Nye typer maling kan således
udvikles til kun at være hårde, glatte og
holdbare, med antifoulingen overladt til
mekanisk afrensning.

Set indefra:
En effektiv og skånsom metode til at
bekæmpe begroning på skibets skrog
har en positiv effekt på både miljøet og
bundlinjen hos rederierne. Og rummer
også muligheder for udvikling af nye
bundmalingsstrategier.
”Vi har haft et fortrinligt samarbejde
med to af branchens store aktører,
nemlig Mærsk og Hempel, som begge har
vist stor imødekommenhed og har været
meget behjælpelige med kravsspecifikationer og masser af praktisk input.
Og det er jo rart, fordi det viser, at vi
har fat i noget, som både er vigtigt og
som har et stort markedspotentiale…”

Info:
> Højtryksrensning af
skibsskrog med ROVs
> C-leanship
> Kontakt: Jesper Højer
> Mere info:
Management@c-leanship.com
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Side 8

Sludge Handling Unit til
separation af olie og vand

Kort fortalt:

Baggrunden:

Stigende krav til miljøhensyn kombineret med øget fokus på at mindske
mængden af affald, et skib skal af med
i havn, har ført til udviklingen af
et unikt anlæg til at rense og udnytte
det olieholdige spild fra skibsmotorer.
Spildet kaldes for sludge og består af
olieslam og vand fra bl.a. fuel-rensningsanlæg og oliefiltre.
Den danske virksomhed Maritime Engineering står for udviklingen og produktionen, og et anlæg er på vej ombord på
et af Torms skibe i fart.

Olieslam er et restprodukt fra bl.a. rensning af fuel og en række oliefiltre. Slammet består typisk af halvt vand og halvt
olie, og reglerne foreskriver, at kun helt
rent vand må udledes. Derfor er man
typisk nødt til at opbevare olieresterne i
tanke og pumpe dem i land ved havneanløb, hvilket både er dyrt og arbejdskrævende. Dertil kommer, at olieresterne
også skal behandles miljømæssigt forsvarligt i land, hvilket også er krævende, og
måske ikke altid foregår lige forsvarligt.

Fakta:
> Termisk rensning af sludge
> Separation af olie og vand
> Kompakt konstruktion til både
nybygning og retrofit
> Næsten energineutral behandlingsmetode

Løsningen:
Maritime Engineering er en dansk virksomhed, som arbejder målrettet med service og løsninger til skibsfarten.
Virksomheden har udviklet og produceret
en sludge handling unit, som er konstrueret på en unik måde, som gør den både effektiv, miljøvenlig og økonomisk attraktiv.
Anlægget renser effektivt sludge og skiller
det via en trykfordampning i vand og olie
på en måde, så olien kan genbruges som

brændstof og vandet kan udledes til søen
gennem skibets oily water separator.
Systemet fungerer via en plc-styring, og
energien leveres helt eller delvist enten af
overskudsvarme fra skibets motor eller af
den rensede olie, som kan bruges som
brændstof.

Perspektiverne:
Sludge handling foregår traditionelt via
mekaniske filtre, settling tanke eller kemiske tilsætninger. Løsninger, som stadig kan
resultere i betragtelige miljøpåvirkninger
og store omkostninger.
Med Maritime Engineerings anlæg er det
muligt at minimere eller helt fjerne behovet for at få opbevaret og bortskaffet
olieslam, fordi det kan omdannes til dels
brugbart brændsel, dels vand, som er rent
nok til at kunne udledes i havet.
Anlægget er næsten energineutralt, fordi
det opvarmes af overskydende damp fra
maskinen eventuelt suppleret med olie fra
sludge handling processen. Overskydende
olie kan indgå som brændselsreserve.
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“En slags dampkoger
til olieslam...”
Ulrik Lassen og Kim Skærning
Maritime Engineering ApS

Projektet:
Olieslam på skibe er et affaldsprodukt,
som typisk består af halvt vand, halvt olie.
Olieslammet kan renses på forskellige
måder, men er under alle omstændigheder
underlagt en række krav omkring opbevaring og håndtering. Olieslammet samles
efter rensning i tanke og pumpes normalt
i land ved havneanløb, hvilket er både dyrt
og ressourcekrævende.
Med støtte fra Fonden har Maritime Engineering udviklet en såkaldt sludge handling unit, som via opvarmning og rensning
skiller olie og vand og i processen sikrer,
at vandet er rent nok til at kunne udledes,
og at olien kan genbruges som brændstof.
Energien til at opvarme olieslammet og
sætte det under tryk leveres i første omgang af overskydende damp fra skibsmotorens udstødning. Når først processen er i
gang, vil et eventuelt yderligere behov for
energi kunne leveres via den rensede olie,
som nu kan forbrændes.

Enheden er kompakt, plc-styret og opfylder kravene omkring varme overflader på
et skib. Systemet kan både monteres på
nybygninger og takket være den kompakte
størrelse også retrofittes. Kapaciteten på
anlægget er omkring 2,5 – 3 m i døgnet.
3

Med løsningen fra Maritime Engineering
spares både mandetimer og man opnår en
bedre udnyttelse af energien. Faktisk kan
man tale om, at løsningen er tæt på energineutral, fordi den dels fungerer via allerede eksisterende overskudsvarme fra
motoren, dels producerer brugbart brændstof i stedet for overflødigt affald. Rent
miljømæssigt er der også en betragtelig
gevinst. Der bliver betydeligt mindre
mængder affald til bortskaffelse, og
vandet fra processen er så rent, at det kan
udledes til søen via skibets oily water
separator.
Maritime Engineering er nået så langt i
processen, at anlægget står foran installering på et af Torms skibe i drift.

Set indefra:
Olieslam skal ændres fra at være en gene
til at være et aktiv. Det kan ske ved
hjælp af løsningen fra Maritime Engineering, som gør det muligt at producere
brændstof af affaldet.
“Med en baggrund som maskinmester er
mit udgangspunkt jo rimeligt praktisk.
Derfor betyder det meget for mig, at vi
faktisk har skabt en løsning, som både
er holdbar, praktisk og samtidig kan
mindske en af de store gener for folkene
i maskinen. Og så synes vi, det er smart,
at enheden faktisk næsten er energineutral, fordi den både bruger overskudsvarme og selv kan levere brændstof til
processen…”

Info:
>
>
>
>

Sludge Handling Unit
Maritime Engineering Aps
Kontakt: Ulrik Lassen
Mere info:
www.maritime-engineering.dk

Monitor til bl.a. NO x -måling
i aggresive miljøer

Kort fortalt:
Der arbejdes intensivt med at optimere
både brændstof og motorer for bl.a. at
imødekomme IMOs krav om reduktion
af emissioner, og et nyttigt værktøj her
er instrumenter, som kan forsyne både
driftspersonale og de relevante kontrollerende myndigheder med præcise data.
Danfoss IXA og Green Instruments har
sammen udviklet et unikt instrument,
som gør det muligt at få real-time
målinger af bl.a. C02 og NOx direkte
fra skibets skorsten.

Fakta:
> In-situ måling af CO2 og NOx
> Unik konstruktion til brug i
aggressive miljøer
> Kompakt konstruktion til både
nybygning og retrofit
> Leverer real-time data

Baggrunden:
CO2, NOx og andre stoffer er restprodukter
fra forbrændingsmotorer, og udledningen
af disse stoffer er underlagt stadig strengere grænseværdier fra myndighedernes
side. Derfor er der behov for at kunne dokumentere den præcise udledning både i
forhold til myndighedernes krav og en optimal drift af motorerne. Traditionelle
måleinstrumenter til dette område har
hidtil ikke været i stand til at virke i
de aggressive omgivelser, hvor målingen
ideelt set skal tages, nemlig i skibets skorsten, hvor temperaturen langt overskrider
det, som udstyret kan tåle.

Løsningen:
Danfoss IXA har stor erfaring med at udvikle sensorer til at måle bl.a. gasser og
partikler i forskellige sammenhænge og
har fået patenteret et system baseret på
infrarød måling. Green Instruments udvikler, producerer og installerer instrumenter
og systemer til måling og analyse af bl.a.
emissioner.

De to virksomheder har sammen udviklet
og patentanmeldt en løsning, som gør det
muligt at måle både gasser og partikler
direkte i skibets skorsten under forhold,
som normalt ville kræve en række isolationsled for at beskytte sensorerne med
deraf følgende kvalitetsforringelse af
målingens præcision.

Perspektiverne:
Med projektet fra Danfoss IXA og Green
Instruments bliver det muligt at få præcise og omgående oplysninger om de helt
nøjagtige tal på f.eks. CO2 og NOx i skorstenen. Løsningen er kompakt, nem at
montere og i stand til at modstå de påvirkninger, den udsættes for i et aggressivt
miljø. Med denne monitor er det muligt
både at imødekomme myndighedskrav om
dokumentation og ønsker fra motorproducenter og maskinansvarlige i forbindelse
med driftsoptimering, og monitoren rummer bl.a. derfor et betydeligt markedspotentiale.
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“Præcise målinger
selv i et ægte hot spot...”
Poul Kodal Sørensen, Green Instruments A/S
Henrik Gedde Moos, Danfoss IXA A/S

Projektet:
Den maritime industri er underlagt en
række krav fra myndighedsside omkring
reduktion af udledningen af emissioner.
Derfor er der behov for instrumenter, som
kan levere præcise og pålidelige data til
både dokumentation og driftsoptimering.
Danfoss IXA og Green Instruments har nu
med støtte fra Fonden i et tæt strategisk
og praktisk samarbejde udviklet en unik
monitor til brug i det aggressive miljø i
skibets skorsten.
Samarbejdet er etableret målrettet for at
skabe en løsning til den maritime industri,
og monitoren skal efter en række tests
installeres på et skib i drift.
Monitoren består dels af selve sensordelen, som er baseret på Danfoss IXAs
patenterede infrarøde sensorsystem,
dels af en såkaldt probe eller sonde, som
er den fysiske indkapsling af sensoren.
Det unikke i projektet er, at det er lykkedes de to virksomheder at isolere selve
processen fra sensoren uden tab af

præcisionen i målingen. Det er gjort ved at
afskærme sensordelen fra de ofte meget
varme gasser, som passerer monitoren.
Normalt kan en sensor ikke tåle meget
mere end 50 – 60 grader, men den nyudviklede og patentansøgte monitor kan
fungere effektivt i temperaturer op til 300
grader, hvilket gør den ideel til målinger
direkte i skorstenen.
Integreret i monitoren sidder både et analysemodul og en controller, som leverer en
udlæsning af det aktuelle CO2-niveau målt
i procent og det aktuelle NOx-niveau målt
i ppm. De pågældende data kan så sendes
online til en database, hvor også oplysninger omkring motoreffekt m.m. går ind.
Herfra kan tallene så dels udlæses som en
rapport til f.eks. dokumentation, dels kan
de danne grundlag for en optimering af
driften på motoren og sejlhastighed m.m.
Man kunne f.eks. forestille sig, at man i
kystnær sejlads ønskede en hastighed, som
minimerede NOx-tallet i højere grad end
ved sejlads på åbent hav.

Set indefra:
Måling af emissioner på skibe skal kunne
foregå på stedet med materiale, som skal
kunne tåle det aggressive miljø.
”Det unikke i dette projekt er opstået ud
fra et meget målrettet og åbent samarbejde mellem to virksomheder, som er
gået ind med hver deres ekspertise for at
skræddersy en maritim løsning. Det er
lykkedes over al forventning, bl.a. fordi
vi har opfundet en måde at undgå de
normale isolationsled, som beskytter
sensoren. Det er så unikt, at vi har
ansøgt om patent på det, og vi forventer
os meget af løsningen…”

Info:
> Emissionsmonitor
> Danfoss IXA og Green Instruments
> Kontakt Henrik Gedde Moos,
Danfoss IXA, og Poul K. Sørensen,
Green Instruments,
> Mere info:
www.danfoss.com/IXA
www.greeninstruments.com

Maritim matchmaking:
Scanning af mails…

Kort fortalt:
I en søgen efter et skib til en last eller
en last til et skib modtager rederier,
befragtere og skibsmæglere hver dag
i tusindvis af mails. Mailtrafikken er afgørende for den del af verdenshandelen,
som foregår til søs, men der har ikke før
eksisteret en fælles shipping exchange –
en slags shippingbørs. Copenhagen
Shipping Exchange er skabt ud fra en
idé om at tilbyde et system til sikker og
korrekt automatisk læsning og sortering
af de tusindvis af mails, som dagligt tilflyder rederierne og mæglerne.

Fakta:
> Åbent online system til match
af skib og last
> Lukket offline system til enkeltbrugeres interne sortering
> Enkelt brugerflade med effektive
sorteringskriterier
> Stor sikkerhed i både online og
offline løsning

Baggrunden:
Hver eneste dag året rundt modtager
rederier, shippingfolk og skibsmæglere i
tusindvis af mails. Hver! Før finanskrisen i
gennemsnit 3.000. Efter krisen ’kun’ mellem 1.500 og 2.000 hver dag. Det betyder,
at der bruges enorme mængder tid på at
finde det rette match mellem skib og last.
Og at der spildes enorme mængder tid på
at læse mails, som ikke er relevante.
Da alle kontakter i branchen først skabes
via mails og siden opfølgende mails og
telefonisk kontakt, er mailkorrespondancen af afgørende betydning.

Løsningen:
Copenhagen Shipping Exchange (CPHSE)
har skabt en løsning, som tilbyder automatisk læsning af mails ud fra forud definerede kriterier om f.eks. skibsnavn, dato,
sted, kapacitet o.s.v. Oplysningerne lægges
ind i en database, som man så modsat kan
søge i på samme måde ud fra last, vægt,
indhold, destination o.s.v. Systemet hedder
Skybox og bruges i dag med stor suc-

ces af en række brugere.
På baggrund af et brugerbehov for et mindre transparent og mere decentralt system
målrettet f.eks. det enkelte rederi har
CPHSE med støtte fra Fonden skabt
Blackbox. Begge systemer arbejder efter
de nyeste principper inden for datasikkerhed og såkaldt parsing, som dækker over
systemets evne til i en mail at finde ord,
forkortelser, forkert stavede ord, slåfejl
o.s.v., som alt sammen dækker over det
samme.

Perspektiverne:
Maritim matchmaking mellem skib og last,
rederi og befragtere er 100 % baseret på
et mailsystem, hvor man tilbyder sit skib
eller søger en transportør af sin last.
Med Skybox og Blackbox kan læsningen
af hovedparten af indgående mails automatiseres. Det sikrer en bedre strukturering af indgående mails, giver en korrekt
sortering og sikrer både hurtigere sagsbehandling, mindre spildtid, bedre match
og sågar færre museskader!
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“Skønt skib
søger lækker last...”
Johan Bruhn og Stefan Avivson
Copenhagen Shipping Exchange

Projektet:
CPHSEs system Skybox er et åbent onlinesystem, hvor brugere via et login kan uploade deres indgående emails og få dem
læst og sorteret på baggrund af en række
kriterier og f.eks geografiske afgrænsninger. Systemet er naturligvis 100% sikkert
og hver bruger ser kun sine egne mails.
Systemet sparer dagligt brugerne for masser af spildtid til læsning af irrelevante
mails.
Med afsæt i principperne bag Skybox og
en tæt dialog med brugere fra rederierne
og befragtervirksomheder omkring behov
for en lukket, enkeltbrugerløsning beregnet til det enkelte rederis egen mailbox,
har CPHSE med støtte fra Fonden skabt
systemet Blackbox, som er fuldstændigt
integrérbart med gængse mailsystemer
som Outlook Express, Windows Mail,
Business Mail m.fl.

Systemet er baseret på den nyeste teknologi inden for datasikkerhed, scanning og
såkaldt parsing af tekst. Parsing går ud på
via forskellige parametre at kunne genkende ord, orddele eller tegn som udtryk
for én og samme betydning. Det vil sige,
at systemet kan identificere et skibsnavn
eller en havn eller en last både ud fra det
korrekt stavede navn, ud fra forkortelser,
ud fra et alias, ud fra fejlstavninger, slåfejl, som del af sammensætninger o.s.v.
Takket være systemets effektivitet lærer
det så at sige generisk. Det vil sige, at jo
flere brugere og jo flere mails, der læses,
jo højere effektivitet og sikkerhed får
systemet. På nuværende tidspunkt kan
systemet læse og med sikkerhed sortere
86 % af indgående mails korrekt. Det vil
sige, at der kun skal læses under 15 %
manuelt!

Set indefra:
For rederier, befragtere, shippingfolk og
skibsmæglere inden for tørlast, tank og
containerfart er mails den vigtigste kilde
til omsætning. Derfor er en automatiseret løsning vigtig for konkurrenceevnen.
”Da vi talte med branchefolk, som fortalte hvor mange mails de fik hver evig
eneste dag, fik vi hurtigt den tanke, at
det måtte kunne gøres smartere.
Derfor var det nærliggende at anvende
den nyeste teknologi inden for scanning
og parsing til at sortere, og resultatet
overstiger klart vores vildeste forventninger – og heldigvis synes brugerne det
samme…”

Info:
>
>
>
>

Blackbox; automatisk læsning af mails
Copenhagen Shipping Exchange
Kontakt: Stefan Avivson og Jonas Bruhn
Mere info:
www.copenhagenshippingexchange.com
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Atlas-Danmark ApS
Ny ansøgning til MEPC, rensning af ballastvand
Ballastvand fra skibe skal være så rent som
overhovedet muligt. Ballastvand er potentielt
en kilde til transport af såkaldt invasive arter
mellem verdensdelene og regionerne, og derfor
er der skrappe internationale krav til rensningen af ballastvandet.
Atlas Danmark har været ved at lægge sidste
hånd på et system, som opfylder IMOs konvention om rent ballastvand, og med støtte fra
Fonden skulle systemet færdigudvikles og gennemgå en række fysiske tests for at sikre, at
det opfylder kravene fra myndighedernes side.

Associated Danish Ports A/S
”Bro over broerne”
Transport af gods med lastbiler mellem Sverige
og Jylland via Sjælland og Fyn betyder både
kilometer, køretid og passage af 3 broer samt et
stort antal lastbiler på vejene.
Associated Danish Ports har med støtte fra
Fonden undersøgt muligheden for at etablere
en konkurrencedygtig og miljøvenlig RO/ROforbindelse mellem Helsingborg og Fredericia.

Forbindelsen skulle sejle om natten med
6 ugentlige afgange og fungere som et alternativ til vejtransporten på samme strækning.
Projektet har undersøgt både finansieringen og
mulige løsninger på de praktiske udfordringer.

C-leanship
Underwater Hull Cleaning
Begroning af skibsskrog øger brændstofforbruget og nedsætter manøvreevnen og især
ved sejlads i varme områder sker begroningen
hurtigt. En potentielt effektiv og økonomisk
konkurrencedygtig løsning til rensning af
skibets skrog har været under udvikling af den
danske virksomhed C-leanship i samarbejde med
svenske Saab Underwater Systems, som er
verdens førende producent og leverandør af
fjernstyrede undervandsrobotter. Projektet har
fået støtte til udvikling og design af en fjernstyret undervandsrobot, som skulle kunne rense
store skibsskrog under vandoverfladen ved kortvarige havneanløb.

Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed, SDU
Metabolisk syndrom
Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed vil
undersøge forekomsten af det metaboliske
syndrom hos danske sørende. Det metaboliske
syndrom er en livsstilssygdom der kan beskrives
som samtidig forekomst af overvægt
i form af central fedme (bugfedme), forhøjet
blodtryk, type 2 sukkersyge og forkert sammensætning af fedtstoffer i blodet. Syndromet
indebærer en markant øget dødelighed, og
søfolk kan være særligt udsatte på grund af
den særlige livsstil til søs.
Projektet skal gennemføres som en flerårig
frivillig undersøgelse med helbredscheck af 300
individer, og målet er at identificere forekomsten af det metaboliske syndrom og især at
kunne etablere og dokumentere effekten af
forholdsregler mod syndromet.

Copenhagen Shipping Exchange ApS
Intern ”matching” database
En decentral version af et digitalt, maritimt
”kontaktbureau” for rederier, befragtere og
shippingfolk baseret på effektiv og målrettet
sortering af tusindvis af emails. Det er i korte

træk indholdet i det projekt, som Fonden har
støttet. Copenhagen Shipping Exchange udvikler et system, hvor det er muligt at finde enten
en fragt eller en transportør uden at skulle
gennemse tusindvis af mails. Systemet sorterer
ud fra en række kriterier og præsenterer lynhurtigt den spørgende for de mest relevante
mails baseret på en række relevante parametre.
Systemet skal videreudvikles til en decentral
version, som i samspil med Office-pakken og
Outlook kan lette hverdagen for f.eks. rederier
og shippingvirksomheder.

Corvenas
Udviklingskapital for den mindre skibsfart
Mange danske rederier er gode til at se markedsmuligheder og udvikle unikke services og
forretningskoncepter. Derfor kan rederierne
være interessante for forskellige investorer.
Corvenas har med støtte fra Fonden arbejdet
med at etablere kommercielle aktiviteter, som
kan formidle kapital til danske rederier i den
mindre skibsfart. Med denne eksterne kapital
fjernes en del af presset på rederiets egenkapital, og dermed frigøres potentielt kræfter til
fortsat forretningsudvikling.

DanCell A/S
Maritimt bredbånd
Kommunikation til søs er de senere år foregået
via satellitter, og det er ikke altid hurtigt og
effektivt. DanCell A/S har fået støtte til undersøgelse af mulighederne for at etablere et maritimt bredbånd til Nordsøen baseret på 3G og
4G mobiltelefoni. Prismæssigt vil det maritime
bredbånd være endda meget konkurrencedygtigt i forhold til satellitbaserede løsninger.
Systemet arbejder med en rækkevidde på omkring 120 km fra en antennes position, og er
dermed velegnet til snævre og meget trafikerede farvande. Et sted som i Nordsøen sikres en
optimal dækning ved at supplere med antenner
på offshore-installationer.

Danfoss IXA og Green Instruments
CO2 monitor
IMOs krav om reduktion af skibes emissioner
skaber grobund for nye initiativer. Et godt eksempel, som Fonden har støttet, er det strategiske og praktiske samarbejde mellem Danfoss
IXA og Green Instruments om at skabe et effektivt, pålideligt og holdbart instrument til
måling af emissioner direkte i skibets skorsten.

Danfoss IXA leverer en nyudviklet og patenteret
sensor, som med infrarød teknologi måler gasserne optisk, og Green Instruments leverer den
mekaniske platform. Løsningen er designet
netop til brug i aggressive miljøer, nem at
installere og prismæssigt konkurrencedygtig,
bl.a. fordi prøvetagningen kan foregå direkte
i skorstenen ved høje temperaturer. Projektet
skal certificeres efter tests hos et dansk rederi.

Danmarks Rederiforening
Fortsættelse af rekrutteringskampagnen
WorldCareers er navnet på Danmarks Rederi forenings store rekrutteringskampagne, som
med en lang række initiativer arbejder målrettet med at udbrede kendskabet til det maritime
erhverv. Målet er at øge antallet af kvalificerede ansøgere til erhvervet og de maritime uddannelsesinstitutioner. Med støtten fra Fonden
kan Danmarks Rederiforening fortsætte
kampagnen i 2011.

Danmarks Rederiforening
Naturgas til skibsfarten i Danmark
Danmark er helt i front, når det handler om at
sikre så miljøvenlige løsninger som muligt inden
for driften af de danske skibe, og Danmark var
også en af de afgørende kræfter i de nye skærpede krav på miljøområdet, som IMO har vedtaget i 2008. Derfor var det også naturligt, at
Danmarks Rederiforening sammen med Miljøstyrelsen i Partnerskabet for renere Skibsfart
satte fokus på muligheden for at reducere især
emissionerne ved at bruge naturgas som brændstof på de danske færger og i nærtrafikken.
Projektet skulle undersøge muligheder og begrænsninger samt se på de problemer og løsninger, der findes inden for økonomi, drift og
logistik i brugen af naturgas i Danmark.

Danmarks Rederiforening og Dansk Metal
Værdiskabelsen i Det Blå Danmark
Det Blå Danmark, er målt på andelen af BNP,
et af landets mest værdiskabende erhverv.
Derfor har Dansk Metal og Danmarks Rederiforening fået støtte fra Fonden til arbejdet med
at dokumentere omfanget og karakteren af den

samfundsmæssige omsætning i Det Blå Danmark. Det indebærer en beskrivelse og værdifastsættelse af både de direkte og indirekte
beskæftigede, og analysen baseres på statistisk
materiale fra Søfartsstyrelsen, Transportministeriet, Danske Havne, Dansk Offshore Center
og Danmarks Statistik.
Målet med projektet er bl.a. at sikre et
ordentligt faktuelt grundlag, når Det Blå Danmark bliver inddraget i den offentlige debat.

Danske Maritime
Informationskampagne rettet mod IMO
for ”Green Ship of the Future”
IMO har nedsat en komite, som skal sikre beskyttelsen af de følsomme havmiljøer. Komiteen
MEPC konkluderer, at der endnu forestår meget
arbejde, før målene er nået. I Danmark er vi
med initiativet Green Ship of the Future langt
fremme med mange tiltag, som har det fælles
mål bl.a. at nedbringe de skadelige emissioner
fra skibsfarten. Danske Maritime har fået
støtte fra Fonden til at promovere Green Ship
of the Future målrettet overfor de delegerede
ved en MEPC session i 2010. Et af midlerne var
at give Green Ship of the Future et mere natio-

I forbindelse med Flådens 500 års jubilæum afvikledes der den 10. august
2010 kl. 14.00 en flådeparade i
Københavns Havn, hvor søværnets
skibe sejlede forbi og gjorde honnør
for Hendes Majestæt Dronningen om
bord på kongeskibet Dannebrog.

nalt og mindre kommercielt præg, og håbet var,
at det ville have en afsmittende virkning på
profilen for hele den danske maritime sektor,
som skulle fremstå som innovativ, miljømæssig
korrekt og konkurrencedygtig.

Danske Maritime
Retrofit Analyse
Med de skrappere miljøkrav i lovgivningen fra
bl.a. IMO og EU er det ikke urealistisk at forestille sig, at den maritime industri i de kommende år skal indstille sig på en lang række
miljøforbedrende retrofits på de allerede sejlende skibe. Det scenarie rummer både udfordringer og muligheder, og det er baggrunden
for det projekt, som Danske Maritime har
iværksat med støtte fra Fonden. Udfordringerne
er bl.a. at skabe overblik over de eksisterende
og kommende krav og finansieringsmuligheder.
Der skal udvikles løsninger og findes økonomisk
rentable og energirigtige projekter. Mulighederne i førnævnte scenarie er bl.a., at danske
producenter med deres innovative og markedsførende position inden for miljøforbedrende
produkter og teknologier kan sikre sig et forspring og blive ’first movers’ på udvikling og
produktion af disse retrofits.

DASPOS ApS
Oil Mist Detector, produktion
Brand på et skib er potentielt katastrofalt.
Derfor er der vedvarende behov for løsninger,
som kan forbedre mulighederne for at forebygge brand. Virksomheden Tomatec fik for et
par år siden støtte fra Fonden til patentudtagelsen på deres oil mist detector, som via en
række parametre kunne opdage lækager i oliesystemet i skibets maskinrum. Produktet er nu
klar til endelig produktmodning og test, og der
er givet støtte til at etablere en virksomhed,
som skal stå for den del af processen.

DTU Mekanik, SDU MFI
og SDU Institut for Industri
Emissions beslutningsstøtte
Virker de tiltag, som etableres for at mindske
skibsfartens miljøpåvirkninger? Det prøver DTU
Mekanik at svare på. Med støtte fra Fonden
arbejder DTU Mekanik med at videreudvikle et
program, som kan måle netop effekten af miljøtiltag for skibsfarten.
Programmet er baseret på en DTU-udviklet
model, som allerede bruges af IMO. Der er imidlertid behov for en opdatering af hele vurderin-
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gen og beslutningssystemet omkring disse miljøtiltag og deres samfundsmæssige effekt, således at bl.a. de nøgletal, som bruges, kan bringes
helt ajour med den teknologiske udvikling og
skibenes specifikationer. Med støtte fra Fonden
skal der udvikles en fuldt dokumenteret prototype, som kan dokumentere de nyttige
effekter for samfundet af de tiltag, som tages
til f.eks. reduktion af forskellige skibstypers
emissioner.

DTU Transport
Collaborativ Logistik
Der er ingen grund til at spilde kostbar lagerplads eller sejle i ballast, hvis man kan undgå
det. En enkel sandhed, som imidlertid ikke er
så enkel, bl.a. fordi der er mange forskellige
parter involveret, og mange andre forskellige
parametre at tage hensyn til, før man kan nå
til en optimal logistikløsning.
Hos DTU Transport arbejder man med støtte fra
Fonden med at udarbejde en prototype på en
beregningsmodel, som kan sikre en optimal fordeling mellem transportopgaverne i en shipping
pool. Det kræver i sagens natur et tættere samarbejde end normalt mellem parterne, og derfor
taler man også om collaborative logistics. DTU
Transport anvender de nyeste matematiske modeller og teorier til at udvikle modellen, som
skal skabe effektivisering og forbedring af konkurrenceevnen for både rederier, operatører og
andre deltagere i samspillet.

med støtte fra Fonden været arbejdet på dels at
få udvidet filmen med et afsnit om de kompetencer, som den danske maritime industri har
inden for grøn teknologi, dels at producere alle
afsnit i fremtidssikret HD-kvalitet.
Opdateringen blev kaldt Green Ship of the Future og skal informere om kompetencer og
styrkepositioner, om miljøvenligheden ved søtransport samt om rederiernes målsætninger
inden for effektivisering på energiområdet.
Blandt de medvirkende er virksomheder som
FORCE Technology, DTU Mekanik, Aalborg
Industries, Søværnet, Dansk Teknologi,
Grontmij / Carl Bro, A.P. Møller-Mærsk og
Molslinien.

EMUC og Transportøkonomisk Forening
Sekretariat for Transportens Innovationsnetværk
En række aktører indenfor transportsektoren
har taget initiativ til etableringen af Transportens Innovationsnetværk, som har til formål at
skabe innovative tværfaglige netværk inden for
logistik og transport, herunder Det Blå Danmark, samt være katalysator for samarbejdsprojekter på området.
Det nye netværk er en fusion af to netværk fra
henholdsvis søtransportsektoren og land- og
lufttransportsektoren, og støtten skal være med
til at finansiere sekretariatsfunktionen.

ErhvervsPhD ved SDU
søret og finansiering
EMUC
Den Blå Konference 2010
Europas Maritime Uddannelsescenter EMUC
samlede for 5. gang en lang række maritime
forskere og repræsentanter fra det Blå Danmark til en to dages konference omkring en
række aktuelle temaer. En bærende del af
Den Blå Konference var indlæggene fra de
kompetente udenlandske foredragsholdere,
som medvirker til at sikre det globale præg
på konferencen. Fonden støttede studerendes
deltagelse i konferencen.

EMUC
Opdatering og udvidelse af filmen ”Det Blå
Danmark” (”Værktøjskassen”)
Filmen om Det Blå Danmark fortæller om de
maritime erhverv i Danmark og er bl.a. produceret for at profilere erhvervet og tiltrække nye
elever til de maritime uddannelsesinstitutioner.
Filmen er produceret i 2007-2008, og der har

Det Blå Danmark har samlet set omkring 200
milliarder kroner mellem hænderne hvert år.
Derfor kan der være fornuft i at se på sammenhængen mellem penge og søfart, og det er
netop hvad en advokat har gjort som erhvervsPhD med støtte fra Fonden.
Projektet forsker tværfagligt i en række
udvalgte dele af søret, nemlig skibsbygningskontrakter, rembursregulering og shippingderivater, og sat dem ind i både søretslig og
finansieringsretlig sammenhæng. Målet med
projektet var at skabe effektive juridiske løsninger indenfor komplicerede retsområder,
som er vigtige for dansk skibsfart.

European Law Student’s Association
EL§A Sommerseminar – Maritime Piracy
Pirater fylder meget i mediebilledet og i
bevidstheden hos rederierne og de besætningsmedlemmer, som sejler på den del af verdenshavene, hvor pirateri er en realistisk risiko.
Ved flere lejligheder er det demonstreret, at de
juridiske aspekter ved pirateri og bekæmpelse
af piraterne ikke er helt enkle. Den internationale studenterforening for jurastuderende har
siden 1991 hvert år afholdt et seminar med et
aktuelt tema, og i 2010 tog man med støtte fra
Fonden fat på de juridiske perspektiver ved
pirateri under titlen ”Maritime Piracy – Legal
Perspectives”. Seminaret behandlede emnet fra
en række forskellige synsvinkler, og som en
naturlig del af aktiviteterne aflagde man besøg
hos relevante parter som SOK, Udenrigsministeriet, Søfartsstyrelsen, Højesteret og danske
rederier.

Faroe Maritime Technic
”Oil Conveyor” rensning af Bilge Water
Urent, olieholdigt vand fra skibets maskinrum
m.m. ender i den såkaldte sump, og en af udfordringerne for skibsfarten er at skille olie og
vand. Vandet kan udledes i havet, hvis det er
rent nok, og olien kan opbevares og pumpes i
land ved havnebesøg.
Faroe Maritime Technic har opfundet en Oil
Conveyer, som er et enkelt, robust og effektivt
system til at rense vandet i sumpen og dermed
minimere udgiften til opbevaring og aflevering
af det snavsede vand.
Systemet er baseret på en mekanisk adskillelse
af olie og vand og en efterfølgende bundfældning, hvilket gør det muligt at lagre olien og
udlede vandet gennem skibets ”oily water
separator”.
Der findes allerede en række testanlæg, som er
monteret på 7 mindre skibe med gode erfaringer, og det aktuelle projekt skal med støtte fra
Fonden dels producere og installere yderligere 5
testanlæg af den eksisterende type samt udvikle en prøve på et større anlæg.

Green Ship of the Future
ECA Retrofit Technology
IMO har stillet krav om, at svovludledningen
fra skibsfarten skal reduceres markant i bestemte områder senest i 2015. Faktisk er grænserne reduceret med 90 % i forhold til 2009.
Til brug for denne reduktion findes forskellige
teknologier, som kan bruges, og Green Ship of
the Future har fået støtte fra Fonden til et

projekt, der skal sammenligne tre forskellige
teknologier, nemlig røgrensning med scrubber,
brugen af LNG som brændstof og brugen af
lav-svovls fueldestillat. Teknologierne skal
retrofittes på et eksisterende skib i drift, og
resultaterne fra studierne skal bruges til at
udarbejde en rapport, som sammenligner
implementering, drift og økonomi.

HYDROFOSS
Ny ferskvandsgenerator II
Hydrofoss har udviklet en ny effektiv og yderst
holdbar ferskvandsgenerator, hvor brugen af
plast og ultralydsrensning både minimerer
behovet for service og kemikaliebrug, og
samtidig kan holde betydeligt længere end
konventionelle generatorer.
Som en del af det støttede projekt skal den nye
enhed testes i praksis på to forskellige typer
skibe.

MAN Diesel & Turbo
Rekrutteringsprojekt
Man Diesel & Turbo har stor succes med at
trække studerende fra Maskinmesterskolerne til
heldags besøg på DieselHouse. Her fortælles om
dieselmotorer og deres anvendelse, med henblik
på en profilering af det maritime erhverv ved
uddannelsen som maskinmester.
I det støttede projekt udvider man konceptet til
udover at omfatte studerende fra Maskinmesterskoler også at inkludere elever fra HTX og
almene gymnasier, tekniske skoler og ingeniørstuderende, og dermed skabe en bredere profilering og potentiel rekruttering.

Lloyd’s Register ODS
Distributed CO2 supply chain
En målsætning om at nedbringe det danske
CO2-udslip og øge den danske produktion af
olie og gas fra Nordsøen er et af motiverne bag
det projekt, som LR ODS har fået støtte til fra
Fonden. Støtten går bl.a. til at udarbejde en
forundersøgelse, som skal demonstrere, at det
er muligt at gennemføre en effektiv såkaldt
CCS, Carbon Capture and Storage; opsamling,
transport og lagring af overskydende CO2 fra
mindre danske industrianlæg. Et af midlerne til
transporten er bl.a. mindre, ombyggede skibe,
som også vil kunne bruges til andre formål end
CO2-transport. Projektet vil engagere både
dansk industri, udstyrsproducenter, energiselskaber og rederier, og projektet er tænkt som
baggrund for etablering af et egentlig pilotprojekt.

MAN Diesel & Turbo
Vandemulgering af brændolie til 2-takts
dieselmotorer
Stigende udgifter til brændstof og krav om
mere effektive og miljøvenlige motorer skaber
behov for innovative løsninger. Hos MAN Diesel
& Turbo har man bl.a. arbejdet med at skabe et
system, som tillader tilsætning af vand til fuelolie for derved både at skabe en bedre brændstoføkonomi og samtidig reducere de skadelige
emmissioner af bl.a. NOx.
Der findes allerede gode systemer til dieselkraftværk, men til den maritime industri er
der betydelig større udfordringer, bl.a. på grund
af maskinernes stærkt varierende belastninger
og deraf følgende behov for varierende vandprocenter.
MAN Diesel & Turbo har været i gang med den
praktiske gennemførelse af et projekt, som udsprang af teoretiske analyser udført under
Green Ship of the Future, og i samarbejde med
AP Møller-Mærsk skal der udvikles og installeres et anlæg til test ombord i en nybygning i
2012.

Maritime Engineering ApS
Sludge Handling Unit
Olierester fra et skibs motor indeholder typisk
omkring 50 % vand. Olieresterne skal i sagens
natur behandles separat, og pumpes i reglen
i land ved havneanløb, hvilket både koster tid
og penge. Maritime Engineering har fået støtte
fra Fonden til at producere og teste deres såkaldte sludge handling unit; en unit, som vha.
ny teknik og brug af kondensering, kan skille
vand og olie så effektivt at vandet kan udledes
og olien kan forbrændes i skibets motor eller
ledes i land ved havneanløb. Systemet kører
fuldautomatisk via en plc-styring og kan både
installeres ved nybygninger og retrofittes.

Rektorkollegiet
Rammebeløb til studiestøtte ved udlandsophold
Med hele verden som arbejdsplads er det relevant at tænke globalt også under uddannelsen.
Derfor har Rektorkollegiet ved de maritime uddannelsesinstitutioner fået støtte fra Fonden til
udvalgte studerendes studieophold i udlandet
på en uddannelsesinstitution, som de enkelte
skoler samarbejder med.

SeaMall
Etablering af virksomheden SeaMall A/S

Foreningen til Søfartens Fremme
Sikkerhedskursus ved Tall Ships Race

Søfartsstyrelsen
LNG til nærskibsfarten

Storkøb giver mængderabat – også til søs.
Fonden har støttet etableringen af SeaMall,
som er tænkt som et indkøbssamarbejde med
foreløbig 5 rederier med i alt 250 skibe, og
målet med projektet er at opnå betydelige
besparelser på indkøb til driften af skibene.
Det handler om at skabe større volumen og
øget købekraft i forhold til de enkelte virksomheders muligheder.
Projektet skal både analysere de individuelle
og fælles behov og beskrive de konkrete emner,
som med fordel kan købes fælles via rammeaftaler og volumenkontrakter. Derudover skal
den rent tekniske og praktiske håndtering af
indkøbene beskrives, og det er intentionen at
søge at basere løsningen på allerede eksisterende indkøbsplatforme i markedet.

I juli måned skulle Ålborg være vært for det
spektakulære Tall Ships Race, som med 90
skibe, 3000 besætningsmedlemmer, masser
af frivillige samt ikke mindst i tusindvis af tilskuere ville komme til at sætte sit afgørende
præg på Limfjorden og Ålborg i de tre dage,
arrangementet skulle vare.
Søfartens Fremme skulle med støtte fra Fonden
i den forbindelse tilbyde et såkaldt §3-sikkerhedskursus til de ca. 80 unge mellem 15 og 25
år, som forventedes at deltage i sejladsen fra
Ålborg til Kristiansand. Kurset skulle afholdes
af MARTEC i Frederikshavn, og var en naturlig
del af fokus på sikkerhed til søs. Kurset var udviklet i forbindelse med Tall Ships Race i Århus
i 2007, hvor det var en stor succes.

EU har stor fokus på IMOs krav om reduktion
af bl.a. svovl, og har iværksat en nordeuropæisk
undersøgelse af mulighederne for at etablere
nærskibsfart med LNG som brændstof. Søfartsstyrelsen er med støtte fra Fonden gået med i
et projekt, som skal analysere aspekter som sikkerhed, tekniske forhold i havnene og på skibene, den offentlige opmærksomhed, økonomi
og markedsvurderinger. Analysen skal medvirke
til at danne grundlag for den strategiske beslutning om at etablere LNG- drevet nærskibsfart med LNG-”tankstationer” i landene
omkring Østersøen, Kattegat og Nordsøen.
Projektet udføres i et tæt samarbejde mellem
både stater, havne, energiselskaber og den maritime klynge inklusive rederier.
Som en anden selvstændig del af EU-projektet
skal der etableres et pilotprojekt med to LNGdrevne færger mellem Danmark og Norge.

SIMAC
Integration af sikkerhedsledelsesprincipper,
fase II
Sikkerhed til søs skal ligge på rygraden af hvert
enkelt besætningsmedlem. For at sikre det har
SIMAC og A.P. Møller-Mærsk med støtte fra
Fonden arbejdet sammen om et projekt, som
skal sikre en bevidst holdning til sikkerhed til
søs hos eleverne på de maritime uddannelsesinstitutioner. Et bærende middel til at holdningsbearbejde er at integrere sikkerhedstræningen
bedst muligt i den daglige undervisning, og
derved sikre kontinuerlig fokus på sikkerhedsaspekterne. Som en del af det støttede projekt
blev der afholdt en inspirationsworkshop og udviklet både undervisningsværktøjer og lærervejledninger.

Søfartens Arbejdsmiljøråd og EMUC
MSSM Konference 2010
En vigtig del af årsagen til Danmarks førende
position inden for det maritime erhverv er uden
tvivl den meget positive tradition, man har for
videndeling på kryds og tværs mellem offentlige organisationer, uddannelsesinstitutioner og
erhvervsvirksomheder. Et godt eksempel på det
er konferencen Maritim Sikkerhed, Sundhed og
Miljø, som igen blev afholdt med støtte fra
Fonden. Her blev temaer omkring HR, sundhed,
miljø, klima og ballastvand taget op og bearbejdet af arrangørerne og de omkring 200 deltagere. Oplægsholdere kom fra Søfartsstyrelsen,
faglige organisationer og rederier. Konferencen
skulle inspirere, formidle viden og skabe en effektiv platform for erfaringsudveksling og
forskning.

Studenterorganisationen Grøn Vision ved DTU
Undervisningsmateriale
Danmark er helt i front, når det handler om
miljøvenlig skibsfart. Fonden har støttet udviklingen af et undervisningsmateriale til brug i
projektorienteret undervisning på de danske
gymnasier. Materialet rummer både elevmateriale og lærervejledning og er udarbejdet af
studerende ved DTU i tæt samarbejde med DTU
Mekanik og Danmarks Rederiforening, og med
konsulentbistand fra gymnasielærere og undervisningsministeriets fagkonsulenter.
Materialet består af både en skriftlig del, tilgængelig via internettet, suppleret med tilbud
om foredrag om emnet af en DTU-studerende.

Søfartsstyrelsen
Konference om fremtidig vækst
for kvalitetssøfart
Den globale økonomiske krise har medført store
udfordringer for skibsfarten. For at sætte fokus
på vejen frem, har Søfartsstyrelsen med støtte
fra Fonden afholdt en international konference
om skibsfartspolitik og fremtidig vækst for
kvalitetsskibsfart. Konferencen blev afholdt i
EU-regi med udenlandske foredragsholdere og
deltagelse af repræsentanter fra USA og Kina.

Søfartsstyrelsen
Opdatering af forløbsanalyse
Søfartsstyrelsen skal med støtte fra Fonden opdatere en analyse af uddannelses- og beskæftigelsesmønstret hos maritimt uddannede
personer. Den seneste analyse blev foretaget
i 2002 og byggede på data fra 1980 til 2000.
Med støtten kan analysen opdateres med data
frem til år 2010 og dermed danne basis for et
overblik over uddannelsen og beskæftigelsen
over en periode på 30 år.

Force Technology
ITTC Konference til København i 2014
Moderne skibsfart skylder en stor del af sin
effektivitet til modelskibe og ikke mindst afprøvninger i tankanlæg, hvor man kan vurdere
hydrodynamik og forudse effekten af forskellige designs. Mere end 100 modelforsøgstanke i
30 lande fra hele verden er med i en sammenslutning kaldet International Towing Tank Conference, som hvert 3. år holder en konference,
hvor der arbejdes målrettet med standarder og
forskellige relevante projekter. Force Technology søgte med succes for første gang om
værtsskabet for konferencen, som bliver den
27. siden sammenslutningens etablering i 1933.
Danmark har været med siden 1959, og man
forventer deltagelse af ca. 175 delegerede samt
repræsentanter fra Det Blå Danmark og de maritime uddannelsesinstitutioner. Konferencen
afholdes og støttes af Fonden.

Teknologisk Institut og DTU Mekanik
SteamSurf

Økologisk Råd
Renere skibsfart

Stål korroderer, og saltvand øger korrosionen.
For at undgå det, bruges der en række mere
eller mindre kostbare midler og teknikker, både
i produktionen og forarbejdningen samt i den
løbende drift af de skibe og andre maritime
installationer, hvor stål benyttes. Derfor er der
store perspektiver i forskning i metoder, som
kan forbedre afrensningen og belægningsteknologien, og dermed måske mindske behovet for
miljøskadelige afrensningsmetoder og brugen
af diverse mindre miljøvenlige overfladebehandlinger.
Teknologisk Institut og DTU Mekanik har fået
støtte til et projekt, hvor man skal undersøge
effekten af at anvende vanddamp ved meget
højt tryk og eventuelt med additiver til at rense
stålets overflade. Teknologien er testet på aluminium med positive resultater, og der skal
gennemføres lignende forsøg på stål.

Det Økologiske Råd er en miljøorganisation,
der arbejder for en bæredygtig udvikling for
miljø og mennesker, og en del af rådets fokus
ligger naturligt på de muligheder, som findes
inden for transportsektoren – herunder også
skibsfarten. Rådet har fået støtte til et projekt,
som skal beskrive den eksisterende miljøregulering og ikke mindst belyse de muligheder og det
erhvervspotentiale, som findes ved yderligere
miljøreguleringer i den maritime sektor.
Projektet skal munde ud i en publikation og
en allerede afholdt international konference
om renere skibsfart.

Viking Life Saving Equipment
Viking LifeCraft III
Sikkerhed til søs er et afgørende fokusområde
for den danske maritime industri, og danske
Viking er en af verdens førende producenter
af løsninger inden for dette område.
Virksomheden har været i gang med at udvikle
et nyt evakuerings- og redningssystem, som
især er velegnet til skibe med mere end 2000
passagerer. Systemet kaldes Viking LifeCraft
og Fonden har også støttet projektets tidligere
faser. Aktuelt er man i gang med at analysere
problemer og flaskehalse omkring både de forskellige evakueringsscenarier og det materiel,
som rent praktisk skal bruges til selve evakueringen og redningen af det store antal passagerer, og når denne del af projektet er afsluttet,
forventes systemet at være klar til den endelige
udvikling og produktion med en foreløbig horisont til 2014.

Virtual Lab
Virtuelt 3D skib
Simulatortræning bruges med stor succes inden
for både luftfart og skibsfart. Det danske firma
Virtual Lab arbejder med at skabe virtuelle og
realistiske scenarier i 3D til bl.a. træning og
efteruddannelse, og har allerede skabt flere
løsninger til den maritime industri. Nu har man
med støtte fra Fonden bygget et komplet skib i
3D med alle funktioner og faciliteter.
Skibet vil kunne bruges til træning, undervisning, promovering og skal kunne downloades
af fx undervisningsinstitutioner.

Maritim forskerdag 2010:
Det Blå Danmark er i
virkeligheden også grønt …

Danmark har en stor tradition for forskning og
innovation – også på det maritime område.
Og som en af verdens betydende søfartsnationer har vi desuden historisk og samfundsmæssigt en stor interesse i en velfungerende
maritim industri, som er med til at skabe vækst
i både det danske og det internationale samfund. Derfor støtter private virksomheder,
fonde og herunder ikke mindst Den Danske
Maritime Fond en lang række maritime forskningsinitiativer spredt over hele landet.
Ét af de steder, hvor nogle de mange initiativer
har mulighed for at mødes, er den maritime
forskerdag, som i 2010 løb af stabelen i maj,
hvor Den Danske Maritime Fond var vært for et
heldagsseminar på Danmarks Tekniske Universitet. Her havde forskningsmiljøerne lejlighed til
at præsentere sig selv og en række af de forskningsprojekter, de arbejder med.
Den Danske Maritime Fond kom på banen i
2005 og har siden med 200 mill. kr. støttet
og fulgt en lang række meget spændende og
lovende projekter inden for forskning, skibsog motorteknik, operationsoptimering, uddannelse, transport, økonomi, jura, sundhed og
samfundsforhold. Fælles for flere af projekterne
er, at de bidrager positivt til udviklingen af
skibsfart som et grønt erhverv med miljøbevidstheden i centrum.
Danmark er med helt i front, når det handler
om at udvikle teknologier og løsninger, som
både effektiviserer skibsfarten og øger konkurrenceevnen, bundlinjen og bæredygtigheden.
Såvel bredden som dybden i den danske maritime forskning trådte tydeligt frem, da en lang
række forskningsinstitutioner redegjorde for
deres maritime forskningsprojekter på den
Maritime Forskerdag 2010.

Dagens præsentation var grebet systematisk an,
således at forskningsinstitutionerne præsenterede sig selv og deres projekter inddelt i overordnede emnegrupper.
CBS ved Center for Shipping Economics and
Innovation og DTU Management
redegjorde for den markeds- og nationaløkonomiske forskning.
DTU Mekanik, FORCE Technology, DCMT,
de maritime uddannelsesinstitutioner
og Maskinmesterskolerne
repræsenterede de skibstekniske områder.
DTU Transport og Transportens Innovationsnetværk
redegjorde for de transporttekniske områder.
IT-Universitetet, Københavns Universitet
og SDU ved Institut for Maritim Sundhed
og Sikkerhed
redegjorde for en række andre maritime
forskningsområder.
Efter hver emnegruppe var der adgang til at
stille spørgsmål og debattere indholdet af de
enkelte præsentationer, hvilket mange af de
deltagende fra “Det Blå Danmark” benyttede
sig af.
Et af de overordnede spørgsmål, der blev debatteret, var om det vil være en fordel eller
ulempe at samle den maritimt rettede forskning
et enkelt sted, frem for som nu, spredt over en
lang række forskningsinstitutioner. Der fremkom ikke et entydigt svar på spørgsmålet, men
en overordnet konsensus blandt forskerne om,
at det ikke i sig selv er et problem, at forskningen foregår i en lang række adskilte lommer.
Det afgørende er, at ”lommerne er dybe nok”
og at der er en kritisk masse af maritim forskning på de enkelte institutioner, hvor forskningen foregår.
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Om driften i 2010
Fonden har støttet en række
spændende industrielle udviklingsprojekter blandt etablerede maritime virksomheder som Viking
Life Saving Equipment samt
MAN Diesel & Turbo i samarbejde
med A.P. Møller-Mærsk.
Fonden har yderligere støttet
nystartede virksomheder som
Copenhagen Shipping Exchange,
Danfoss IXA, DASPOS, Faroe Maritime Technic, HYDROFOSS, SeaMall
og Virtual Lab.

Fonden modtog i alt 101 ansøgninger i 2010, hvilket er ca. 60 % flere
end i 2009. Der blev bevilliget
støtte til i alt 47 ansøgninger.
Fonden støttede således ca. 45 %
af de behandlede ansøgninger,
hvilket er en mindre stigning i forhold til året før. De resterende 54
ansøgninger blev enten afvist eller
afsluttet af anden årsag.
De 47 imødekomne ansøgninger
fik samlet tilsagn om støtte på
kr. 35 mio. Dette er cirka 60 %
mere end året før og skyldes
Fondens større aktieudbytte fra
Danmarks Skibskredit A/S i 2010
samt det større antal ansøgninger.
Se ”Resultatopgørelsen” nedenfor.

Projekterne i denne kategori omhandler miljøaspekter, sikkerhed til
søs, nyskabende produktudvikling
og optimering af rederikontorernes
arbejdsprocesser.
Der er tale om kommercielle udviklingsprojekter, som forventes at
skabe øget aktivitet og omsætning
i den danske maritime sektor.

Kategorien ”Værfter, udstyrsproducenter, havne m.m.” tegnede sig for
15 uddelinger med et samlet beløb
på kr. 13 mio., svarende til respektive 32 % og 37 % af årets uddelinger. Se nedenstående tabeller.

Ansøgere/
Støttemodtagere

Danske søfartsorganisationer og
myndigheder fik i 2010 støtte på i

alt kr. 6 mio. fordelt på 13 projekter. Der er givet støtte til projekter
under Danmarks Rederiforening og
Søfartsstyrelsen, der fokuserer på
introduktionen af LNG som skibsfuel i de skandinaviske farvande.
Ligeledes er der givet støtte til
EMUC, Søfartens Arbejdsmiljøråd,
Danske Maritime og Økologisk Råd
til afholdelse af konferencer med
fokus på miljøforhold. Endelig har
Søfartsstyrelsen fået støtte til
afholdelse af en international
konference omkring fremme af
”kvalitetsskibsfart” i skyggen
af den finansielle krise.
Kategorien ”Undervisning og rekruttering” fik tilsagn om i alt kr. 5
mio. fordelt på 11 uddelinger. Disse
uddelinger inkluderer 5 uddelinger i
form af støtte til studieophold i udlandet. I tillæg hertil har Rektorkollegiet for de maritime uddannelser
modtaget tilsagn om et flerårigt
støtteprogram for netop sådanne
studieophold i udlandet. Herudover

Antal modtagne ansøgninger

Antal uddelinger

Antal Procent

Antal Procent

Forskning og teknologiudvikling

11

11

6

13

Undervisning og rekruttering

29

29

11

23

2

2

2

4

Rederier

Værfter, udstyrsproducenter, havne m.m. 26

26

15

32

Organisationer og myndigheder

22

22

13

28

Andet/andre

11

11

0

0

101

100

47

100

Sum

Om årsrapporten 2010
har SIMAC modtaget støtte til fortsættelse af et sikkerhedsledelsesprojekt. Fonden har i lighed med
andre maritime fonde medfinansieret ”Det Blå Danmarks” samlede
rekrutteringskampagne ”World
Careers”, som koordineres af Danmarks Rederiforening. Man Diesel &
Turbo har ligeledes modtaget støtte
til et rekrutteringsprojekt ved DieselHouse.

Under kategorien ”Rederier” har
Fonden givet støtte til 2 projekter
på i alt kr. 5 mio. Fonden støtter
som det ene et projekt der søger at
etablere alternative finansieringsmuligheder for den mindre danske
skibsfart i forbindelse med flådefornyelse.
Projekterne er kort beskrevet i
”Liste over samtlige uddelinger i
2010”.

”Forskning og teknologiudvikling”
fik i år støtte på i alt kr. 6 mio. fordelt på 6 uddelinger. Der er givet
støtte til DTU, Teknologisk Institut,
Force Technology og SDU. Projekterne omhandler såvel miljøorienterede projekter som et juridisk
erhvervs phd-projekt på SDU.
Ved DTU Transport er der givet
støtte til et flerårigt projekt
omkring optimering af ”collaborativ
logistik” ved skibsdrift gennem
pools.

Uddelinger i kr.
Mio. kr.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for klasse B-virksomheder.
Fonden har i regnskabsåret fået
aktieudbytte på t.kr. 39.390 og haft
andre finansielle indtægter på t.kr.
1.182. Overskuddet er t.kr. 37.999
efter skat. I 2010 er uddelt i alt t.kr.
34.800 til Fondens formål, mens
tilbageførte og bortfaldne uddelinger fra tidligere år udgør t.kr. 2.690.
Gager og bestyrelseshonorarer
androg t.kr. 1.328, eksterne omkostninger t.kr. 1.066, finansielle
omkostninger t.kr. 146, 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.

Resultatopgørelse

Procent

6

17

5

14

5

14

13

37

6

17

0

0

35

100

2010
(t.kr.)

2009
(t.kr.)

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

39.390
-1.066
-1.328

5.500
-1.141
-1.020

-33
36.963

-33
3.356

Andre finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Resultat før skat

1.182
-146
37.999

2.976
-3
6.329

Skat af årets resultat
Årets resultat

0
37.999

0
6.329

34.800
-2.690
5.889
37.999

21.397
-6.279
-8.789
6.329

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

Årsberetning 2010

