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Baggrund og fundats

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

Ifølge fundatsen er Fondens formål
følgende:

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

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

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

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

Bestyrelse

Fonden ledes af en bestyrelse be-
stående af 6 medlemmer, der udpe-
ges 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 og Rederiforeningen
af 2010 udpeger i fællesskab 1
medlem. Endelig udpeger økonomi-
og erhvervsministeren 1 medlem,
der i modsætning til de øvrige be-
styrelsesmedlemmer udpeges for en
periode på 5 år.

Bestyrelsesmedlemmer ultimo 2011
er følgende:

Formand: 
Direktør Knud Pontoppidan

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

Administration



Advokat Jørgen Hammer Hansen, 
Kaalund & Partners

Adm. Direktør Bjørn Clausen, 
Corral Line ApS

Skibsreder Finn Poulsen, 
J. Poulsen Shipping A/S 

Direktør Knud Degn Karstensen,
Karstensens Skibsværft

Administration:
Carsten Melchiors
Marianne Lindahl

Om at ansøge

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

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

På Fondens hjemmeside kan hentes
en vejledning til udarbejdelsen af
en ansøgning og der kan findes
oversigter over Fondens tidligere
uddelinger. 

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

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

Det maritime MBA Legat

Ansøgninger til det maritime MBA
Legat vil blive vurderet løbende.

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

Bestyrelsen (Knud Degn Karstensen var fraværende)





”Strong headwinds...”

Velkommen til årsberetningen for 2011 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 2011 blev der behandlet i alt 86 ansøg-
ninger og uddelt godt 38 mio. kr. til 42
modtagere. Aktivitetsniveauet i 2011 lå så-
ledes på niveau med 2010.

Her i årsberetningen sætter vi fokus på 6
spændende projekter. Alle større uddelin-
ger i 2011 er desuden kort beskrevet sidst i
årsberetningen.

På indersiden af omslagets forside omtales
Fondens formål, baggrund, bestyrelse og
ansøgningsprocedure, og bagerst omtales
Fondens aktiviteter og økonomi.
Årsrapporter fra 2005 til 2011 kan hentes
på www.dendanskemaritimefond.dk

“…at udvikle og fremme

dansk skibsfart og værft-

industri”



Kort fortalt:
Ballastvand giver stor risiko for at
transportere invasive arter mellem 
forskellige økosystemer. Samtidig er
ballastvandet hård kost for skibets 
ballasttanke, som korroderer hurtigt i
det aggressive saltvandsmiljø. 
BAWAT A/S er i gang med at udvikle et
certificeret system baseret på af-iltning,
som både renser ballastvandet effektivt
og reducerer korrosionen markant. 

Fakta:
Udvikling af et system til behandling af
forurenet ballastvand. Anlægget er ba-
seret på en kombination af af-iltning og
varmebehandling.

> Effektiv rensning af ballastvand
> Kendt teknologi anvendt innovativt
> Eneste In-Tank system på markedet
> Yderst konkurrencedygtigt i både 

installation og drift
> Sidegevinst i form af reduceret 

korrosion
> Lever op til IMOs krav

Baggrunden:
De skadelige virkninger ved udledning af
urent eller mangelfuldt renset ballastvand
skønnes at koste samfundet 50 milliarder
euro hvert år. IMO har bl.a. derfor vedta-
get et sæt grænseværdier samlet i en kon-
vention, som træder i kraft, når to kriterier
er opfyldt; mindst 30 lande skal tilslutte
sig konventionen, og de skal repræsentere
mindst 35 % af verdenstonnagen – man er
p.t. på ca. 27 %. Senest i 2016 skal alle
skibe overholde konventionens krav til
rensning af ballastvand. Flere store lande
har dog endnu ikke ratificeret IMOs kon-
vention, bl.a. Danmark og Tyskland.

Der findes allerede en række certificerede
systemer til rensning af ballastvand, og
fælles for dem er, at de alle er såkaldt in-
line systemer, som renser vandet som det
passerer fra pumper til tanke. Derudover
er de alle relativt omkostningstunge og
kræver en del plads i forbindelse med re-
trofitting.

Løsningen:
Af-iltning af ballastvand med kvælstof er
en kendt metode til at rense vandet for
uønskede organismer. Ved at bruge ISO-
Mix’ roterende jetdyser til at sprede den
inerte gas i selve ballasttanken og kombi-
nere med en varmebehandling fås en ef-
fektiv, sikker og både holdbar og økono -
misk løsning. Løsningen kan retrofittes,
optager ikke nævneværdig plads udenfor
tanken og henter både kvælstof og energi
fra skibets eksisterende installationer.

Perspektiverne:
Bawats system er effektivt i forhold til op-
stillede myndighedskrav og ønskede mål,
sikkert for besætningen at anvende, miljø-
venligt og konkurrencedygtigt. I tillæg
hertil rummer systemet potentiale til en
betydelig reduktion af korrosionen i bal-
lasttankene via den effektive af-iltning.

Rensning af ballastvand 
med kvælstof og varme...



Projektet:
BAWAT A/S – Ballast Water Treatment A/S
– er etableret for at få konstrueret, paten-
teret og certificeret et system til effektiv
behandling af ballastvand. Systemet er en
kombination af kendte processer og tek-
nologier anvendt på en ny måde. 

Ballastvandet behandles via en effektiv
af-iltning af vandet kombineret med en
kortvarig varmebehandling af vandet. 
Ved at fjerne ilten slås hovedparten af 
organismerne ihjel, og ved at pasteurisere
vandet opnås en samlet effekt, som langt
overstiger IMOs grænseværdier.

Ved at fjerne ilten fra vandet reduceres
korrosionen i tanken samtidigt markant,
hvilket rummer betydelige besparelser i
form af forlænget levetid for skibet.

Selve af-iltningen foregår ved at tilsætte
kvælstof til vandet ved hjælp af det pa-
tenterede Iso-Mix system bestående af 
roterende jetdyser, som sikrer en total
dækning af tankens rumfang. 

Samtidig passerer det af-iltede vand forbi
et sæt pladevekslere, som kortvarigt var-
mer vandet op til 85° C, hvilket effektivt
pasteuriserer vandet. Disse to processer
sikrer i forening en 100 % effektiv rens-
ning af ballastvandet.

BAWATs system er velegnet til både ny-
bygninger og som retrofit, og er som det
eneste system på markedet In-Tank. Der
monteres ganske enkelt det nødvendige
antal dysehoveder i skibets ballasttanke,
en pumpe samt den nødvendige rørføring
fra skibets gasgenerator og dampturbine,
og så gennemføres rensningen af hver en-
kelt ballasttank undervejs mellem skibets
havneanløb.

Systemet er både effektivt og økonomisk
yderst konkurrencedygtigt, da man næsten
udelukkende anvender skibets eksisterende
installationer og produktion af overskuds-
varme og kvælstof. Pilotprojektet skal cer-
tificeres på DHIs anlæg i Hundested, og
man forventer allerede de første anlæg i
drift fra 2013.

“Iltsvind med 
positivt fortegn!“
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Jan S. Hummer 
BAWAT A/S

Set indefra:
Jan S. Hummer fra BAWAT forventer sig
meget af systemet, fordi det er en kom-
bination af nytænkning og veldokumen-
terede og solide løsninger..: 

”Dysehovederne er meget enkle og yderst
solide i deres konstruktion, og ved at
anvende kvælstof og overskudsvarme fra
skibets eksisterende maskiner, skal der
faktisk tilføres meget lidt energi udefra.
Det betyder, at løsningen er yderst øko-
nomisk og ikke kræver omfattende og
pladskrævende ombygninger. Samtidig
ved vi, at de roterende jetdyser i vores
setup er meget effektive, så alt i alt
mener vi faktisk, at vi virkelig har fun-
det en form for iltsvind med positivt for-
tegn her…”

Info:
> Rensning af ballastvand
> BAWAT A/S, Christiansholms Tværvej 5,

2930 Klampenborg
> Kontakt Jan S. Hummer, 22 23 86 11



Kort fortalt:
Tankskibe sejler sjældent med samme
type last to ture ad gangen. Derfor er
der behov for at rense tankene, før der
tages ny last ombord. Tankrensning 
udføres af specialiserede operatører og
med forskellige kemikalier afhængig af
opgaven. Kemikalierne er underlagt
strenge krav fra IMO.
Det danske firma Navadan er en global
og meget erfaren aktør på området, og
har nu med støtte fra bl.a. Fonden søsat
et projekt, som forventes at reducere
både mængden af kemikalier, arbejds -
tiden og transportomkostningerne –
med deraf følgende fordele for både
miljø og økonomi.

Fakta:
> Samarbejde med CAPEC
> Pilotprojekt:

’Science meet the real world’
> Kortlæggelse af krav, behov og ønsker
> Re-design af kemiske formler
> Tættere partnerskaber med brugerne

Baggrunden:
Tankrensning er en kompleks opgave, som
kræver både specifik teknisk viden, stor
erfaring, de rette hjælpemidler og den for-
nødne ekspertise. Tankrensning kan være
en bekostelig affære, især hvis den ren-
sede tank ikke kan godkendes til at mod-
tage den nye last og skal renses igen.

Tankrensning udføres ofte under tidspres
og med brug af en række kemikalier, som 
for hovedpartens vedkommende ikke har
ændret sig nævneværdigt de seneste 15-
20 år. Rensningen skal leve op til en række
standarder afhængig af typen på den nye
last, og såvel kemikalier som anvendelsen
af dem skal overholde IMOs krav.

Løsningen:
Navadan har etableret et tæt samarbejde
med CAPEC, et center under DTU. Her ar-
bejder man med computerbaseret udvik-
ling, syntese og design af bl.a. kemiske og
biokemiske produkter og processer. 

Samarbejdet giver Navadan adgang til
både hardware, software og viden i ver-
densklasse, og til gengæld stiller Navadan
praktiske erfaringer og akkumuleret viden
til rådighed for forskerne. 

Målet for samarbejdet er at re-designe og
modellere nogle af de mest anvendte ke-
mikalier kemisk og molekulært til en ny og
opdateret formel, som lever op til frem-
tidens krav omkring effektivitet, miljøven-
lighed og økonomi.

Perspektiverne:
Effektiv tankrensning er et af de afgø-
rende parametre for driften af et tankskib
og rummer både økonomisk, miljømæssigt
og sikkerhedsmæssigt store udfordringer.
Med nye og mere effektive midler kan der
opnås betydelige besparelser både i volu-
men, energiforbrug, arbejdstid og logistik,
og der vil være flere afledte fordele både
miljømæssigt, arbejdsmiljømæssigt og
økonomisk. Nye midler kan forbedre pro-
cesserne og på sigt skabe mere effektive
og sikre løsninger til glæde for alle parter.

Nye former for kemikalier 
til tankrensning...



Projektet:
CAPEC har under ledelse af den interna-
tionalt anerkendte professor Rafiqul Gani
etableret CAPEC Industrial Consortium,
hvor en række af verdens førende virksom-
heder inden for kemi og biokemi som
medlemmer indgår i et samarbejde. 
Som en del af samarbejdet får virksomhe-
derne adgang til CAPECs software ICAS,
som er forskningsverdenens svar på et
multitool, og et yderst effektivt redskab til
at støtte modellering og design af kemiske
og biokemiske produkter og processer. 
Det er lykkedes Navadan at opnå med-
lemskab af konsortiet, hvilket bringer virk-
somheden i fornemt selskab med svær-
vægtere som Bayer, Akzo Nobel, BASF, 
Novozymes, FLSmidth m.fl.

I praksis er der etableret et innovativt
samarbejde, hvor to PhD-studerende fra
CAPEC under temaet ”Science Meet the
Real World” indledningsvis har forladt de
trygge rammer i Lyngby for at møde 
kemikaliernes hverdag ombord på flere 

tankskibe i Rotterdam. Her har de fået et
unikt indblik i den virkelighed, som de nye
kemikalier skal bruges i. 

Via medlemskabet af CAPEC Industrial
Consortium og PhD-projektet får Navadan
en unik mulighed for at medvirke til ud-
viklingen af kemikalier i nye molekulære
design. Ved hjælp af CAPECs software
ICAS kan forskerne simulere millioner af
små variabler i den biokemiske sammen-
sætning af et givet stof og på den bag-
grund sortere så kraftigt i mængden, at
man kan nøjes med at teste f.eks. 20 reali-
stiske formler i virkeligheden.

Navadan har en forventning om, at man
kan reducere kraftigt i både volumen og
energiforbrug – f.eks. ved at udvikle kom-
pakte midler, som når optimal effekt ved
lavere temperaturer end i dag – hvilket
betyder mange sparede energikroner. 
Dertil kommer de indlysende besparelser i
logistikken ved f.eks. en halvering af volu-
men.

Set indefra:
Peter Krogh fra Navadan glæder sig 
til resultatet af mødet mellem 
de to verdener..: 

”Vi har jo fulgt de enorme fremskridt,
man har oplevet indenfor både medicin
og kosmetik i kraft af bl.a. computer-
hjulpen modellering og design af bioke-
mien, og så var tanken jo nærliggende,
at vi kunne få del i samme fremskridt.
Derfor er vi enormt spændte på at se,
hvad der kommer ud af vores samarbejde
med CAPEC og vores to studerendes 
projekt…”

Info:
> Molekulær modellering af kemikalier
> Navadan ApS, Højvangen 13, 

3060 Espergærde
> Kontakt Peter Krogh, 49 17 03 57
> Mere info: www.navadan.com

“The formula 
of the future..!”
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Peter Krogh 
Navadan ApS



Kort fortalt:
Borerør til olieindustrien er farlige at
håndtere; de er lange, runde og tunge,
og logistikken foregår i vanskelige om-
givelser. Hidtil har håndteringen været
risikofyldt og historisk set givet anled-
ning til både arbejdsulykker og near ac-
cidents. Esbjerg-firmaet Global Gravity
står bag udviklingen af et transportsy-
stem, som fikserer rørene sikkert og
praktisk, er nemt at håndtere, kan holde
til de hårde belastninger og lever op til
de nødvendige standarder.

Fakta:
> Sikker håndtering af borerør
> Arbejdsmiljø i højsædet
> Rationelt design
> Aluminium sikrer stor styrke 

og lav vægt
> Godkendt til brug i offshoreindustrien

Baggrunden:
Både i Nordsøen og i resten af verden
håndteres i tusindvis af borerør til olie- 
og gasindustrien. Den daglige håndtering
rummer mange arbejdsgange og er en
markant risikofaktor i forhold til både sik-
kerhed og arbejdsmiljø. Rørene er oftest
12 m lange, runde med forskellige diame-
tre og vejer fra 200 kg op til flere ton
stykket. Traditionelt har der været mange
manuelle arbejdsgange i håndteringen af
rørene, fordi de typisk transporteres i bulk
i store, tunge stålstativer og siden hånd-
teres enkeltvis med stålwirer. Offshore-
branchen har ekstremt høje krav til
materiel og kun få systemer er certificeret
og godkendt.

Løsningen:
Global Gravity har med afsæt i branchens
behov og ud fra indehavernes egne prakti-
ske erfaringer udviklet systemet Tubelock
med en række unikke features. Systemet
fikserer rør i bundter op til 5,5 tons, og fra
2 til 30 rør pr bundt i fire enkle, stærke og 

sikre aluminiumsmoduler, som gør det 
betydeligt nemmere og langt mere sikkert
at håndtere borerørene både på land,
under transport og på selve boreriggen. 
Systemet er langt mere funktionelt end 
de hidtil sete løsninger og der er søgt 
verdenspatent på løsningen. Tubelock for-
ventes certificeret af Det Norske Veritas.

Perspektiverne:
Branchen har i årevis efterspurgt løsnin-
ger, som kunne lette den farlige og kræ-
vende håndtering af borerør. Med Tubelock
er der skabt et konkurrencedygtigt system,
som både højner sikkerheden, forbedrer
arbejdsmiljøet og forenkler håndteringen
af borerørene. Tubelock rummer så mange
unikke og funktionelle detaljer, at syste-
met forventes at få en betydelig konkur-
rencemæssig fordel frem for de få andre
godkendte systemer på markedet.

Sikker håndtering af borerør 
fra fabrik til borerig...



Projektet:
Global Gravity i Esbjerg ejes af Syddansk
Teknologisk Innovation AS (SDTI) samt
Kenneth S. Hagelskjær og Søren Hvorslev,
som begge har førstehåndkendskab til den
besværlige håndtering af borerør fra deres
tid på henholdsvis borerigge og forsy-
ningsskibe. Erfaringerne er med støtte fra
Fonden brugt til at udvikle og patentan-
melde et system til at transportere, lagre
og håndtere borerørene enkelt og sikkert
fra fabrik til endelig brug ombord på en
borerig – og retur igen.

Systemet kaldes Tubelock og består af 
aluminiumsprofiler, der er tilpasset de 
enkelte rørdimensioner med cirkulære 
udskæringer, som spændes sammen om
rørene og låser dem fuldstændig fast i 
et kolli, som både kan løftes med truck 
og kran og stables op til 8 kolli ad gangen.
Der bruges 4 sæt af profiler for at lave 
kolli af rør.

Modulerne skal både kunne holde til
meget store belastninger og samtidig ikke 
være tungere, end at de kan håndteres
manuelt, når rørene placeres eller fjernes.
Løsningen har været at producere modu-
lerne i aluminium og i en udformning, som
både opfylder kravene til styrke og funk-
tionalitet, og samtidig holder vægten nede
under 15 kg, så mandskabet kan håndtere
profilerne manuelt. Profilerne passer sam-
tidig ind i alle kendte lager- og transport-
moduler som fx paller og containere.
Tubelock er skræddersyet til de behov og
krav, som stilles både i produktionen og
under transport og daglig brug af bore -
rørene, og modulerne er forsynet med en
række unikke og funktionelle detaljer, 
som letter håndteringen for brugerne og
bl.a. har betydet færre arbejdsgange. 
Systemet overholder alle gældende normer
og standarder, og forventes certificeret af
Det Norske Veritas.

Set indefra:
Søren Hvorslev er spændt på godken-
delserne og forventer sig meget af syste-
met, som har fået fin feedback fra
brugerne..: 

”Tubelock er svaret på branchens behov,
men er så nytænkende, at myndighe-
derne ikke har taget højde for løsningen
i lovgivningen. Derfor tager godkendel-
serne længere tid end forventet, men sy-
stemet er så stærkt og holdbart, at
specifikationerne langt overstiger kra-
vene, så vi er optimistiske. Til gengæld
har vi fået meget positiv feedback fra
nogle ellers rimelig skeptiske brugere; vi
har nemlig gennemført godt 30 tests i
samarbejde med bl.a. Maersk Drilling,
og der var mange øjeåbnere i vores løs-
ning, som de sagde…”

Info:
> Tubelock - sikker håndtering af 

borerør
> Global Gravity ApS, Lillebæltsvej 42, 

6715 Esbjerg
> Kontakt Søren Hvorslev, 24 66 52 54
> Mere info: www.globalgravity.dk

En firkantet løsning 
på et rundt problem...
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Kenneth S. Hagelskjær & Søren Hvorslev
Global Gravity ApS



Kort fortalt:
Traditionelt bygger man skibe i kompo-
sitmateriale for at gøre dem lettere og
bruge den sparede vægt til højere fart;
typisk lystbåde, redningsfartøjer og hur-
tigfærger. Danish Yachts har søsat et
projekt, som dels skal belyse de økono-
miske og miljømæssige fordele ved en
’let’, langsomtsejlende ø-færge, dels
analysere og skitsere en mulig vej til en
myndighedsgodkendelse. Sideløbende
skal projektet profilere idéen overfor
beslutningstagere. 

Fakta:
> Ø-færge i kompositmateriale
> Estimat af økonomisk gevinst
> Vurdering af miljømæssige fordele
> Analysere de relevante regelgrundlag 

for godkendelse 
> Målrettet lobbyindsats overfor 

beslutningstagere

Baggrunden:
Også i den maritime branche er der øget
fokus på at skabe mere miljøvenlige trans-
portformer og samtidig få reduceret ud-
gifterne til driften af transportmidlerne. 
Ét af de områder, som får stor opmærk-
somhed i den sammenhæng, er brændstof-
fet, fordi man her både har en økonomisk
stor post på driften og samtidig mødes af
stadig stigende lovkrav omkring emissio-
ner. Der forskes intensivt i optimering af
skrog, trim, motorer og nye former for
brændstof og røggasrensning. Danmark er
maritimt en global magtfaktor, men sam-
tidig er Danmark lokalt en nation med
mange øer og mange små ø-færger.  

Løsningen:
Danish Yachts er med i et nordisk samar-
bejde, som har til formål at markedsføre
brugen af komposit-materialer i byggeriet
af små, langsomtgående ø-færger. Tradi-
tionelt bygges færgerne i stål, men ved at
anvende kompositmaterialer kan vægten
reduceres markant, og derved kan behovet 

for motorkraft reduceres tilsvarende. Det
betyder en stor besparelse på forbruget af
brændstof og dermed en kraftig reduktion
i udledningen af skadelige emissioner. Der
er både knowhow og produktionsfacilite-
ter til stede, men der mangler kendskab til
muligheder og der skal gennemføres en
myndighedsgodkendelse.

Perspektiverne:
Hvis der kan gennemføres de nødvendige
tests og opnås de nødvendige godkendel-
ser af en komposit-konstruktion, er en af
de store forhindringer for kompositfærger
væk. Svenske undersøgelser har vist, at der
er behov for nye småfærger de kommende
år, men også at der er et stykke vej, før
beslutningstagerne hos rederier og færge-
selskaber er klar til kompositfærgerne
trods de indlysende fordele i form af redu-
cerede brændstofudgifter og mindre vedli-
gehold.

Økonomisk og miljøvenlig 
ø-færge i kompositmateriale...



Projektet:
Mellem Jylland og Samsø ligger Tunø, og
fra Hou i Odder kommune går færgen til
Tunø i fast rutefart. Færgen har et depla-
cement på 340 t og har to motorer, som
hver yder 422 kw. Hvis man nu byggede en
tilsvarende færge i fx kulfiber eller et
andet kompositmateriale, ville den kun
have et deplacement på 120 t og skulle
bruge 2 motorer på hver 110 kw. Den ville
kunne laste det samme, sejle med samme
fart og tjene det samme antal kroner.
Det – og de afledte fordele deraf – er i
store træk det, som Danish Yachts gerne
vil fortælle branchen om. Plus at der er
behov for et stort arbejde med den nød-
vendige dokumentation, som kan danne
grundlag for en myndighedsgodkendelse. 
Som det kan ses er der god fornuft i at se
på reduktionen i vægt som et middel til at
nedbringe brændstof-forbruget og dermed
også miljøbelastningen. Ingen anden en-
keltfaktor betyder så meget som skibets
vægt i den sammenhæng. Med støtte fra 
Fonden er man nu hos bl.a. Danish Yachts 

i gang med et projekt, som har til formål 
at sætte fokus på de besparelsesmulighe-
der og drift- og miljømæssige fordele, der
er ved at anvende konstruktioner i lettere
materialer end stål. 

Samtidig skal der gennemføres en godken-
delse hos myndighederne for at dokumen-
tere, at sikkerheden i en komposit-
konstruktion kan matche sikkerheden i en
stålkonstruktion. Konstruktionen er ny og
rummer derfor mange dele, som skal god-
kendes efter vidt forskellige regelsæt. Men
med dialog og fælles kommunikation og
forståelse håber man på at nå målet.

Projektet udføres i tæt samarbejde med
Odder Kommune og Tunøfærgen, og skal
kommunikeres både bredt i branchen og
målrettet overfor beslutningstagere hos
rederier, færgeselskaber og ø-færge-kom-
muner. 

Set indefra:
Jens O. Sørensen hos Danish Yachts er
godt klar over, at der er et stykke vej,
før den første færge er helt let..:

”Først skal vi jo lige have godkendelses-
processen på plads. Og bagefter skal vi
så have inspireret konstruktører, rede-
rier og værfterne til at overveje kompo-
sitmaterialer som en god løsning, hvis
miljøvenlighed og brændstofbesparelser
står højt på ønskesedlen… Men der er
lys forude og mange, som støtter os, så
vi klør på…”

Info:
> Øko ø-færger
> Danish Yachts A/S, Vestre Tværmole 28, 

9990 Skagen
> Kontakt Jens O. Sørensen, 98 45 42 19
> Mere info: www.danishyachts.dk

En færge, 
der er let...
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Kort fortalt:
Måltiderne om bord på et skib har stor
betydning for såvel besætningens trivsel
som deres evne til at udføre de opgaver,
som hverdagen byder på, uanset om det
er om bord på en coaster i Nordsøen, et
containerskib på vej til det fjerne Østen
eller en færge i Østersøen. I Projekt
Neptune er Søfartens Arbejdsmiljøråd,
Seahealth ved at kortlægge området og
udstikke forslag til en ny kurs mod
bedre sundhed og spisevaner til søs.

Fakta:
> Kortlægning af kost og kompetencer 

til søs
> Analyse af kompetencer og politikker
> Forslag til indsatsområder 
> Toolbox til bedre kostvaner ombord

Baggrunden:
Danmark har i 2011 ratificeret Maritime
Labour Convention, som bl.a. har til formål
at højne sikkerhed og sundhed til søs. Som
en del af arbejdet med at ratificere denne
konvention arbejdes der målrettet både
lovgivningsmæssigt og i branchens orga-
nisationer med kost, hygiejne og uddan-
nelsen af skibskokkene. 
Mad og måltider spiller en stor rolle til
søs. Både helt basalt i forhold til lovgiv-
ning og ernæring, men også i forhold til
besætningens trivsel, arbejdsmiljøet og
det sociale liv. Mange steder har krisen
medført behov for besparelser, og i mange 
kabysser står man hver dag med store ud-
fordringer for at få enderne til at mødes.  

Løsningen:
Søfartens Arbejdsmiljøråd har tændt op
under en helhedsorienteret kortlægning af
de udfordringer, som kok, hovmester og
skibsfører står overfor i spændingsfeltet
mellem rederiets politik, kokkens kompe-
tencer og de tilgængelige leverancer. 

Kortlægningen omfatter både interviews,
besøg, workshops og ‘smagsprøver’ fra 
sømændenes hverdag om bord på danske
skibe i hele verden. Formålet er at udvikle
en praktisk toolbox, som både kan sikre 
en sund og ernæringsrigtig kost om bord,
en fornuftig driftsøkonomi samt ikke
mindst, at maden og måltiderne ombord
kan forbedre sundhed, trivsel og arbejds-
miljø på skibet.

Perspektiverne:
Helhedsperspektivet i projektet gør det til
langt mere end bare en empirisk kortlæg-
ning af udfordringer og kompromiser i
maden til søs. Ved at inddrage alle ingre-
dienser lige fra leverandører over rederi-
kontorer til indkøbere, skibsførere, kokke
og søfolkene selv, sættes der fokus på, at
maden ombord er et fælles anliggende, og
at man ved at have fokus på høj kvalitet
på dette område kan opnå en lang række
fordele for både den enkelte sømand, for
besætningen og for branchen som helhed.

Sundere spisevaner 
til søs …



Projektet:
Måltider og spisesituationer til søs kan
være nogle af dagens lyspunkter både er-
næringsmæssigt, smagsmæssigt og socialt.
Med forbehold for forskellen mellem for-
plejningen på Fanø-færgen og et contai-
nerskib bound for Filippinerne er der ikke
mange alternativer til at spise ombord;
der er langt mellem havneanløb og heller
ikke altid mulighed for at gå i land for at
få lidt afveksling fra kosten ombord.

Søfartens Arbejdsmiljøråd hedder på en-
gelsk Seahealth og sundhed til søs er da
også et af omdrejningspunkterne i den
360° kortlægning af kosten til søs under
navnet Neptune, som er iværksat med
støtte fra Fonden.

Med afsæt i et ønske om at se mere hel-
hedsorienteret på området, aflive myter 
og finde sandheder har projektet kortlagt
både vaner, holdninger, politikker, forvent-
ninger og traditioner omkring kost og
sundhed til søs. Udover at sætte fokus 

på et vigtigt område sigter projektet også
mod at skabe gode rammer for at højne
kvaliteten af både kosten og måltiderne
ombord. Det handler om mere end bare
gulerødder og salat, når kosten skal sam-
mensættes rigtigt. Der er mange hensyn at
pleje, når menuen skal sammensættes;
økonomi, politik, religion, kultur, råvaretil-
gang, kokkekompetencer og ikke mindst
en forståelse for, at en sund kost til søs
kan have betydning for både sundhed,
trivsel, sikkerhed og det sociale sammen-
hold.

Et af perspektiverne med Projekt Neptune
er at skabe nogle rammer for rederier,
kokke, skibsførere, hovmestre og leveran-
dører, som gør det muligt at højne stan-
darden af maden og måltiderne til søs, 
og derigennem både få øget trivsel, 
bedre ernæring, godt arbejdsmiljø og
færre livsstilssygdomme.

Set indefra:
Projektleder Annelise Ømand fra 
Seahealth er selv tidligere skibskok og
har førstehåndserfaring med maden 
til søs..:

”Grundlæggende handler det jo om at
sikre den rigtige kost til søs – både for
den enkelte sømand, for skibet og for 
rederiet. Det er mange hensyn at tage,
men vi tror på, at det kan lade sig gøre
at få madglæden til at mødes med både
de sundhedsmæssige, økonomiske og so-
ciale krav. Kortlægningen er et skridt i
den rigtige retning, og med den meget
brede sammensætning af vores følge-
gruppe har vi jo fået rigtigt mange syns-
vinkler og holdninger på banen…”

Info:
> Neptune – kost og sundhed til søs
> Søfartens Arbejdsmiljøråd, 

Amaliegade 33B, 1256 København K
> Kontakt Annelise Ømand, 29 62 01 04
> Mere info: www.seahealth.dk

www.tuneupyourseahealth.com

Vi ser på tallerkenen 
360° rundt...
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Kort fortalt:
Skibsfarten står overfor store udfor-
dringer de kommende år. Miljøhensyn
og stigende råvarepriser gør det nød-
vendigt at se på alle facetter af skibets
drift for at finde de mest hensigtsmæs-
sige løsninger under hensyntagen til
både sikkerheden, miljøet og økonomien.
Et af de områder, som har stor bevågen-
hed, er brændstoffet, som er en af de
tunge poster i det samlede regnskab.
Haldor Topsøe arbejder på en brænd-
stoftype, som både er miljøvenlig, enkel
at producere, nem at håndtere og kon-
kurrencedygtig på både pris og ydelse. 

Fakta:
> Onboard Alcohol to Ether – anlæg
> Prøveanlæg på Stena Scanrail
> DME som rent brændstof
> Minimal udledning af NOx, CO2

og partikler
> Intet svovl

Baggrunden:
Diesel er effektivt som fremdrivnings-
brændstof på et skib, men samtidig dyrt
og ikke særligt miljøvenligt, idet det ved
forbrænding udskiller både NOx og SOx
samt en del partikler. Stigende råvarepri-
ser og skærpede krav til skibsmotorers
miljøvenlighed har medført intensiv forsk-
ning i at udvikle nye løsninger inden for
brændstoffer til den maritime branche. 
Ét af disse områder er brugen af forskel-
lige former for gas som brændstof; LNG,
metanol og som det nyeste skud på stam-
men dimetylæter – DME, som kan produ-
ceres fra metanol gennem en katalytisk
dehydreringseffekt. Metanol har typisk
været udvundet af naturgas, raffineret til
syntetisk gas, men kan også udvindes af
kul og biomasse – muligheder, som får
stadig mere opmærksomhed.

Løsningen:
Haldor Topsøe har sammen med bl.a. sven-
ske og finske virksomheder udviklet et ef-
fektivt og miljøvenligt brændstof, baseret 

på dimetylæter og vand, som begge opstår
i processen, hvor metanolen dehydreres.
Brændstoffet bestående af DME og vand
kaldes OBATE og det virker rent faktisk i
en ganske almindelig dieselmotor, er ener-
gieffektivt og yderst miljøvenligt sammen-
lignet med både diesel og LNG.

Perspektiverne:
DME i sig selv anses for at være et af
fremtidens mest lovende brændstoffer. 
Det er biologisk nedbrydeligt, rent, nemt
at gøre flydende og transportere og ud-
sender hverken svovl, sod eller partikler
ved forbrænding. Forsøg hos Topsøe har
vist, at udledningen af både CO2, NOx,
SOx og partikler reduceres så markant, 
at man mere end rigeligt lever op til de
kommende grænseværdier. Endelig er det
muligt at fremstille DME af både fossile
og ikke-fossile råvarer. Det betyder en
række potentielle fordele både for miljøet,
samfundet og branchen.

Et rent bud på fremtidens
brændstof til skibsfarten.



Projektet:
DME – dimetylæter – rummer et betyde-
ligt potentiale som brændstof til skibsfar-
ten. Det er rent, effektivt og økonomisk
konkurrencedygtigt i forhold til Marine
Gas Oil til brug i f.eks. hjælpemotorer.
Med støtte fra Fonden etablerer Haldor
Topsøe nu et testanlæg for brugen af DME
på et Stena-fartøj i kystnær fart. 
Skibet får monteret et såkaldt OBATE -
On-Board Alcohol To Ether - proces-anlæg
til at omdanne metanol til DME og vand.
Desuden installeres to DME-optimerede
360 hk hjælpemotorer. Råvaren til DME
leveres fra en bunkertank med metanol in-
stalleret i en 30-fods container på dækket.

Med OBATE fremstilles DME fra metanol
via et procesanlæg, som bl.a. dehydrerer
metanolen, og det har vist sig, at lige
præcis restproduktet fra dehydreringen –
nemlig vandet – har en positiv effekt på
brugen af DME som brændstof i en 4-
taktsmotor; vandet sænker nemlig flam-
mepunktet, hvilket har en meget positiv 

effekt på udledningen af forskellige emis-
sioner. 

En af de afgørende fordele ved at bruge
DME som brændstof er, at det er yderst
rent. Det er helt frit for svovl og det
meget lave flammepunkt på under 60° C
reducerer udledningen af bl.a. NOx og sod
til langt under de kommende grænsevær-
dier for bl.a. Tier 3.

Systemet rummer et betydeligt potentiale,
fordi der allerede er et stort og godt ind-
arbejdet produktions-, lager- og logistik -
apparat omkring brugen af metanol over
hele verden. Ganske vist fylder metanolen
dobbelt så meget som olie, så der skal
bunkres oftere. Til gengæld kan man med
små modifikationer bruge de samme
tanke. Sikkerheden ved systemet skal cer-
tificeres af Lloyd’s og brændstoffet skal
også undervejs i projektet testes og ende-
lig godkendes til brug på skibe.

Set indefra:
Pär Gabrielsson fra Haldor Topsøe har
meget store forventninger til proces-
anlægget om bord på skibet..: 

”Vi oplever, at det produkt, som ender i
tanken lige før indsprøjtning i selve mo-
toren, har en perfekt form rent moleky-
lært i forhold til formålet; nemlig en ren
forbrænding, og samtidig mener vi, at
det faktisk vil være muligt for os at an-
vende et blandingsforhold på helt op til
50:50, hvilket jo i sagens natur har
meget positive perspektiver både økono-
misk og miljømæssigt…”

Info:
> Anlæg til DME som brændstof 

på skibe
> Haldor Topsøe, Nymøllevej 55, 

2800 Kgs. Lyngby
> Kontakt Pär Gabrielsson, 45 27 21 84
> Mere info: www.topsoe.com

Aut. gas- og 
vandmester…
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M/S betyder Motor Ship og bruges ofte
som fortegn før fx færgens navn; M/S
Kronprins Frederik o.s.v. 

Baggrunden:
Danmark er både i fortid, nutid og fremtid
en søfartsnation, og vi er en nation med
stolte traditioner på havet. Danske rede-
rier transporterer 10 % af verdens samlede
godsmængde udtrykt i værdi, og det mari-
time industrielle miljø i Danmark yder
værdifulde bidrag til gavn for mennesker
og miljø både lokalt og globalt. Den dan-
ske maritime industri kan efter en periode
med smult vande og modvind nu igen
sætte maskintelegrafen på slow ahead.

Dansk søfarts historie har siden 1915
været tegnet fint af Handels- og Søfarts-
museet, som nyder international anseelse
og har til huse på Kronborg Slot. Det er
nogle fantastiske omgivelser for et mu-
seum, men trods alt ikke særlig praktisk
med stejle vindeltrapper og snævre døråb-
ninger, og det har i mange år været et
stort ønske at kunne opføre et nyt søfarts-
museum.

Løsningen:
Takket være store donationer fra en lang 
række fonde er det ønske nu ved at blive 
opfyldt. Et nyt museum for dansk søfart er
nu ved at finde sin endelige og flotte form
i unikke omgivelser, nemlig i Helsingør
Skibsværfts gamle Dok 1 med Kronborg
om styrbord. Museet bliver dermed både
geografisk, arkitektonisk og indholdsmæs-
sigt en passende hyldest til et af Dan-
marks største og mest betydende erhverv. 

Museet er projekteret af tegnestuen BIG |
Bjarke Ingels Group med rådgivning fra
Rambøll Danmark A/S og udstillingsdesign
fra hollandske Kossmann.dejong, og
strækker sig i underjordiske etager fra
dokken og ind under det omgivende areal.
Selve den gamle tørdok bibeholdes og 
derved får museet et unikt samlingspunkt. 

Fundamentet: 
Museet bygges som sagt med støtte fra en
lang række fonde, heriblandt Den Danske
Maritime Fond. Støtten herfra er bl.a. an-
vendt til en væsentlig del af konstruk-

Dok 1 på 
Helsingør Skibsværft;
Stabelafløbning for 
M/S …



tionen, nemlig det betonarbejde, som er
med til at løse en af de store udfordringer
ved hele byggeriet. 

Den gamle tørdok er i princippet en be-
tonskal, som er sat ned i jorden, og grund-
vandstrykket nedefra yder et konstant pres
opad på hele konstruktionen. Derfor har
det været nødvendigt at forankre hele
dokken med 500 jordankre, som fæstner
bunden til kalklagene 42 m nede i jorden.
Bunden af dokken forstærkes og er således
med til at sikre, at det nye museum bliver,
hvor det er… 

Museet:
Det nye museum får passende navnet M/S
- Museum for Søfart. Museet bygges op
om eller rettere ned i den gamle Dok 1 på
Helsingør Skibsværft og bliver dermed
både arkitektonisk og funktionelt en stor
hyldest til både søfarten og værfterne,
som også har spillet en stor rolle i dansk
industri og søfart.

Både selve den bevarede dok og hele om-
rådet rundt om dokken udnyttes med ud-
stillinger fra dokken og ind under det
omkringliggende terræn. Adgangsvejen til
Kronborg Slot føres via en bro hen over
museet, som således opnår synlighed uden
at fjerne udsynet til Kronborg Slot. Hele
projektet forventes at stå færdigt i 2013.

Perspektiverne:
Med M/S - Museum for Søfart får Dan-
mark et unikt museum med sin helt egen
visuelle og arkitektoniske identitet. 
Museet placeres centralt i et område, som
i forvejen rummer en betydelig del af
dansk historie, nemlig dels Kronborg Slot,
dels det tidligere Helsingør Skibsværft,
som nu er omdannet til Kulturværftet.

Kombinationen af dokkens store rum med
markante gangveje og udstillinger bygget
ind i siden af dokken åbner muligheder for
at tilbyde både vante museumsgæster og
nye målgrupper en lang række oplevelser i
nogle helt unikke rammer. 

Fakta:
> M/S – Museum for Søfart
> Dok 1 på Helsingør Skibsværft
> 7000 m2

> Bygherre Maritimt Museumsbyg ApS
> Arkitekter: BIG | Bjarke Ingels Group
> Ingeniører: Rambøll Danmark A/S
> Udstillingsdesign: Kossmann.dejong
> Mere info:

www.maritimmuseumsbyg.dk







Sø- og Handelsretten
Festskrift ved 150 års jubilæum

I forbindelse med Sø- og Handelsrettens 150
års jubilæum i 2012 ønsker de sagkyndige med-
lemmer af retten at markere begivenheden med
udgivelsen af et passende festskrift. Dette fest-
skrift skal markere rettens betydningsfulde po-
sition i det danske domstolssystem og erhvervs-
liv. Bogen skal indeholde en række artikler om
skelsættende domme og biografier af en række
betydningsfulde personligheder tilknyttet Sø-
og Handelsretten, dette være sig såvel dommere
som sagkyndige.
www.domstol.dk/soehandelsretten

Oreco A/S
BAWAT Rensning

IMO’s ballastvandskonvention, der blev vedta-
get i 2004, træder i kraft, når 30 nationer med
tilsammen 35 % af verdenstonnagen har ratifi-
ceret samme. Danmark forventes at ratificere i
2011 og konventionen forventes at træde i
kraft medio 2012. Der er en udbredt opfattelse
af, at den maritime sektor sent har erkendt
konventionens konsekvenser og der er således i
dag kun et fåtal godkendte systemer på det
kommercielle marked. ORECO A/S har fået
støtte fra Fonden til at gennemføre en test af
en anden teknologi end de i dag eksisterende
på markedet, og projektet skal gennemføres hos
Alfa Laval og DHI i Danmark. Det er intentio-
nen, at dette pilotprojekt skal demonstrere
”proof of concept” og danne basis for en pa-
tentering af systemet. Det påtænkte system er
baseret på kendte og eksisterende komponenter
og vil være relativt mindre pladskrævende end
andre kendte systemer.
www.oreco.com

Skagen Skipperskole
Skagen simulatorcenter

I forbindelse med den forestående etablering af
”Verdens bedste skipperskole” ønsker skolen at
etablere en ”Full Mission Simulator” og til
denne skal der tilknyttes et særligt ”Dynamic
Positioning” element, og det er dette Fonden
støtter. Markedet for efteruddannelse og træ-
ning i ”Dynamic Positioning” er stigende i Off-
shore sektoren og denne facilitet vil opfylde et
udtalt behov i branchen. Denne udvikling er ac-
celereret efter ”Bourbon Dolphin” ulykken i
2007.  Projektet inkluderer udover indkøb af
forskelligt ”state of the art” udstyr, også den

nødvendige efteruddannelse af kompetente in-
struktører i ”Dynamic Positioning”, ligesom det
er skolens intention at søge den anerkendte in-
ternationale akkreditering fra Nautical Insti-
tute i London.
www.skawskip.dk

Danmarks Rederiforening 
Fuel Flammepunkt

IMO har vedtaget strammere krav til det mak-
simale svovlindhold i de fuelolier, der kan an-
vendes ombord på skibe. Der er i dag diskussion
om, hvorvidt tilstrækkelige mængder af olie
med det krævede lave svovlindhold vil være til-
gængelige for skibe, især i de såkaldte Emis-
sions Control Areas. Der produceres i dag fra
raffinaderier en del olie der har et brændpunkt
på mellem 55 grader og 60 grader celcius, som
i dag kun kan anvendes på land. Da olie med et
lavere brændpunkt også har et lavere svovlind-
hold, vil der kunne bringes mere olie på marke-
det til skibsbrug, dersom anvendelse af olie med
det lavere brændpunkt kan gøres tilladt. Pro-
jektet skal udarbejde en beskrivelse af de sik-
kerhedsmæssige forhold der har ledt frem til at
SOLAS opererer med det højere flammepunkt
som krav, samt belyse hvilke internationale re-
gelsæt en eventuel ændring ville involvere. 
Hertil skal det forberedende arbejde udføres i
samråd med Søfartsstyrelsen så en eventuel
ændringsproces kan igangsættes.
www.shipowners.dk

Shelterland & Maersk Training
Maritime Crisis Management

Formålet med dette projekt er at udarbejde en
virtuel 3D træningssimulator for besætningen
på et tankskib med to udvalgte og veldefine-
rede øvelser (ruller) – dvs. eksisterende sikker-
hedsprocedurer i henhold til STCW krav. Det er
således hensigten at forbedre resultaterne af de
lovmæssige sikkerhedsøvelser samt den gene-
relle træning og udannelse i sikkerhed ombord.
Ved at virtualisere sikkerhedstræning får man
et system, der muliggør feed-back på de en-
kelte deltageres handlinger undervejs og man
kan lettere ”spole tilbage”, gentage og dermed
træne adfærdsmønstre. Derved kan opnås større
sikkerhed ombord, færre ulykker og en billigere
træning. Det er intentionen, at Maersk Training
i samråd med udvalgte rederier leverer det fag-
ligt kvalificerede input til Shelterland, som står
for virtualiseringen. Der anvendes standard
software fra den mest avancerede ”Game Indu-

Liste over 
uddelinger i 2011



stry”. Dette virtuelle øvelseskoncept, hvor tea-
madfærd trænes, er i dag brugt i bl.a. militære
sammenhænge.
www.shelterland-int.com
www.maersktraining.com

Erhvervs og Selskabsstyrelsen (CENSA)
Kurs mod en bedre verden

Center for Samfundsansvar (CENSA) blev etab-
leret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i 2007.
CENSA arbejder for at skabe kendskab til CSR
blandt danske virksomheder, og det har siden
2009 været et lovkrav at danske virksomheder
skal rapportere om deres arbejde hermed. Det
projekt, Fonden støtter, skal specifikt belyse
danske rederiers bidrag til sociale og miljømæs-
sige fremskridt i ulande med FN’s 2015 mål
som udgangspunkt. Projektet skal kortlægge,
hvordan den danske rederibranche arbejder med
bæredygtighed og hvilke af de otte 2015 mål
branchen medvirker til at opfylde. Projektets
første del, som denne uddeling omfatter, adres-
serer specifikt en detaljeret forundersøgelse hos
rederierne i Danmark og skal påvise omfanget
af det eventuelle videre arbejde.
www.eogs.dk

SeaHealth og EMUC
MSSM 2011

Fonden støttede igen i år studerendes delta-
gelse i denne velrenommerede konference for
det maritime miljø i Danmark. Konferencen bar
i 2011 titlen ”Maritim sikkerhed, sundhed og
miljø” og der var omkring 250 deltagere. Pro-
grammet blev udarbejdet af en bredt sammen-
sat arbejdsgruppe med repræsentanter fra
forskellige organisationer, skoler samt Søfarts-
styrelsen.  Konferencen tjener som inspiration
til nytænkning og erfaringsudveksling og etab-
lerer kontakt mellem forskning og praktik på
tværs af ”Det Blå Danmark”.
www.seahealth.dk
www.maritimecenter.dk

Søfartens Arbejdsmiljøråd
Sundhed til søs - i et helhedsorienteret 
perspektiv

Søfartens Arbejdsmiljøråd vil kortlægge kostens
sundhedsrelaterede udfordringer for søfolk i et
helhedsorienteret perspektiv. Projektet om-
handler søfolk i almindelighed og inkluderer

derfor besætninger med flere nationaliteter.
Der tages højde for både lovkrav, økonomisk ri-
melige rammer og de søfarendes behov for og
krav på sund kost og sunde arbejdsvilkår. Det er
ønsket at indsamle viden og indsigt og afdække
problemstillinger og belyse motivationsfaktorer
(lovgivningsmæssigt, økonomisk og sundheds-
mæssigt) ved at involvere alle aktører og inter-
essenter på området. Derigennem skal reelle
løsnings- og handlemuligheder for rederierne
findes.
www.seahealth.dk

Enpro ApS
Biocidholdig bundmaling II

Dette er en videreførsel af et af Fonden tidli-
gere støttet projekt vedrørende udvikling af
biocidholdig bundmaling. Denne del af projek-
tet fokuserer på optimering af den patenterede
metode til gelindkapsling af biocider, kontrolle-
ret poleringshastighed ved hjælp af de fyldte
geler og endeligt at reducere (nyt for dette
projekt) brugen af de kobberpigmenter, der i
dag indgår i skibsmaling. Kobberpigmenterne vil
blive erstattet med mere miljøvenlige biocider.
Dette projekt drejer sig således om at fremstille
prototypemalinger, som opfylder internationale
krav til miljø og industriens krav til funktion.
Sidstnævnte betyder lang levetid med lineær
udvaskning af aktive stoffer og er baseret på
reduceret fart for store containerskibe. Denne
anden del af det samlede projekt består i at af-
prøve en blanding af harpiks og biocider til re-
duktion af kobberpigmentindholdet samt
fremstille prototyper af maling med forskellige
udvalgte geler. Herefter skal der foretages en
opskalering og produktion af forskellige malin-
ger og afprøvning af disse på store skibsflader i
drift.
www.enpro.biz

ATV
Seminar Marineteknologi

Akademiet for de Tekniske Videnskaber af-
holdte i samarbejde med A.P. Møller- Mærsk og
Skibsteknisk Selskab et nytænkende seminar om
dansk marineteknologis muligheder som under-
leverandører til skibsbygningsindustrien i Asien.
Fokus var på produktion indenfor miljø- og
energieffektive områder, samarbejder i klyngen
og forventede udfordringer og krav til nyt ud-
styr. Udgangspunktet var de nye ”Triple- E”
skibe, hvor Maersk Line bevidst anvender mil-
jøinitiativer til at skabe en konkurrencemæssig

afstand til andre. Projektet belyste endvidere
sammenhængen mellem de akademiske tekniske
uddannelser og teknologiudviklingen hos virk-
somhederne. Dette aspekt blev søgt belyst igen-
nem et indlæg fra Mitsui fra Japan ligesom det
Sydkoreanske værft DAEWOO, der bygger
”Triple-E” skibene, ved deres indkøbsdirektør,
belyste, hvorledes danske udstyrsproducenter er
med i betragtningen om levering til skibene.
MAN Diesel & Turbo og Aalborg Industries for-
talte om muligheder for danske underleveran-
dører. Søfartsstyrelsen præsenterede en nyligt
udgivet rapport om samarbejder mellem danske
virksomheder og asiatiske værfter. Maersk Line
satte situationen i relief og klassifikationssel-
skabet ABS fortalte om fremtidige krav.
www.atv.dk

Haldor Topsøe A/S
Anvendelse af Metanol i Marine dieselmotorer

Projektet er internationalt og involverer part-
nere fra Sverige og Finland. Det er projektets
formål at udvikle et procesanlæg til skibsmoto-
rer til konvertering af alkohol (methanol) til en
”DME blanding” bestående af vand, alkohol og
DME (dimetylæter) samt modificering af en fi-
retaktsmotor, således at den kan køre på ”DME
blandingen”. Topsøe skal udvikle procesanlæg-
get, der betegnes OBATE (Onboard Alcohols to
Ethers), som både skal omforme alkoholen til
DME og frembringe det rette blandingsforhold
mellem vand, alkohol og DME. Herudover skal
anlægget demonstreres i brug ombord i et skib.
Endeligt er det formålet at få methanol/DME
godkendt som et nyt brændstof til skibe (meget
lavt flammepunkt, under 60 grader C). Dette
nye ”brændstof” kan opfylde Tier 3 (reduktion
af NOx) i SECA områder fra 2016 og indeholder
desuden ikke svovl. Det skal kunne remplacere
MGO (Marine Gas Oil) på et økonomisk konkur-
rencedygtigt niveau til brug i skibes hjælpemo-
torer.
www.topsoe.com

Danske Maritime, CO Industri
og Danmarks Rederiforening
Konference på Christiansborg

Fonden finansierede afholdelsen af en konfe-
rence på Christiansborg med titlen ”Ny VÆKST
i Det Blå Danmark”. Denne konference er af-
holdt flere gange og er arrangeret af Danske
Maritime, CO Industri og Danmarks Rederifor-
ening. Konferencen er rettet mod politikere og
interessenter fra erhvervene og har et fokus på



erhvervets rammevilkår, beskæftigelsen, uddan-
nelsesmæssige udfordringer og nye grønne og
klimaorienterede vækstmuligheder i erhvervene.
Ved denne lejlighed introduceredes Den Danske
Maritime Fonds effektanalyse og et femårs-
skrift om vækst efter Fondens fem års virke.
Erhvervs- og Vækstministeren uddelte for Fon-
den diplomer til udvalgte projekter.
www.shipbuilders.dk
www.co-industri.dk
www.shipowners.dk

Søfartsstyrelsen
To skibsfartspolitiske arrangementer

Fonden støttede Søfartsstyrelsens afholdelse af
to vigtige internationale politiske arrangemen-
ter. Det ene arrangement foregik på det store
vækstmarked i Rusland i forbindelse med H.M.
Dronningens og Prinsgemalens officielle stats-
besøg. Arrangementet i Skt. Petersborg bestod i
afholdelsen af en maritim rundbordssamtale
med officielle repræsentanter fra Danmark og
Rusland og med H.K.H. Prinsgemalens tilstede-
værelse og deltagelse.
Det andet arrangement foregik i København,
hvor Danmark agerede vært for det 8. skibs-
fartspolitiske implementeringsmøde mellem
Kina og EU. På mødet drøftede repræsentanter
fra den kinesiske administration, Kommissionen,
EU’s medlemslande og industrirepræsentanter
fra EU og Kina, spørgsmål af skibsfartspolitisk
karakter, herunder gennemførelsen af den
skibsfartspolitiske aftale, som sikrer fri mar-
kedsadgang for europæiske skibe i international
fart på Kina.
www.sofartsstyrelsen.dk

Experimentarium
Undervisningsmateriale
”VAND - et hav af oplevelser”

Experimentarium udarbejder undervisningsma-
teriale til deres kommende udstilling ”VAND –
et hav af oplevelser”. Udstillingen bliver en del
af den permanente hovedudstilling og vil få en
levetid på mindst 7 år. Undervisningsmaterialet
skal motivere skoleklasser og deres lærere til at
arbejde med udstillingens naturvidenskabelige
temaer, havets kræfter, kystmorfologi, vands
fysiske og kemiske egenskaber samt livredning
og badesikkerhed. Materialet differentieres i
forhold til tre aldersniveauer (Grundskolens 1.-
3. klassetrin, 4.-6. klassetrin og 7.-9. klasse-
trin).
www.experimentarium.dk

Danish Yachts m.fl.
Øko ø-færge

Projektet skal gennemføre udvikling af et gene-
ralarrangement af en mindre færge i komposit-
materialer. Hertil skal der gennemføres en
analyse af dette designs opfyldelse af regelsæt-
tet, der i dag hindrer brugen af disse alterna-
tive materialer til passagertransport i skibsfart,
nemlig Solas regel 17. Herudover skal der gen-
nemføres en livscyklus analyse, der kan godt-
gøre en tilbagebetaling af merinvesteringen
igennem fuel besparelser ved anvendelse af det
lettere materiale. Den aktuelle færge, der er
valgt, er Tunø-færgen, der sejler nationalt, er
omfattet af EU’s færgedirektiv og ikke sejler
hurtigt nok til at kunne omfattes af High Speed
Koden. Formålet med projektet er at gøre de
politiske/økonomiske beslutningstagere i drifts-
selskaberne opmærksom på, at der er alternati-
ver til stål, når miljøhensyn tages i betragtning
og fuel omkostninger vejer tungt.
www.danishyachts.com

Søfartens Bibliotek
Etablering af nationalt maritimt fagbibliotek

Fonden har støttet etableringen af et nationalt
maritimt fagbibliotek ved det nye Handels- og
Søfartsmuseum i Helsingør med åbning i foråret
2013. Museet skiftede ved årsskiftet navn til
”M/S Museet for Søfart”. Det ”nye” bibliotek vil
blive placeret i publikumsområdet i det nye
museum og vil integrere det eksisterende mate-
riale der forefindes i forbindelse med museet
med det også nu eksisterende Søfartens biblio-
tek. Projektet går således ud på at etablere
denne fusion, opdatering af databaser og i det
hele foretage en kritisk gennemgang af biblio-
tekets samlinger, herunder databaser for sø-
ulykker og danske skibsregistre.
Tidsskriftsamlingen skal ligeledes gennemgås.
Det er intentionen, at Museets ”nye” fagbiblio-
tek skal have offentligt udlån.
www.sbib.dk

Global Gravity ApS
Borerørshåndtering

Projektet skal færdigudvikle og teste en proto-
type til et nyt aggregat til håndtering, opla-
gring og transport af olieborerør. Systemet kan
anvendes offshore og onshore, men er udtænkt
til brug i Nordsøen. Systemet består af 4 alu-
miniumsrammer eller ”greb” (”gabestokke”) der
samler og fikserer – fastholder - 4 rør til ét

løftbart kolli. Dette kolli kan stables og sikres i
op til 8 lag. Denne pakning af rør skal smidig-
gøre operationer ved håndtering af rørene, ab
fabrik, på rørplads, på kajkant, ved ombordtag-
ning i forsyningsskib og endelig ved ombord-
tagning på riggen og på selve riggen. Rammen
er forsynet med et løftebeslag i stål til sikker
bevægelse. Returemballagen som ”Backload”
indtænkes i designet. Aggregatet skønnes posi-
tivt at kunne reducere antallet af arbejdsulyk-
ker i forbindelse med håndteringen af borerør.
www.globalgravity.dk

DTU Mekanik
International Konference

Konferencen ”The International Workshop on
Water Waves and Floating Bodies” (IWWWFB)
afholdtes for første gang i Danmark i dagene
den 22. til 25. april 2012 og blev den 27. af-
holdte konference. Fonden støttede DTU Meka-
nik, der var vært for konferencen, der afholdtes
i Ingeniørernes Hus i København. Emnerne var
indenfor bæredygtige løsninger til energipro-
duktion; herunder flydende vindmøller, bølgee-
nergianlæg samt bølge- og vandmodstand på
skibe. Værtskabet bidrog til at vise Danmarks
allerede stærke position på områder som skibs-
transport og offshore produktion af vedvarende
energi og fremme synligheden af dansk forsk-
ning og industri indenfor kyst og maritim tek-
nik.
www.mek.dtu.dk

Marstal Navigationsskole
Singapore aktivitet

Marstal Navigationsskole ønsker at udbygge
deres virtuelle kontor i Singapore med en fast
udstationeret repræsentant.  Formålet er at
fremme salg og marketing af eksisterende ef-
teruddannelseskurser, traditionelle såvel som E-
learning baserede, samt at afholde kurser lokalt
og i hele Sydøstasien, Indien og Kina. Desuden
vil Marstal Navigationsskole søge at markeds-
føre kurser fra andre maritime danske kursu-
sudbydere. Grundet den fortsat stigende
udflytning af danske maritime virksomheder til
Singapore (både repræsentationskontorer og
kontorer med egentlige beslutningskompeten-
cer), er formålet at ”følge med strømmen, da
Dansk shipping er på vej til Singapore”.
www.marnav.dk



Fredericia Maskinmesterskole
Sikkerhedsledelse og undervisningsudstyr

Fredericia Maskinmesterskole har fået støtte til
to aktiviteter der skal medvirke til at forbedre
undervisningen på skolen. Det ene projekt øn-
sker at omsætte og virkeliggøre de værktøjer
der skal integrere sikkerhedstræning bedre i
den daglige undervisning på værkstedsskolen.
Derigennem højnes helhedsforståelsen og vig-
tigheden af sikkerhedsledelse og -kultur.  Ud-
gangspunktet er undervisningskonceptet
”Embody Safety” – et projekt der er tidligere
støttet af Fonden ved SIMAC. Den anden akti-
vitet støtter anskaffelsen af undervisningsud-
styr til brug ved skibs- og virksomhedsbesøg.
www.fms.dk

EMUC
Den Blå Konference 2011

EMUC afholdte for sjette gang den Blå Konfe-
rence med fokus på forskningsmiljøet i Det Blå
Danmark. Emnerne til årets konference inde-
holdt blandt andet fire temaer om: EU agen-
daen og maritim transport, Maritim transport
og teknologi, Offshore olie og gas og Entrepre-
nørskab og innovation. Konferencen har, som
tidligere år, deltagere fra alle maritime uddan-
nelsesinstitutioner i Danmark og også de højere
læreanstalter som DTU og CBS. Fonden fik ved
konferencen lejlighed til at præsentere noget af
det arbejde, der er støttet i 2011.
www.maritimecenter.dk

Aalborg Universitet og Ange Optimization ApS,
Yield Management in Containershipping

Yield Management eller lønsomhedsanalyse er
en relativ ny ledelsesdisciplin, hvor prisfastsæt-
telsen er en funktion af kapacitets udbud og
efterspørgsel i specifikke kundesegmenter på
forskellige tidspunkter. Igennem denne styring
kan profitmaksimering opnås for hver enkelt
solgt enhed eller serviceydelse. Dette er en an-
vendt metodik indenfor flybranchen, hvor den
samme kapacitet – et ledigt sæde – kan pris-
sættes forskelligt i en tidsperiode op til flyets
afgang. Metodikken anvendes også indenfor
hotelindustrien. Det er således dette projekts
mål at muliggøre introduktionen af Yield Ma-
nagement metodikker til containerindustriens
kompleksitet med feeder ruter involveret. Ma-
ersk Line har igennem de seneste år gennem-
gået projektet ”Yield Leap” og nærværende
projekt skal ses som en videreudvikling heraf.

Projektet skal således understøtte Maersk Line’s
overordnede nye forretningsmodel, ”Changing
the way we think about shipping”, og såvel på
strategisk niveau som taktisk niveau tilveje-
bringe anvendelige omkostnings- og prismodel-
ler.
www.aau.dk
www.ange.dk

Teknologisk Institut
IEA Fuel study

Danmark har fået lejlighed til at sende repræ-
sentanter til det forskningsarbejde, der foregår
hos det Internationale Energi Agentur (IEA).
Fonden delfinansierer denne deltagelse. Det
drejer sig om et igangværende marine fuel-stu-
die som IEA gennemfører under deres Advanced
Motor Fuel program. Deltagelsen sker på foran-
ledning af Maersk Maritime Technology. Pro-
jektet skal identificere anvendelsesområder for
alternative fuels (biofuels og LNG). Projektet
skal adressere udbud, leveringsmuligheder, an-
vendelsesmuligheder, miljømæssig effekt og
økonomi. Projektet har som ambition også at
adressere de indirekte emissioner fra kæden
”well-to-tank”. Projektet har deltagere fra bl.a.
USA, Canada og Danmark. Projektet er betegnet
Annex 41 og er et af mange internationale stu-
dier IEA gennemfører rettet mod fremtidige
brændstoffer og deres anvendelse.
www.teknologisk.dk

Danmarks Rederiforening
Rekrutteringskampagnen 2012

Fonden støtter rekrutteringsarbejdet betegnet
World Careers. I de seneste fem år har Fonden
støttet arbejdet til gavn for tilgangen af unge
mennesker til Det Blå Danmark og som marke-
ring af rederierhvervet i det offentlige rum i
Danmark. En fortsat påvirkning er påkrævet for
at fastholde og udbygge de gode resultater.
Kampagnen, der koordineres og foranlediges af
Danmarks Rederiforening, fortsætter derfor i
2012 med støtte fra denne Fond og flere andre
fonde med tilknytning til den maritime sektor.
www.worldcareers.dk
www.shipowners.dk



Ship IT
Neptunes Guide

ShipIT vil etablere en internetbaseret videns-
portal til den maritime sektor – primært rede-
rierne. Portalen, www.neptunesguide.com, skal
anvendes til udveksling og formidling af viden
og erfaringer samt til rådgivning omkring opti-
mal brug af IT. Endeligt er det ansøgers tanke,
at portalen skal kunne give overblik over udby-
dere af IT til den maritime sektor. Portalen skal
anvendes af såvel brugere som løsningsudby-
dere. Portalen har til hensigt at indeholde
artikler, jobdatabase, forum/diskussionsgrupper,
nyheder, annoncer fra leverandører af IT løsnin-
ger og konferenceudbud. Udover annoncer kan
udbydere optages i en ”yellow pages”, hvor der
kan indsættes jobannoncer og på et senere
tidspunkt skal portalen opdeles, så betalende
”members” får adgang til særlige analyser og
en ”toolbox”, som skal indeholde konkrete løs-
ningsforslag.
www.shipit.dk

BAWAT A/S
Ballastvandsrensning

BAWAT projektet skal etablere et koncept, der
kan typegodkendes til IMO’s krav om rensning
af ballastvand for invasive organismer ved af-
iltning af ballastvand med inert gas. Fonden har
støttet det indledende arbejde med konceptud-
vikling og forsøg i mindre skala. Denne anden
fase bringer projektet teknologisk og organisa-
torisk helt frem til den sidste landbaserede test
og certificeringsprocessen. Her skal den ende-
lige ”proof of technology” test gennemføres
hos DHI, der skal etablere testbase med skib og
klassifikation og etablering af virksomheds-
grundlaget, inklusive kapitalisering, organisa-
tion og udarbejdelsen af en detaljeret
forretningsplan. 
http://www.seedcapital.dk/Portef%C3%B8lje/Cl
eantech/BAWAT.aspx

Navadan ApS
Tankrensning

Projektet skal udvikle et nyt tankrensningske-
mikalie til olietankskibe, der sejler med raffine-
rede olieprodukter. Kemikaliet skal baseres på
nyeste forskning i opløsningsmidler foretaget
på DTU og omsættes til en produktdefinition,
der kan godkendes af IMO. Det er forventnin-
gen, at projektet kan føre til resultater, der re-
ducerer brugen af kemikalier, reducerer

leveringsomkostninger til skibene og hertil re-
ducerer energiforbruget forbundet med tank-
rensning. Renseresultatet skal være uændret fra
dagens anvendelse af rensningsmidler. Udviklin-
gen af det nye materiale sker igennem et sam-
arbejde med DTU, Department of Chemical and
Biomechanical Engineering og det konsortium
DTU har dannet med industrivirksomheder, be-
tegnet CAPEC, Computer aided Process-Product
Engineering Center. Der kan identificeres en
sammenhæng mellem det arbejde, dette center
foretager med opløsningsmidler, og de uhyre
gamle kemikalier, der anvendes i skibsfart.
www.navadan.com

Maritim Museums Fond
M/S Museet for Søfart

Opførelsen af det nye søfartsmuseum i Dok 1 i
Helsingør blev igangsat i september 2010 efter
et omfattende planlægnings- og projekterings-
arbejde. Etableringen af byggegruben, som var
færdig omkring 1. august 2011, udgør et impo-
nerende og kompliceret ingeniørarbejde af en
karakter, som ikke tidligere er set i Danmark.
Der er i forbindelse med bygningen opstået eks-
traomkostninger, som mange fonde har støttet
betalingen af, herunder denne fond.
www.maritime-museum.dk

Forsvarsakademiet
PhD studie i kapacitetsopbygning ved Afrikas
Horn

Danmark har bidraget til den sømilitære indsats
ud for Afrikas Horn og er involveret i kapaci-
tetsopbygning af rets- og fængselsvæsenet i
Somaliland. Danmark udfærdigede i 2010 en
anti-pirat strategi, der på glimrende vis illu-
strerer problemets kompleksitet og de store
problemer, der er forbundet med at skabe sam-
menhæng i den samlede indsats. Selvom der
gøres en række forsøg på at skabe overblik over
de mange aktiviteter, kan det alene ikke løse de
problemer, der udspringer af manglende koordi-
nation og overlap, da disse i sidste instans ud-
springer af modsatrettede nationale interesser
blandt centrale aktører i og udenfor regionen.
Udover en kortlægning af de eksisterende akti-
viteter, er der derfor behov for en analyse af:
Hvilke barrierer der blokerer for en effektiv og
koordineret indsats på de internationale, regio-
nale og lokale niveauer.
Hvordan disse barrierer kan overvindes med
henblik på at opnå en maksimal effekt af anti-
pirat indsatserne.

Liste over 
uddelinger i 2011

(fortsat)



Denne analyse vil kunne munde ud i konkrete
forslag til, hvordan både den danske og inter-
nationale indsats kan tilrettelægges mere hen-
sigtsmæssigt.
www.forsvaret.dk/FAK

Mekanord
Udvikling af nyt marinegear

Projektet involverer udarbejdelse af en mar-
kedsundersøgelse for og udvikling af en ny type
marinegear med anvendelse af komposit mate-
rialer. Projektet er opdelt i tre faser: Fase 1:
Markeds – og kundeundersøgelse, idé- og kon-
ceptudvikling. Fase 2: Detaljering af design og
detailkonstruktionsplan. Fase 3: prototype pro-
duktion, produktionsplanlægning, IP beskyttelse
samt markedsføring. Virksomheden producerer i
dag marinegear op til 10.000 KW og projektet
er en del af virksomhedens overordnede strategi
imod 2015 ”Gearbox Excellence”.
www.mekanord.com

Shelterland & Maersk Training
Maritime Piracy Preparation

Formålet med dette projekt er at udarbejde en
virtuel, multi-user, 3D simuleringspakke, der
skal omhandle øvelser i piratsituationer om
bord på tankskibe. Pirateri og truslen denne ak-
tivitet udgør, er dagens største operationelle
udfordring for skibsfarten. En betydelig
”støtte” industri er skabt på denne baggrund.
Konferencer, vagtselskaber, allehånde sikker-
hedsaggregater og træningsprogrammer, herun-
der krisehåndtering. Dersom den interaktive
virtuelle træning fungerer – og det har militæ-
ret vist igennem år – så er brugen af et reali-
stisk piratscenarie et rettidigt emne til at
træne reaktionsmønstre, træne samarbejde og
”hvem gør hvad” og ikke mindst træne leder-
kompetencer. Dette nye træningsværktøj skal
fungere som et ”mobilt” simuleringsværktøj til
anvendelse for hele besætninger, også om bord.
www.shelterland-int.com

Green Ship of the future c/o FORCE
Low Emission Ro-Pax færge studie

Dette projekt skal bringe ”Green Ship of the
Future” virksomheder sammen og med bag-
grund i virksomhedernes individuelle ekspertise
i udstyr til færger, skal de sammen udarbejde
en optimering af energiforbruget på en RO/PAX
nybygning. Udgangspunktet er energiregnskabet
fra en eksisterende færge, som et rederi stiller

til rådighed, og med dette som udgangspunkt
skal alle systemer, der er energikrævende, gen-
nemgås og optimeres. Der er 7 overordnede te-
maer eller systemer, der skal analyseres og
forbedres. Disse er: ”Design”, ”Varme, isolering,
ventilation og køl”, ”El, belysning og styring”,
”Vægt”, ”Maskine og komponenter”, ”Logistik
og onshore operation” og endeligt ”Vand”. Der
er i alt 20 deltagende virksomheder. Det er
tanken at resultaterne og de nyetablerede ”sy-
stemorienterede” samarbejdspartnere også i re-
trofit sammenhæng kan drage nytte af
projektets resultater.
www.greenship.org

Yachtsales
Metode til oliespildsrensning

Ved anvendelse af pimpsten kan mindre olie-
spild ved olieplatforme eller terminaler effek-
tivt og hurtigt oprenses. Pimpsten (pumice) er
vulkansk aske dannet af lava og er karakterise-
ret ved at være porøst og derfor let, fyldt med
huller med ilt og kan flyde. Desuden er det en
substans der er karakteriseret ved at kunne
fungere som ”svamp” (stenene binder olien,
men suger den ikke ind), kan modstå høje tem-
peraturer  og tryk, og kan derfor anvendes i
denne særlige proces. Processen består i, fra en
særligt konstrueret pram, at sprede pimpsten i
et oliefyldt område, der er inddæmmet med en
olieflydespærre. Derefter suger pimpstenene
olie op, stenene opsamles via et conveyor bælte
til en pram, stenene renses for olien igen ved
damppåvirkning under tryk, og kan derefter
igen fordeles på olien. Projektet består i første
fase af et omfattende laboratorieforsøg udført
af Maersk Oil på forskellige olier og ved for-
skellige temperaturer for at dokumentere kon-
ceptets effekt.
www.yachtsales.dk



Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
Kurs mod en bedre verden II

Projektet skal belyse, hvorledes rederierhvervet,
samfundsøkonomisk, bidrager til sociale og mil-
jømæssige fremskridt i verden. Analysen har en
”intern” målgruppe i rederierne og en ”ekstern”
målgruppe i samfundet dvs. myndigheder, poli-
tikere og kunder samt kundernes kunder. Den
makroøkonomiske analyse vil vise dansk og in-
ternational søfarts store økonomiske betydning
ved fremme af handel. Desuden vil der blive fo-
kuseret på søfartens fire væsentlige udfordrin-
ger; CO2 udledning, luftforurening, anti-
korruption og pirateri. På det mikro-økonomi-
ske plan vil der blive udarbejdet et antal konk-
rete cases, der belyser de enkelte rederes
initiativer, herunder hvordan initiativerne ska-
ber samfundsøkonomiske gevinster og endda
hvordan initiativerne kan skabe forretnings-
mæssige gevinster for den enkelte virksomhed.
www.eogs.dk

Danfoss IXA
MANOS

Det er projektet formål at udvikle et måle- og
kontrolsystem til løbende at regulere 4 takts
skibsmotorers forbrændingseffektivitet ved må-
ling af NOx udledning. Det er således projektets
mål ved en optimering af energiforbruget at
kunne opnå en cirka 2 % besparelse. Danfoss
IXA samarbejder i projektet med Man Diesel &
Turbo i Augsburg (4-takts motorer). Konceptet
med en automatisk og kontinuerlig finjustering
af brændstoftilførsel vha. måling af udstød-
ningsgasser er kendt fra automobilindustrien
hvor fænomenet kaldes en ”lambdasonde”.
www.danfoss.com/ixa

CBS
Forskningsprojekt til belysning af incitamenter
for udvikling af ren skibsfart

Dette er et 2-årigt forskningsprojekt til belys-
ning af incitamenter for udvikling af grøn
skibsteknologi. Tesen er, at de mange teknolo-
giske muligheders applikation hæmmes af
manglende incitamenter for skibsredere og
deres kunder. Projektet skal belyse baggrunden
for forskellige incitamenter, belyse effektivitet
og give anbefalinger vedrørende fremtidige mu-
ligheder herunder afvejningen af effekt af mål-
baseret lovgivning eller præskriptiv lovgivning.
Projektet belyser følgende typer incitamenter;
finansielle, kontraheringsmæssige, markeds-

mæssige herunder aftaler, institutionelle, ope-
rationelle, politiske og praktiske. Søfartsstyrel-
sen har igennem nogle år påpeget denne
mulighed for at fremme dansk skibsfart igen-
nem fornuftige incitamentsstrukturer. 
I ”Afrapportering fra det strategiske partner-
skab for klimaansvar i Det Blå Danmark” fra
marts 2009 er problematikken først inddraget.
I Søfartsstyrelsens rapport ”Innovative Shipde-
sign” fra januar 2011 er tesen udbygget (denne
præsenteredes af Søfartsstyrelsen ved ATV kon-
ference om Grøn Skibsfart den 16. maj 2011).
Projektet vil i høj grad blive interviewbaseret,
til indsamling af data, med et stort antal af de
forskellige aktører og det er målet at anlægge
en samfundsvidenskabelig og holistisk vinkel og
dermed identificere hindringer for ”organisato-
risk” forandring.
www.cbs.dk
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Fotokonkurrence

Motiver fra Handelsflådens Velfærds-
råds årlige fotokonkurrence med foto-
grafier fra danske skibe, taget af søfolk
og med søfolk og deres hverdag som
motiv.



En saltvandsindsprøjtning 
til Det blå Danmark; 
100 maritime MBA-legater

Den Danske Maritime Fond har afsat midler
over de næste 5 år til at uddele ikke mindre
end 100 legater til deltagelse i MBA-program-
mer. Legaterne er øremærket til medarbejdere 
i den danske maritime sektor med motivation
og evner til at videreuddanne sig, og målet med
initiativet er bl.a. at styrke konkurrenceevnen
for dansk søfart ved at sikre en høj kvalitet 
i kompetencerne hos det næste hold ledere i
Det Blå Danmark. 

Den 11. januar 2011 blev der afholdt et infor-
mationsmøde i Danmarks Rederiforenings loka-
ler, hvor de mere end 100 deltagere fyldte
rummet til sidste plads. Mødet havde deltagelse
af både interesserede ansøgere, repræsentanter
fra branchen og nogle af de relevante uddan-
nelsesinstitutioner samt det panel, som skal
bistå Fonden i arbejdet med at udvælge legat-
modtagerne de kommende 5 år. 

Der er ikke knyttet specielle krav til den en-
kelte MBA-studerende, udover at uddannelsen
skal gennemføres på en af Fonden godkendt
uddannelsesinstitution. 

Der er udformet en inspirationsliste over god-
kendte institutioner fra både Danmark, Europa,
Mellemøsten, Asien og USA, og listen findes
sammen med mere information og ansøgnings-
skemaer på Fondens hjemmeside 
www.dendanskemaritimefond.dk.

MBA Legatet dækker som udgangspunkt 
Tuition Fee på det pågældende MBA-program.

På gruppebilledet overfor ses fra venstre: 
Torben Juul Andersen, Knud Pontoppidan,
Berit Koertz, Erik Østergaard, Jesper Slagelse,
Bill Allen, Tommy Thomsen.

Maritim konference på 
Christiansborg under titlen
”Ny vækst i Det Blå Danmark”

I Danmark har der de senere år været afviklet
en maritim uge som en del af en fælles euro-
pæisk skibsvæftsuge. Det handler i vid udstræk-
ning om at profilere branchen politisk og ikke
mindst at synliggøre hele den maritime industri
for den unge generation i forhold til mulighe-
derne for uddannelse og beskæftigelse.

Som en del af denne skibsværftsuge har der
siden 2009 med stor succes været afholdt en
heldagskonference på Christiansborg for både
branchen, embedsmænd og politikere. Bag kon-
ferencen står CO-industri, Maritime Danmark
og Danmarks Rederiforening, og Fonden støtter
konferencen økonomisk. Som afslutning på
konfe rencen uddeler Fonden diplomer til nogle
af årets støttemodtagere.

Et af punkterne på konferencen dette år var
præsentationen af en rapport, som belyser det
maritime erhvervs betydning for dansk øko-
nomi, og konklusionen er positiv, idet den mari-
time branche ligger helt i front, både når det
gælder produktivitet, værditilvækst, eksport 
og lønniveau.

Blandt deltagerne på den 4. heldagskonference
om ”Ny vækst i Det Blå Danmark” i Fællesssa-
len på Christiansborg i København var erhvervs-
og vækstminister Ole Sohn, som fortalte om 
regeringens planer om at udarbejde en ny dansk
søfartsstrategi med fokus på bl.a. konkurrence-
dygtighed, høj kvalitet i sikkerhed, sundhed og
klima, forskning og udvikling samt behovet for
maritime kompetencer, og opfordrede alle in-
teresserede til at deltage i udviklingen af den
nye strategi.

På gruppebilledet overfor ses fra venstre: 
Jenny Braat, Ole Sohn, Jan Hummer, Henrik
Rechnagel Olesen, Magnus Melin, Søren Rossé
Segel, Henrik Gedde Moos, Troels Munck, 
Anders Andersen, Knud Pontoppidan, Poul K.
Sørensen.
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Om driften i 2011 

Fonden modtog i alt 86 ansøgnin-
ger i 2011, hvilket er ca. 15 % færre
end i 2010. Der blev bevilliget
støtte til i alt 42 ansøgninger. Fon-
den støttede således næsten 50 %
af de behandlede ansøgninger, hvil-
ket er en mindre stigning i forhold
til året før. De resterende 44 ansøg-
ninger blev enten afvist eller af-
sluttet af anden årsag.

De 42 imødekomne ansøgninger fik
samlet tilsagn om støtte på kr. 38
mio. Aktivitetsniveauet i 2011 lå
således på niveau med 2010. 

Kategorien ”værfter, udstyrsprodu-
center, havne m.m.” tegnede sig for
12 uddelinger med et samlet beløb
på kr. 16 mio., svarende til respek-
tive 29 % og 41 % af årets uddelin-
ger. Se nedenstående tabeller.

Fonden har støttet en række spæn-
dende industrielle udviklingsprojek-
ter blandt etablerede maritime
virksomheder som Haldor Topsøe,

Danfoss IXA og Mekanord. Fonden
har yderligere støttet nystartede
virksomheder som BAWAT A/S og
Global Gravity ApS. Projekterne er
rettet mod miljøforbedringer og
driftsoptimering.

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

Danske søfartsorganisationer og
myndigheder fik i 2011 støtte på i
alt kr. 5 mio. fordelt på 9 projekter.
Der er givet støtte til projekter til
Danmarks Rederiforening og Sø-
fartsstyrelsen der omhandler det
internationale politiske arbejde.
CENSA under Erhvervsstyrelsen har
også modtaget støtte til et projekt
om CSR i danske rederier. Fonden
har yderligere støttet etableringen
af det nye Museum for Søfart i Hel-
singør herunder overflytningen af
det nationale bibliotek for søfarten.

Kategorien ”undervisning og rekrut-
tering” fik tilsagn om i alt kr. 7 mio.
fordelt på 12 uddelinger. Disse ud-
delinger inkluderer Rederiforenin-
gens World Careers kampagne og
desuden uddelinger til spændende
projekter på Marstal Navigations-
skole og Skagen Skipperskole.

”Forskning og teknologiudvikling”
fik i år støtte på i alt kr. 4 mio. 
fordelt på 4 uddelinger. Der er givet
støtte til CBS og Forsvarsakademiet.
Dette sidste projekt er etableringen
af et Ph.D studium indenfor kapaci-
tetsopbygning i Østafrika – 
nødvendiggjort af det udbredte
problem med piratoverfald på
skibs-farten i området ved Afrikas
Horn.

Under kategorien ”Rederier” har
Fonden givet støtte til 4 projekter
på i alt kr. 5 mio. Fonden støtter 
et omfattende ”Yield Management”
projekt til Maersk line i denne 
kategori.

Antal Procent Antal Procent

Forskning og teknologiudvikling 16 19 4 10    

Undervisning og rekruttering 27 31     12 29    

Rederier 2 2   4 10

Værfter, udstyrsproducenter, havne m.m. 15 17     12 29   

Organisationer og myndigheder 16 19    9 21   

Andet/andre 10 12     1 2  

Sum 86 100   42 100    

Antal modtagne ansøgninger Antal uddelinger
Ansøgere/
Støttemodtagere



Projekterne er kort beskrevet i
”Liste over samtlige uddelinger i
2011”.

2011 bød på flere spændende akti-
viteter udover behandlingen af 
ansøgninger.

Fondens Bestyrelse bestilte en ef-
fektanalyse i anledning af, at Fon-
den har uddelt midler i fem år.
Analysen indeholdt en række konk-
rete anbefalinger som Bestyrelsen
arbejder videre med. Fonden har
med denne analyse som inspiration
iværksat en betydelig fremadrettet
kampagne for at uddanne især re-
deriernes medarbejdere indenfor
det kommercielle område. Initiati-
vet omhandler udbuddet af 100
MBA legater over en femårig pe-
riode til dygtige medarbejdere fra
Det Blå Danmark. Dette initiativ er
også understøttet af flere artikler
publiceret i efteråret 2011 omhand-
lende ”Vækst i Det Blå Danmark”.
Denne publikation fandt specifikt

anvendelse ved konferencen ”Ny
VÆKST i Det Blå Danmark” der af-
holdtes på Christiansborg i novem-
ber 2011. Disse artikler belyser
blandt andet den afgørende men-
neskelige dimension i al virksom-
hedsdrift: Lederskab og
iværksætteri. Faktorer som en MBA
uddannelse netop kan fokusere på.
Endeligt har Fonden, assisteret af
ATV, arbejdet med DTU omkring ud-
viklingen af en ”ny” ingeniøruddan-
nelse til den maritime sektor. Denne
uddannelse skal sammensættes på
en sådan måde at flere operatio-
nelle og driftsmæssige forhold kan
inkluderes. Dette arbejde pågår
fortsat igennem 2012

Mio. kr. Procent

4 10

7 18

5 14

16 41

5 12

2 5

38 100

Uddelinger i kr. Resultatopgørelse

2011 2010
(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

73.890 39.390
-1.531 -1.066
-1.251 -1.328

-33 -33
71.075 36.963

2.709 1.182
-1 -146

73.783 37.999

0 0
73.783 37.999

38.095 34.800
-3.001 -2.690
38.689 5.889
73.783 37.999

Om årsrapporten 2011

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

Fonden har i regnskabsåret fået 
aktieudbytte på t.kr. 73.890 og haft
andre finansielle indtægter på t.kr.
2.709. Overskuddet er t.kr. 73.783
efter skat. I 2011 er uddelt i alt t.kr.
38.095 til Fondens formål, mens til-
bageførte og bortfaldne uddelinger
fra tidligere år udgør t.kr. 3.001.
Gager og bestyrelseshonorarer 
androg t.kr. 1.251, eksterne omkost-
ninger t.kr. 1.531, finansielle 
omkostninger t.kr. 1, 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.






