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Baggrund og fundats

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

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

Der er ikke opstillet nærmere krite-
rier for, hvilke typer aktiviteter 
Fonden ønsker at støtte, men be-

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

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



Bestyrelse

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

Bestyrelsesmedlemmer i perioden
har været følgende:

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

Næstformand: 
Direktør Thorkil H. Christensen,
Dansk Maritime

Direktør Jørgen Hammer Hansen,
Søfartsstyrelsen

Skibsreder Bjørn Clausen, 
Corral Line ApS

Skibsreder Finn Poulsen, 
J. Poulsen Shipping A/S 

Civilingeniør Kjell M. Harr, 
Odense Stålskibsværft A/S 

Administration:
Civilingeniør Erik Bastiansen, 
administrator

Om at ansøge

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

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

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

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



“Kursen er sat”

Velkommen til årsberetningen for 2007 fra
Den Danske Maritime Fond. 

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

2007 var et aktivt år. Der blev foretaget i
alt 47 uddelinger, dvs. næsten dobbelt så
mange som i den første regnskabsperiode
2005/06. Det samlede tilsagn om støtte
udgjorde ca. 68,5 mio. kr. eller 75% mere
end året før.

I årsberetningen sætter vi fokus på 6 af de
47 projekter. Alle uddelinger i 2007 er kort
omtalt sidst i årsberetningen. Og på inder-
siden af omslagets forside omtales Fondens
formål, baggrund, bestyrelse og ansøg-
ningsproceduren. På indersiden af omsla-
gets bagside omtales Fondens aktiviteter
og økonomi. Fondens årsrapport kan hen-
tes på www.dendanskemaritimefond.dk 

“…at udvikle og fremme

dansk skibsfart og værfts-

industri”



Kort fortalt:
Den maritime forskning og teknologi-
udvikling i Danmark styrkes i disse år 
gennem en række forskningsprojekter
ved Dansk Center for Maritim Teknologi,
i daglig tale DCMT. De emner, der for-
skes i, er afstemt med virksomhederne i
Det blå Danmark bl.a. gennem Centrets
Advisory Board. DCMT blev etableret 
i 2006 som et samarbejde mellem DTU
Mekanik og Force Technology.

Fakta:
Forskningsprojekter:
> SeaTrend / Overvågning af fart 

og forbrug
> Ombordsystemer 
> Energisystemer
> Dynamisk stabilitet 
> Farttab i bølger
> To-takts dieselmotorer 
> Praktisk anvendelse af CFD 

(Computational Fluid Dynamics) 
> Propeller kavitation med CFD
> Brændoliebesparende udstyr

Baggrunden:
Dansk Center for Maritim Teknologi
(DCMT) blev sat i verden for at styrke
dansk forskning, innovation og udvikling
indenfor maritim teknologi. 
Samtidig profilerer DCMT den danske 
maritime sektor for at øge rekrutteringen
til de maritime ingeniørfag på DTU.

Centrets forsknings- og udviklingsaktivite-
ter fokuserer på effektive skibsoperationer,
sikker transport og miljørigtig drift. 

Løsningen:
Der er p.t. igangsat ni projekter (se listen
her til venstre), der behandler emner inden
for DCMTs fokusområder: Sikker transport,
effektiv operation og miljø. Gennem forsk-
ningssamarbejder med andre universiteter
er DCMT imidlertid involveret i en lang
række yderligere projekter. 
Senest er DCMT blevet koordinator i et
dansk projekt ”Green Ship of the Future”,
hvor målet er en markant nedbringelse af
skibes emissioner af gasarter og partikler. 

Projektet er et samarbejde mellem MAN
Diesel, Aalborg Industries, A.P. Møller -
Mærk og Odense Stålskibsværft.

Desuden deltager DCMT i jobmesser for
ingeniører og i Danmarks Rederiforenings
uddannelseskaravaner til gymnasier og
tekniske skoler rundt omkring i Danmark.

Perspektiverne:
Etableringen af DCMT har bl.a. medført
forsknings- og udviklingssamarbejder 
med MAN Diesel, Force og DTU, som dels
placerer Danmark som en del af eliten på
forskningsområdet, dels styrker Danmarks
konkurrenceevne inen for dette område.
På rekrutteringsområdet har initiativerne
øget interessen for de skibstekniske kurser,
og DTU Mekanik har således allerede ople-
vet en øget tilgang af studerende.

Dansk Center for 
Maritim Teknologi



Projekter:
SeaTrend-systemet til performance moni-
torering er nu i demonstrationsfasen, og
testes på fire tankskibe hos Clipper Won-
sild Tankers. De første resultater forventes
i 2. halvår 2008, hvorefter systemet vil
være klar til salg. Med systemet overvåges
begroning af skrog og propeller og skibe-
nes rejseeffekivitet dokumenteres. 
For at videreudvikle den hydrodynamiske
model i SeaTrend‚ arbejdes der med en
avanceret matematisk model til mønster-
genkendelse af operationelle data fra ski-
bene. Med denne model forventes det at
kunne øge systemets nøjagtighed af til-
standsovervågningen. For at teste model-
len er specielt loggeudstyr til opsamling af
operationelle data installeret på et af
Dampskibsselskabet Torms skibe.

Praktisk CFD: I samarbejde med MAN 
Diesel A/S, Frederikshavn, DTU Mekanik og
FORCE Technology har DCMT igangsat et
spændende projekt om validering af den
nyeste generation af CFD-beregnings-

programmer til hydrodynamiske bereg-
ninger af skrog og propeller. 

Formålet med projektet er at validere 
nøjagtigheden af disse programmer til 
beregning af skrogmodstand, propeller-
virk nings grader og kavitationsforhold i
forhold til modelforsøg. 

I projektet tages der udgangspunkt i 
modelforsøgsresultater fra Søværnets 
nye 70m inspektionsskibe til Grønland. 
Resultatet af de første beregninger viser,
at modstanden af skroget kan bestemmes
vha. CFD med en usikkerhed på maksimalt
5%. De første resultater af projektet for-
ventes publiceret på en international 
konference i 2008.

“Vi skal være 
en del af eliten…”

Den Danske Maritime Fond >  Årsberetning 2007  >  Tema 1

Kjeld Roar Jensen og Thomas Eefsen
DCMT

Set indefra:
Dansk Center for Maritim Teknologi
ledes af Thomas Eefsen og Kjeld Roar
Jensen, der begge er ansat hos Force
Technology, mens projektdeltagerne 
fordeler sig hos Force Technology og 
hos DTU Mekanik. 
De direkte projektansvarliges baggrund 
og nationalitet er meget forskellig, 
hvilket styrker forskningsmiljøet generelt
og den internationale side i det i for -
vejen globale forskningsmiljø.

Info:
> Gennemfører maritime forsknings- 

og udviklingsprojekter
> Samarbejde mellem DTU Mekanik

og Force Technology
> Hjemhørende hos 

Force Technology, 
Hjortekærsvej 99, 2800 Kgs. Lyngby
Kontakt Thomas Eefsen, 72 15 77 00

> Mere info: www.dcmt.dk, 
www.force.dk og www.dtu.dk



Kort fortalt:
Reduktion af skibenes energiforbrug 
og dermed CO2-udledning står højt på
enhver reders ønskeliste. Det kan bl.a.
gøres ved at øge propellerens virknings-
grad. 
Hos Injector Trawldoors A/S i Horsens
har man opnået brændstofbesparelser
på op til 20% med et patenteret princip
til trawlskovle. Dette princip søger man
nu at anvende i en innovativ, energi-
sparende skibspropeller via dattersel-
skabet Injector Innovation.

Fakta:
> Målsætning om at udvikle verdens 

mest effektive propellere.
> Overførsel af gode erfaringer og 

resultater fra trawlskovle til 
propellere.

> Udvikling af innovative og energi-
sparende propellere på baggrund af 
patenteret injector-princip.

> Verifikation gennem CFD-bereg-
ninger og modelforsøg.

Baggrunden:
De stærkt stigende oliepriser betyder
stærkt stigende udgifter for skibsfarten.
Hertil kommer, at der i disse år er kommet
øget fokus på skibenes udledning af CO2.
Der gøres derfor ihærdige anstrengelser på
mange fronter for at nedbringe skibenes
energiforbrug, og dermed brændoliefor-
brug og CO2-udledning. Et af de mange
steder, man kan sætte ind, er at øge virk-
ningsgraden af skibenes fremdrivnings-
anlæg, herunder propelleren.

Løsningen:
På basis af Injector Trawldoors erfaringer
og Injector Innovations beregninger indtil
nu anses det for muligt, at en skibspropel-
ler med injector-virkning kan spare op
mod 10% af et skibs brændolieforbrug.
Dette er i færd med at blive verificeret
gennem CFD-beregninger (Computational
Fluid Dynamics-beregninger) og modelfor-
søg. Der undersøges således flere alterna-
tive udformninger, og søges en optimering 
af propellerens fremdrivningsegenskaber 

og minimering af vibrationer i skibs-
skroget forårsaget af propelleren.

Perspektiverne:
Denne propeller kunne således blive en
vigtig faktor i arbejdet med at nedsætte
skibenes brændolieforbrug og dermed også
skibsfartens CO2-udledning. Betydningen
vil selvfølgelig afhænge af, i hvilken takt
og i hvilket omfang propelleren vil kunne
trænge ind på markedet for dels nybyg-
ninger og dels ved udskiftningen af pro-
pellere på sejlende skibe. 

Tilbagebetalingstiden for en merinveste-
ring i en injector propeller vil dog med de
forventede brændoliebesparelser formo-
dentlig være kort.

Energisparende 
propeller

Figur 1 Figur 2



Projektet:
Injector Trawldoors A/S er førende inden
for udvikling af trawlskovle på baggrund
af brugen af et helt specielt princip, injec-
tor-princippet, som virksomheden har ud-
viklet og patenteret. Injector-virkningen
øger vandets hastighed hen over trawl-
skovlen, der har vist sig effektivt til at re-
ducere et fiskeskibs energiforbrug. Fiske-
trawlere med injector trawlskovle bruger
således op til 20% mindre brændstof end
med traditionelle skovle. Erfaringerne og
de gode resultater med injector-princippet
forsøges nu overført til skibenes propellere.

Princippet er, at man øger vandets hastig-
hed og spreder berøringsfladen for vandet
over hele propeller-bladet ved at forsyne
det med en injector kanal. Derved giver
hele propellerbladet og ikke kun en del af
centerbladet og spidsen en ydende effekt.
Simuleringerne viser (figur 1), at vand-
trykket bagud øges pga. injector-effekten
sammenlignet med en traditionel propeller
(figur 2). 

Der sker således en centrering af vandet, 
der kan tolkes som, at injector propelleren
yder et større tryk/skub bagud og i mindre
grad til siderne end en traditionel propel-
ler gør. Simuleringer viser desuden, at
vandseparationen ved propeller-spidserne
er mere eller mindre væk, og at vand-
strømningen er ganske ren. Dette tyder på,
at der vil ske en mindre slitage på propel-
lerbladene som følge af væsentlig mind-
sket kavitation.

Alt i alt forventes det, at injector propel-
lerens fremdrivningseffekt vil være væ-
sentlig højere end en traditionel propeller.

Set indefra:
Injector Innovations mål er at udvikle
verdens meste effektive og miljøvenlige
skibspropellere.

”Vi har med vores trawlskovle formået
at mindske olieforbruget for verdens 
fisketrawlere. Injector propelleren har
ene og alene til formål at mindske olie-
forbruget. Vi har høje ambitioner med
propelleren, lige som vi havde da vi
startede udviklingen af Injector Trawl-
skovlen. Vi betragtes som en af de mest
innovative og førende trawlskovlprodu-
center på markedet. Det samme håber 
vi vil gøre sig gældende indenfor skibs-
propellere.

Info:
> Energisparende propeller
> Injector Trawldoors A/S

Gammel Havn 1, 8700 Horsens
Kontakt Jan-Allan Müller, 70 20 29 25

> Mere info: www.injectordoor.com

“Vi satser på mere end bare 
at holde skruen i vandet...”

Den Danske Maritime Fond >  Årsberetning 2007  >  Tema 2

Jan-Allan Müller
Injector Innovation



Kort fortalt:
Ballastvand forurenet med organismer
er blevet et stigende problem med den
stigende skibstrafik. IMO har derfor
vedtaget et sæt regler til begrænsning
af denne type forurening, men der
mangler udstyr, som kan løse proble-
mer ne på skibene. 
Atlas-Danmark har derfor i samarbejde
med TEISLEVenergy igangsat udviklin-
gen af et sådan udstyr, der baserer sig
på tilsætning af ozon til ballastvandet,
som neutraliserer organismerne. 

Fakta:
Udvikling af et modulopbygget anlæg til
behandling af forurenet ballastvand.
Anlægget er baseret på en kombination
af effektiv filtrering, som delvist fjerner
forureningskilderne, og efterfølgende
behandling med ozon, som desinficerer
det resterende ballastvand. 

Baggrunden:
Skibsfarten skal med baggrund i en IMO-
konvention rense ballastvandet for at
mindske spredningen af patogene bakte-
rier og fremmede dyrearter, de såkaldte
”invasive arter”. Konventionen forventes at
træde i kraft i foråret 2009 og pålægger
skibsfarten at fjerne såvel bakteriekulturer
som bløddyr og skaldyr samt yngel og æg
herfra. Dette kræver en indsats dels mod
ballastvandet og dels mod det i tankene
opsamlede bundslam. Traditionelle rense-
metoder baseret på desinfektionsmidler 
kræver både opbevaring af store mængder
giftstoffer og medfører udledning af gift-
stoffer. Der er derfor behov og interesse
for systemer, som ikke bruger kemikalier.

Løsningen:
Undersøgelser de senere år viser, at ozon
er særdeles effektivt til desinfektion af
ballastvand. Atlas-Danmark og TEISLEV  -
energy sigter derfor på at udvikle en ny
teknologi baseret specielt på kombinatio-
nen af effektiv, mekanisk filtrering efter-

fulgt af behandling med ozon, ultraviolet
lys eller ultralyd, eller kombinationer af
disse. Systemet opbygges i modulform for
at kunne tilpasses forskellige skibes bal-
lastkapacitet.

Perspektiverne:
Der er i dag kun et begrænset udbud af
udstyr på verdensmarkedet, der effektivt
og miljømæssigt forsvarligt kan løse opga-
ven. Derfor er der muligheder for mindre,
innovative virksomheder at etablere sig på
verdensmarkedet. Dette vil over de kom-
mende 5 til 7 år omfatte levering af udstyr
til af størrelsesordenen 35.000 større, sej-
lende handelsskibe, samt til et marked af
nybyggede skibe på af størrelsesordenen
10.000 skibe.

Rent ballastvand



Projektet:
Systemet modulopbygges og tilpasses
skibe med en samlet ballastkapacitet på
f.eks. 5.000, 10.000 og 15.000 m3. 
Et modul kan indpasses i en standardcon-
tainer med alle de ozonbærende installa-
tioner placeret over dæk. Anlægget er
kompakt og kan placeres ventileret på
dæk. Ved nybygninger kan anlægget ind-
bygges direkte i maskinrummet eller i et
særligt aflukket rum under dæk.

Før ballastvandet pumpes til tankene,
kunne det behandles med en effektiv fil-
trering til 20µ partikelstørrelse og pres-
ning af slammet til filterkager, der efter -
følgende lagres eller brændes. Dette ville
fjerne hovedparten af de invasive arter.
Eventuelt bundslam skal fjernes hurtigt 
fra tankene, så det ikke hærder og skal
fjernes manuelt.

Selve ozondoseringssystemet skal have en
reaktortank med opholdstid på ca. 30 se-
kunder og en dosering på nominelt 1 ppm 

ozon. Systemet skal opbygges som et kon-
tinuert operende system for at minimere
ozonforbruget, og doseringen skal kunne
varieres for at kunne virke effektivt mod
invasive krebs- og muslingearter, som
kræver større dosering end bakterier. 
En eventuel overdosering af ozon vil hur-
tigt frigøres fra det udledte ballastvand,
og vil i meget små mængder stige op i at-
mosfæren uden at forurene hverken hav-
miljøet eller atmosfæren.

“En kombination af filtrering og
ozon-behandling…”

Den Danske Maritime Fond >  Årsberetning 2007  >  Tema 3

Ole Thomasen 
Atlas-Danmark

Set indefra:
Ole Thomasen og Bjørn Teislev er hhv.
maskinmester og civilingeniør med mas-
ser af både teoretisk og praktisk erfaring:

“Skibsfarten oplever stigende krav om
renere ballastvand. Ved at kombinere
vores operationelle og teoretiske viden
og erfaringer arbejder vi med at udvikle
en løsning til opfyldelse af kravene. 
Projektet er muligt gennem støtte fra
Den Danske Maritime Fond, og vi ser
gode perspektiver for at tilføre skibs -
farten et effektivt udstyr til biologisk 
reduktion af ballastvand.”

Info:
> Udstyr til rensning af ballastvand.
> Samarbejde mellem Atlas-Danmark

og TEISLEVenergy, 
Orehoved Langgade 35, 4840 Nr. Alslev.
Kontakt Ole Thomasen, 54 44 66 60 
eller Bjørn Teislev, 86 81 60 40.

> Mere info: www.atlas-danmark.dk og
www.teislevenergy.com samt
www.imo.org 



Kort fortalt:
Den maritime sektor omfatter en række
professionelle netværk. Her udveksles
informationer og erfaringer gennem
møder, nyhedsbreve, tidsskrifter, og i de
senere år, selvfølgelig via Internettet.
Danske maritime netværk har naturlig-
vis været på nettet i en årrække, men
den stigende informationsstrøm og kon-
kurrence om at tiltrække sig opmærk-
somhed har resulteret i et tæt, praktisk
samarbejde og en fælles internetportal,
nemlig www.detmaritimedanmark.dk.

Fakta:
Den nye internetportal www.detmariti-
medanmark.dk eller blot www.mardan.dk
giver både brugerne én samlet indgang
til Det blå Danmark og øger synligheden
af alle foreningerne:
> Europas Maritime Udviklingscenter 
> Foreningen til Søfartens Fremme
> Skibsteknisk Selskab

Baggrunden:
For at sikre Danmarks fortsatte placering i
front af søfartsnationerne er det hensigts-
mæssigt med et samarbejde blandt alle
branchens aktører. Med internettet har vi
fået en enestående mulighed for at etab-
lere en platform for et stærkt netværk på
en nærmest optimal måde: De nyeste in-
formationer kan, så snart de er til rådig-
hed,  distribueres globalt, og er dermed i
princippet frit tilgængelige for alle.
Det er selvfølgeligt i dag et must at være
på nettet, og alle tre foreninger har da
også i en årrække vedligeholdt hver deres
egen hjemmeside.

Løsningen:
For at udnytte fordelene ved koordinering
og centralisering har vi derfor etableret en
fælles internetportal på adressen
www.detmaritimedanmark.dk eller i kort
form www.mardan.dk. Som det ses, når
man besøger den nye portal, er der her
masser af muligheder for at finde ny
viden, holde sig ajour med begivenheder,  

tilmelde sig arrangementer, se links til
branchens virksomheder, institutioner og
organisationer, læse historier fra de 7
have, se deltagerne i det maritime net-
værk, finde jobopslag og meget andet.
Faktisk vil det nemmeste være selv at gå
på www.mardan.dk.

Perspektiverne:
Foreningernes målsætninger er at styrke
det enkelte medlem gennem samarbejdet i
det enkelte netværk og mellem netvær-
kene. Meget kan gøres endnu, og den nye
internetportal er et godt redskab i dette
arbejde. Hertil kommer, at portalen på sigt
også kan blive Det blå Danmarks ansigt på
internettet overfor udlandet.
Udviklingen går hurtigt, og for at sikre en
levedygtig internetportal skal vi stadig
holde os ajour og søge at udnytte og inte-
grere de nye teknologier og de muligheder
og behov der opstår. Med den nye ”frem-
tidssikrede” portal er foreningerne nu godt
kørende i en årrække frem.

www.DetMaritimeDanmark.dk 



Bag projektet:
Europas Maritime Udviklingscenter
(EMUC) arbejder på at skabe vækst i de
maritime virksomheder ved at samle,
styrke og udfordre branchen i bredeste
forstand.  EMUC lægger særlig vægt på
den løbende dialog om de maritime virk-
somheders globale konkurrencekraft.
EMUC skaber et tættere samarbejde mel-
lem Det blå Danmarks myndigheder, orga-
nisationer, virksomheder samt skoler og
institutioner. Der drives flere ERFA- og vi-
densdelingsnetværk blandt medlemmerne
og med europæiske netværk.

Foreningen til Søfartens Fremme er
mere end 160 år gammel og har til formål
at fremme alt, hvad der tjener til søfartens
bedste.  Foreningen har ca. 6.000 medlem-
mer, og et væsentligt mål er at øge kend-
skabet og rekrutteringen til søfarten
gennem en omfattende dialog med uddan-
nelsessystemet. Foreningen udgiver bladet
SØFART, som bl.a. sendes til 600 folkesko-
ler. 

Skibsteknisk Selskab er en fagteknisk 
forening for hele det maritime område i
Danmark. Selskabets formål er at fremme
forholdene for en bred faglig udveksling 
af viden og gøre kompetencer tilgængelige
for alle involverede. Desuden forvalter
Selskabet en fond, Skibsteknisk Selskabs
Fond. Internationalt samarbejder Skibstek-
nisk Selskab dels med flere af de øvrige
europæiske tilsvarende foreninger og dels
worldwide med foreninger i bl.a. USA,
Japan, Korea, Indien, Rusland og Sydafrika. 

Transportøkonomisk Forening (TØF) er
måske på vej ind i samarbejdet omkring
www.mardan.dk. TØF er en upolitisk, 
uafhængig forening, der på tværs af
transportformerne formidler viden, erfa-
ringer og ledelsesmæssige kompetencer
inden for transportpolitik, logistik, trans-
port -teknik, -økonomi, -forskning og -ud-
dannelse.

“Støt fremad…”
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Steen Sabinsky
Det Maritime Danmark

Set indefra:
De fire foreninger har etableret et admi-
nistrativt netværkssamarbejde hos EMUC
for yderligere at styrke hele den mari-
time sektor.

”Det har været en for alle parter nyttig
og lærerig proces at bringe de forskellige
foreningers forskellige kulturer sammen
i en fælles skabelon, og samtidig sørge
for at bevare den enkelte forenings sær-
præg og traditioner.”

Info:
> Samarbejde mellem danske maritime 

netværk:
Europas Maritime Udviklingscenter 
(EMUC), Foreningen til Søfartens 
Fremme, Skibsteknisk Selskab, og 
Transportøkonomisk Forening

> Fælles sekretariat: 
Amaliegade 33, 1256 København K
Kontakt Steen Sabinsky, 33 33 74 88

> Mere info:www.detmaritimedanmark.dk 
og www.toef.dk



Kort fortalt:
Der forskes meget i sundhed, bl.a. om
hvad vi skal og ikke skal spise, drikke og
gøre for at holde os sunde. 
På søfartsområdet har dette emne imid-
lertid kun i begrænset omfang været
genstand for nærmere analyse og
egentlig forskning, hvilket Center for
Maritim Sundhed og Sikkerhed (CMSS) 
i Esbjerg i samarbejde med rederierne
Royal Arctic Line og Esvagt vil gøre
noget ved.

Fakta:
Videnskablig afprøvning og evaluering
af sundhedsfremmende initiativer i den
maritime branche.

Baggrunden:
Overalt i Danmark er sundhedsfremme-
initiativer sat i værk, noget som også har
smittet af på den maritime branche. 
Generelt er mange initiativer dog aldrig
blevet evalueret, dvs. vurderet på et 
videnskabeligt grundlag. Samtidig er det 
vel efterhånden alment accepteret, at 
arbejdspladsen kan bidrage væsentligt til
at påvirke de ansattes livsstil. 

Virksomheden får desuden en fordel af en
forbedret livsstil og arbejdstrivsel blandt
de ansatte gennem nedsat fravær, øget ar-
bejdsfastholdelse og en positiv ”branding”
over for kunder og offentlighed.

Løsningen:
Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed
(CMSS) afprøver derfor i dette projekt
sundhedsfremme-initiativer i to forskellige
rederier, og evaluerer efterfølgende resul-
taterne på videnskabelig basis. Herefter vil
andre i branchen kunne drage nytte af de
indhøstede erfaringer.

Det overordnede formål med projektet er
at forbedre helbred, sundhed og trivsel
hos søfarende ved brug af metoder, som i
andre sammenhænge har vist sig at have
en dokumenteret effekt. Projektet er et
udviklingsprojekt, hvor en grundig evalue-
ring vil afdække, hvorledes disse metoder
bedst implementeres og fastholdes overfor
ansatte i skibsfartserhvervet. 

Perspektiverne:
Projektet kan pege på metoder til sund-
hedsfremmende indsats, som er velegnede
til brug i den maritime sektor og tager
hensyn til sektorens egenart i forhold til
landbaserede virksomheder. 
Metoderne evalueres med henblik på, 
at resultaterne kan overføres og bruges
generelt i det maritime område. 
På sigt forventes indsatsen at betyde sun-
dere livsstil, formentlig mindre sygefravær
samt, baseret på viden fra tilsvarende ind-
sats i land, en betydning for rekruttering
og fastholdelse af medarbejdere.

Sundhedsfremme til søs



Projektet:
Der findes i projektet flere niveauer for
deltagelse, der som udgangspunkt natur-
ligvis er frivillig. Kortlægningen af delta-
gernes sundhedsprofil anvendes både som
udgangspunkt for den enkeltes motions-
eller kostændringer og i den efterfølgende
evaluering af projektet. 

Ved opstarten på projektet foretages et
sundhedstjek, som omfatter en sundheds-
profil baseret på et spørgeskema og fysio-
logiske målinger. Herefter følger indsats-
perioden, hvor deltagerne gennemgår en
motionsdel under vejledning, evt. ryge-
stopkursus og kostindsats via hovmester-
kurser. Efter indsatsperioden gentages
sundhedstjekket, og effekterne af indsat-
sen vurderes. 
I projektforløbet evalueres processen lø-
bende både kvantitativ og kvalitativ i form
af dataindsamling med spørgeskemaer og
personinterviews. Evalueringen er central
for at kunne pege på, hvilke indsatser, der
virker eller ikke virker i det maritime miljø.

Udover projektet med evaluering af sund-
hedsfremme-initiativer har CMSS i øje-
blikket følgende andre projekter i gang:

Helbred og ulykker i sø- og landtrans-
port samt fiskeri. 
Støttes af Forskningsrådet for Sundhed og
Sygdom (FSS) og Helsefonden, og udføres i
samarbejde med Søfartsstyrelsen m.fl.

Glid og fald på fiskeskibe, et interven-
tionsprojekt. 
Støttes af FIUF, og udføres i samarbejde
med Fiskeriets Arbejdsmiljøråd.

Ergonomi/intelligent motion i offshore-
industrien. 
Støttes af Arbejdsmiljøforskningsfondet,
og udføres i samarbejde med Nationale
Forskningscenter for Arbejdsmiljø og
Mærsk Contractors.

Reduktion af arbejdsulykker i Offshore.
Støttes af gruppen af olieproducerende
selskaber i danske sektor, NSOC-D.

“Hvem ved egentlig, om et
æble om dagen virker…”
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Lulu Hjarnø
Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed

Set indefra:
Center for Maritim Sundhed og Sikker-
hed (CMSS) er placeret ved Syddansk
Universitet og har til formål at levere
ekspertise til sikring og udvikling af det
bedst mulige arbejdsmiljø, sundhed og
sikkerhed for søfolk, fiskere og ansatte 
i offshorebranchen.

“Formålet er dels at udvikle metoder, 
som rederierne så selv kan bruge til at
evaluere deres indsatser på livsstils- og
trivselsområdet med, og dels at skabe 
erfaringer, som kan bruges til best prac-
tice-metoder i hele den maritime bran-
che”.

Info:
> Forskning i sundhedsfremme til søs
> Center for Maritim Sundhed og 

Sikkerhed, Syddansk Universitet,
Niels Bohrs Vej 9, 6700 Esbjerg
Kontakt Lulu Hjarnø, 65 50 42 60

> Mere info: www.maritimmedicin.dk



Kort fortalt:
DTU Transport har udviklet et værktøj,
der via en simulering over f.eks. en 
6 måneders periode kan beregne konse-
kvenserne af forskellige fartplaner for
kunderne og operatøren for meget store
transportnetværk. Værktøjet er tænkt
anvendt som et beslutningsstøttesystem
i den taktiske planlægning hos store
containerskibsoperatører, og er blevet
døbt Glaucus.

Fakta:
Udvikling af et IT-system, som i kvanti-
tative termer kan fortælle noget om
serviceniveau og indtjening for et meget
stort transportnetværk. På basis heraf
vil det være muligt at designe den mest
hensigtsmæssige fartplan for både
transportkøberne og linieoperatøren.

Baggrunden:
Optimering af anvendelsen af en operatørs
skibe er i liniefart en kompliceret planlæg-
ningsopgave, når transportnetværket om-
fatter et større antal havne, en stærkt
varieret efterspørgsel mht. bl.a. afskib-
nings- og ankomsthavn, varetyper, og over
tid. Hertil kommer begrænsninger i den til
rådighed værende flåde mht. skibenes 
kapaciteter, fart m.m., samt havnerestrik-
tioner m.v. Målet er selvfølgelig både at
opnå en høj grad af kundetilfredshed og
det bedst mulige økonomiske resultat for
rederiet. 

Løsningen:
Forskerne på DTU har udviklet et meget
effektivt simuleringsværktøj, der kan be-
regne konsekvenserne af meget store
transportnetværk med hensyn til service-
niveau for kunderne og indtjeningen for
rederiet. 

Løsningen har været at overføre metoder
og modeller udviklet gennem de seneste 

15 år til landbaseret kollektiv transport.
Simuleringssystemet bestemmer således
godsets vej gennem transportnetværket ud
fra den til rådighed værende flåde og in-
frastruktur samt på basis af en målfunk-
tion. Denne målfunktion bestemmer hvilke
tekniske parametre i transportnetværket,
der skal tilgodeses, hvilket typisk vil være
den korteste vej eller tid. Andet trin i opti-
meringsprocessen er at ændre på fartpla-
nen eller andre forhold i transport-
systemet for at søge en bedre løsning. 
Ved at simulere alternative ruteplaner kan
disse sammenlignes, og derigennem kan
man nærme sig en mere optimal sejlplan.

Perspektiverne:
Simuleringsværktøjet kan indgå i den tak-
tiske planlægningsproces hos store linie-
operatører, hvor fartplanen f.eks. justeres
med et halvt års interval. Denne proces
kan ved brug af værktøjet effektiviseres,
og driften forbedres i form af større kun-
detilfredshed og mindre omkostninger.

Køreplan for skibsfarten…



Projektet:
For at effektivisere arbejdet med fartpla-
nerne for omfattende rutenetværk har 
DTU Transport udviklet et værktøj, der via
en simulering over f.eks. en 6 måneders
periode kan beregne konsekvenserne af
forskellige fartplaner for kunderne og 
operatøren af meget store netværk. 
Værktøjet er tænkt anvendt som et beslut-
ningsstøttesystem i den taktiske planlæg-
ning hos en stor containerskibsoperatør,
og er blevet døbt Glaucus.

Testkørsler med programmet indikerer, 
at et netværk med 250 havne, 1000 skibe,
ca. 200.000 efterspørgselsenheder (3,5
mio. containere) og en 6 måneders plan-
lægningshorisont kan simuleres på ca. 15
min. Simuleringstiden afhænger i meget
høj grad af detaljeringsgraden af efter-
spørgselsdata samt størrelsen af det op-
stillede netværk. Programmet er dog
endnu ikke helt færdigudviklet, og der for-
ventes klare forbedringer på køretiden ved
f.eks. parallelisering af softwaren.

Derudover arbejdes der med parallelisering
af algoritmen, der beregner de korteste
veje. Dette forventes at nedbringe køre -
tiden yderligere.

Den underliggende model af det køreplans-
baserede transportnetværk er en transit
baseret tid-sted graf. Udlægning af con-
tainerflow sker igennem en all or nothing
assignment, hvor individuelle efterspørgs-
ler fordeles på ruten med de laveste om-
kostninger ud fra en lineariseret
målfunktion.

Den opbyggede korteste vej algoritme er
en cut-baseret, grådig, én til mange algo-
ritme, der anvender et selvbalancerende
binært søgetræ som prioritetskø. Den ud-
viklede algoritme reducerer antallet af
korteste vej beregninger fra kvadratisk til
lineær størrelse, og dette har stor indfly-
delse på den samlede køretid af simulerin-
gen, da ca. 90 % af køretiden ligger i disse
beregninger.

“Færgen er i havn 
om få minutter...”
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Oli B. G. Madsen
DTU Transport

Set indefra:
Oli B.G. Madsen og hans kolleger hos
DTU Transport arbejder bl.a. med at
overføre designet af køreplansbundne
transportnetværk inden for den kollek-
tive trafik og godstransport til et mari-
timt beslutningsstøttesystem.

”Mindre netværk kan godt planlægges
manuelt, men står man med et maritimt
netværk med 150-250 havne, 300-900
skibe, 3-5 containertyper og 100.000-
500.000 ordrer, så er det umuligt at 
designe et optimalt netværk manuelt”.

Info:
> Taktisk beslutningsstøttesystem 

til netværksdesign indenfor 
container shipping.

> DTU – Transport 
Bygningstorvet 116, Vest
2800 Kgs Lyngby
Kontakt Oli B.G. Madsen, 45 25 15 26

> Mere info: www.transport.dtu.dk 



Atlas Incinerators A/S: 
Udvikling af nyt produkt

Atlas Incinerators har med støtte fra Den 
Danske Maritime Fond igangsat udviklingen af
et grundlæggende nyt design af en velkendt
udstyrsenhed til skibe. 
Designet bygger på kendt teknologi, men opfyl-
der kravene til billigere og lettere materialer. 
Den nye enhed vil desuden være mere vedlige-
holdsvenlig end markedets nuværende. 
www.atlasinc.dk 

Atlas-Danmark ApS: 
Neutralisering af ballastvand

Ballastvand forurenet med mikroorganismer er
blevet et stigende problem med den stigende
skibstrafik. IMO har derfor vedtaget et sæt
regler til begrænsning af denne type forurening
(”International Convention for the Control and
Management of Ships’ Ballast Water and Sedi-
ments”), som dog endnu ikke er trådt i kraft. 
Et forhold, som kunne forsinke en hurtig
ikrafttræden, er manglen på udstyr, som kan
løse problemerne på skibene. 
Atlas-Danmark har derfor med støtte fra 
Fonden igangsat udviklingen af et sådan udstyr,
der baserer sig på tilsætning af ozon til ballast-
vandet, som neutraliserer mikroorganismerne.
En mulig overdosering af ozon vil hurtigt fri-
gøres fra det udledte ballastvand, og vil i meget
små mængder stige op i atmosfæren uden at
forurene denne eller havmiljøet. 
www.atlas-danmark.com 

BIMCO og Syddansk Universitet, Instituttet 
for Maritim Forskning og Innovation: 
”Quality Coastal States”

Den internationale søfartsorganisation BIMCO
(The Baltic and International Maritime Organi-
sation) med administrativt hovedsæde i Dan-
mark gennemfører en større undersøgelse om-
kring problemstillingen ”Quality Coastal State”.
Formålet med projektet er at kortlægge, hvor-
vidt de enkelte kyststaters lovgivninger, foran-
staltninger og tjenesteydelser i forbindelse med
international skibstrafik lever op til forventede
standarder. Kyststaterne sammen med skibsfar-
ten spiller således selv en meget væsentligt
rolle med henblik på at fremme sikker, smidig
og frem for alt miljøvenlig skibstrafik. BIMCO
har bedt Instituttet for Maritim Forskning og
Innovation i Esbjerg om at bistå med dele af
dette udviklingsarbejde, som Fonden støtter. 
www.bimco.org og 
www.sam.sdu.dk/dpets/mfi/

Centre of Maritime Studies and Engineering,
Færøerne: 
Ny simulator

Den danske maritime sektor nyder godt af Fæ-
røernes maritime miljø gennem rekruttering af
medarbejdere til danske rederier og andre mari-
time virksomheder. Fonden har derfor besluttet
at yde et bidrag til modernisering af simulator-
udstyr ved Færøernes navigationsskole, så det
lever op til dagens standard på moderne skibe.
www.vh.fo 

CO-Industri, Danske Maritime og Danmarks
Rederiforening: 
”Maritim uge”

Ugen fra den 7. til den 12. april var i EU ud-
nævnt til ”maritim uge” med henblik på at
skabe bred opmærksomhed om den maritime
industri. Også i Danmark blev der landet over
afholdt arrangementer hos virksomheder, sø-
fartsskoler og institutioner, og der blev desuden
afholdt en konference i København onsdag den
9. april. Den Danske Maritime Fond støttede
arrangementet og benyttede konferencen til at
overrække uddelingsbeviser til udvalgte modta-
gere af støtte fra Fonden. 
www.danskemaritime.dk og 
www.shipowners.dk  

Copenhagen Business School, Instituttet 
for Industriøkonomi og Virksomhedsstrategi 
og Syddansk Universitet, Instituttet for Mari-
tim Forskning og Innovation: 
Den danske maritime klynge

I foråret 2006 blev dele af rammebetingelserne
for dansk rederinæring kritiseret af de økono-
miske vismænd i deres halvårsrapport, den så-
kaldte Vismandsrapport. Kritikken tog dog
forbehold for, at de samfundsøkonomiske ef-
fekter af den danske maritime klynge er svære
at vurdere, som følge af manglende informatio-
ner og forskning på området. Dette søger for-
skere ved CBS og SDU at råde bod på gennem
projektet Skatteincitamenter, rammebetingelser
og industriel dynamik i det Blå Danmark, som
Fonden støtter. 
www.cbs.dk (Blue Denmark.dk) og
www.sam.sdu.dk/dpets/mfi/

Danmarks Rederiforening: 
Rekrutteringskampagne

I 2006 igangsattes en stor rekrutteringskam-
pagne gennem bl.a. massiv annoncering i en
række medier, inklusive biograf og TV-reklamer. 

Liste over samtlige 
uddelinger i 2007

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



Kampagnen fortsatte gennem hele 2007, og har
til fulde levet op til de opstillede mål. Det blev
dog også klart, at man ikke kunne forlade sig
på denne relativt korte periodes intensive ind-
sats. En fortsat påvirkning er således påkrævet
for at fastholde og udbygge de gode resultater.
Kampagnen, der koordineres og foranlediges af
Danmarks Rederiforening, forsætter derfor i
2008 med støtte fra denne Fond og fra flere
andre fonde med tilknytning til den maritime
sektor. 
www.worldcareers.dk og
www.shipowners.dk 

Danmarks Rederiforening: 
Jobportal

Som supplement til rekrutteringskampagnens
hjemmeside www.worldcareers.dk er der etable-
ret en jobportal. Her kan danske maritime virk-
somheder placere deres jobannoncer, og dermed
drage fordel af synergieffekten ved at være
mange virksomheder på en i forvejen velbesøgt
hjemmeside vedrørende uddannelses- og karrie-
remuligheder i ”Det blå Danmark”. Fonden har
finansieret udviklingen af jobportalen.
www.shipowners.dk og 
www.worldcareers.dk

Danmarks Rederiforening i samarbejde med
Danmarks Skibskredit A/S: 
Studietur til Kina

Udviklingen i den kinesiske økonomi gennem de
seneste 15-20 år har haft en kolossal stor be-
tydning for verdensøkonomien, verdenshandlen
og dermed for den maritime sektor. De seneste
5 års højkonjunktur på fragt- og nybygnings-
markedet kan således i høj grad henføres til
denne udvikling. Et godt indblik i Kinas politi-
ske, økonomiske og industrielle udvikling er
derfor nødvendigt som baggrund for at vurdere
den generelle fremtidige udvikling for de mari-
time erhverv. Danmarks Rederiforening fik der-
for støtte til en studietur til Kina for danske
maritime virksomheder, som blev arrangeret i
tæt samarbejde med Danmarks Skibskredit.
www.shipowners.dk og www.skibskredit.dk 

Danske Havne i samarbejde med Danmarks
Skibsmæglerforeningen og Danske Havne-
virksomheder: 
Rekruttering

I 2007 blev det besluttet at styrke indsatsen
vedrørende rekruttering yderligere på områder,
der i mindre grad er i fokus i den kampagne,
der koordineres og foranlediges af Danmarks 

Rederiforening. Danske Havne påtog sig opga-
ven i samarbejde med Danmarks Skibsmægler-
forening og Danske Havnevirksomheder og med
støtte fra Den Danske Maritime Fond.
www.danskehavne.dk, 
www.shipbrokers.dk og 
www.shipowners.dk  

Danske Maritime i samarbejde med Danske
Havne og Danmarks Rederiforening: 
Rekruttering

Et målrettet initiativ ligeledes på rekrutterings-
området blev koordineret af Danske Maritime.
Det gik ud på at belyse uddannelsesmulighe-
derne i Det blå Danmark i et særnummer af
publikationerne ”Maritim Industri” og ”Havne
og Skibsfart”. Publikationerne blev uddelt gen-
nem studiecentre, på uddannelsesmesser og ved
arrangementer under den ”maritime uge” i april
2008. 
www.danskemaritime.dk, 
www.danskehavne.dk og 
www.shipowners.dk 

Danske Maritime: 
Fremtids-scenarier for den maritime sektor

”Det er svært at spå, især om fremtiden”, sagde
Storm P., men hvem vil ikke gerne kunne gøre
det med succes? Instituttet for Fremtidsforsk-
ning har mange års erfaring i formulering af
fremtids-scenarier, på basis af hvilke konse-
kvenser for de maritime brancher kan vurderes.
Sådanne scenarier og nogle af deres konsekven-
ser er under udarbejdelse, og foreløbige resul-
tater blev præsenteret af Instituttet for Frem-
tidsforskning i forbindelse med den maritime
uge. 
www.danskemaritime.dk og 
www.cifs.dk 

DK Group: 
Luftsmøring af skibe

Skibes energiforbrug til fremdrift er i fokus
som følge af olieprisernes stærke stigning og
skibenes miljøpåvirkning fra udstødsgasser. 
DK Group har i flere år arbejdet på udviklingen
af et system til luftsmøring af et skibs under-
side, for derigennem at mindske gnidningsmod-
standen mellem skib og vand, og dermed
mindske olieforbruget. Senest har virksomheden
købt et mindre fragtskib, hvis olieforbrug måles
før og efter ombygning til luftsmøring, for at
kunne dokumentere princippets faktiske virk-
ningsgrad. Fonden støtter disse måleforsøg.
www.dkgroup.dk 



DTU Mekanik: 
Skibsprojektering

Ved Sektionen for Skibe, Kyster og Konstruktio-
ner er man i fuld gang med at forny undervis-
ningsmaterialet vedrørende skibsprojektering.
Dette arbejde vil bl.a. resultere i en internatio-
nal bogudgivelse ved det anerkendte engelske
forlag Cambridge University Press. Det overvejes
også at etablere en lukket hjemmeside, hvor
man bl.a. skal kunne hente supplerende oplys-
ninger, opdateringer af visse informationer,
stille spørgsmål til forfatterne m.m. 
Projektet støttes af Fonden. 
www.mek.dtu.dk 

DTU Management: 
Produkt/Service-Systemer

Sektionen for Konstruktion og Produktudvikling
har gennemført pilot-projekter i samarbejde
med danske producenter af maritimt udstyr. 
Der er tale om produktudvikling med anven-
delse af princippet Produkt/Service-Systemer,
hvor man forsøger at øge kundens nytteværdi
af produktet. Den danske producents konkur-
renceevne forbedres dermed, og hans mulighe-
der for at fastholde og udvide sin markedsandel
øges. DTU Management er nu i gang med at
etablere et større Innovationskonsortium med
støtte fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen
og Den Danske Maritime Fond, der skal imple-
menterer dette koncept hos danske maritime
udstyrsproducenter. 
www.man.dtu.dk 

Europas Maritime Udviklingscenter, 
Danmarks Rederiforening, Danske Maritime 
og Søfartsstyrelsen: 
”Visuelt visitkort”

I mange forskellige sammenhænge har de mari-
time foreninger, virksomheder og institutioner
brug for ”et visuelt visitkort” for Det blå Dan-
mark. Et nyt og up to date visitkort er nu udar-
bejdet, finansieret af Den Danske Maritime
Fond. Der er tale om et top professionelt og
fleksibelt film- og præsentationsværktøj, der
kan tilpasses forskellige situationer og mål-
grupper, og som kan beskrive bredden og/eller
dybden af Det blå Danmark. 
www.emuc.dk, 
www.shipowners.dk, 
www.danskemaritime.dk og 
www.dma.dk  

Europas Maritime Udviklingscenter og 
Søfartens Arbejdsmiljøråd: 
Konference

En konference om maritim sikkerhed, sundhed
og miljø blev afholdt med succes i 2006 og gen-
taget med tilsvarende succes i 2007. Fonden gav
tilsagn om støtte, såfremt konferencen ikke kun-
ne hvile i sig selv økonomisk, hvilket den kunne. 
www.emuc.dk og 
www.seahealth.dk

FORCE Technology: 
Skibes manøvredygtighed

I april 2008 afholdtes en international works-
hop om emnet forudsigelse af skibes manøvre-
dygtighed. Både traditionelle metoder baseret
på modelforsøg, CFD-baserede metoder (”Com-
putational Fluid Dynamics ”) samt andre meto-
der blev anvendt på flere forskellige skibstyper
og resultaterne sammenlignet og diskuteret.
www.force.dk 

FORCE Technology og Søfartsstyrelsen: 
Skibes bemandingsfastsættelse

Skibes bemanding fastlægges traditionelt efter
en på forhånd fastlagt skala ud fra et skibs
størrelse, type og fartområde. Et andet og
nyere princip er målbaseret bemandingsfast-
sættelse, hvor der foretages en konkret vurde-
ring af bemandingsbehovet for det enkelte skib.
Fonden støttede i 2006 første fase i et større
udviklingsprojekt, hvis endelige mål er at ud-
vikle en avanceret numerisk og visuel model,
der kan assistere den målbaserede bemandings-
fastsættelse. Resultaterne af første fase var så
lovende, at Fonden nu støtter gennemførelsen
af hele den resterende del af projektet.
www.force.dk og 
www.dma.dk 

Fredericia Maskinmesterskole: 
Ny dampkedel

Denne maskinmesterskole har, som den eneste i
landet, et speciale omkring dampkedelanlæg.
Området er fortsat ganske relevant i undervis-
ningen af maskinmestre og selvfølgelig i kedel-
passerkurser, og da anlægget stod for en snarlig
udskiftning, besluttede Fonden at finansiere 
en fornyelse. 
www.fms.dk 
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Injector Innovation: 
Ny propeller

Opnåelse af besparelser på olieforbruget til
fremdrivning af skibe har stort set altid været
interessant, herunder tiltag til at øge virknings-
graden af skibets propeller. Det er derfor na-
turligt at spørge, om nye tiltag kan frembringe
yderligere betydelige besparelser. Det mener
Fonden, at der er gode chancer for med den
idé, Injector Innovation har fremsat, og Fonden
støtter derfor udviklingsarbejdet. Ideen, der
søges patenteret, er udsprunget af modersel-
skabet Injector Trawldoors’ produktudvikling. 
www.injectordoor.com 

J Pont A/S: 
Fragtderivater

Flere maritime iværksættere er en del af hand-
lingsplanen ”Danmark som Europas førende sø-
fartsnation”, som regeringen fremlagde i
foråret 2006. Jens Pontoppidan er en sådan
iværksætter, der inden for området fragtderiva-
ter allerede er kommet godt i gang qua sin so-
lide maritime baggrund og med etablerings -
støtte fra Fonden. Fragtderivater er finansielle
kontrakter, der lægger sig op af det underlig-
gende fysiske fragtmarked, og som dels kan 
anvendes til at gardere en virksomhed mod
fremtidige fluktuationer i fragtrater, men som i
stigende grad også er blivet et selvstændigt
marked.

Københavns Universitet, Det juridiske Fakultet:
Elektroniske konnossementer

Med dagens elektroniske kommunikationstek-
nologi er det nemt at overføre fragtdokumenter
fra den ene side af kloden til den anden. 
Den elektroniske overførsel rejser imidlertid en
række juridiske spørgsmål, som har stor inter-
esse for rederier, mæglere, afskibere og forsik-
ringsselskaber. Forskningen i Danmark inden for
bl.a. dette søretlige område søges derfor styrket
på baggrund af en uddeling fra Den Danske
Maritime Fond. 
www.jur.ku.dk 

MAN Diesel A/S: 
DieselHouse

DieselHouse er et museum, der fortæller diesel-
motorens historie, herunder selvfølgelig dets
anvendelse i skibe. Det er etableret på H. C. Ør-
stedsværket i København i den bygning, der
også huser den store dieselmotor, der var en del
af Københavns el-forsyning indtil for ikke så
mange år siden. Museet har en vigtig funktion i
Skoletjenesten med at formidle teknisk viden til
unge mennesker, for derigennem at motivere
dem til at tage en teknisk uddannelse. Fonden
støtter derfor tiltag, der har direkte sigte på
rekruttering, og som fremstår som et naturligt
supplement til de igangværende rekrutterings-
kampagner. 
www.dieselhouse.dk

Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed ved
Syddansk Universitet: 
Sundhedsfremme til søs

Der forskes meget i sundhed, bl.a. om hvad vi
skal og især ikke skal spise, drikke og gøre for
at holde os sunde. På søfartsområdet har dette
emne imidlertid kun i begrænset omfang været
genstand for forskning, hvilket Center for Ma-
ritim Sundhed og Sikkerhed i samarbejde med
rederierne Royal Arctic Line og Esvagt vil gøre
noget ved med støtte fra Fonden. 
www.maritimmedicin.dk, www.ral.gl og 
www.esvagt.dk 

Marstal Navigationsskole: 
Simulator

Fonden har støttet en modernisering af søfarts-
skolens simulator for kemikalietankskibe, og 
bidrager hermed til at vedligeholde en speciel
kompetence, som denne skole har, til gavn for
uddannelsen og efteruddannelsen af søfarende.
www.marnav.dk 

Maritime Danmark: 
Nyhedsportal

Maritime Danmark er navnet på en internet-
baseret nyhedsportal, der så dagens lys i 2007,
og som bringer aktuelle nyheder fra den mari-
time sektor. Protalens mission er at øge synlig-
heden af Det blå Danmark. Den henvender sig
til alle personer med tilknytning til sektoren, 
og til målgrupper der ønsker at orientere sig
om seneste nyt fra den maritime verden. Etab-
leringen blev støttet af Fonden. 
www.maritimedanmark.dk 



Maritime Training and Education Centre 
Frederikshavn – MARTEC: 
Energi og Miljøskolen

MARTEC planlægger en udbygning af sine labo-
ratoriefaciliteter på det energitekniske område:
Etablering af en Energi og Miljøskole, som man
ønsker skal omfatte alle væsentlige energipro-
ducenter fra en elektronisk styret dieselmotor
til vindenergi- og solcelleanlæg. Den Danske
Maritime Fond har givet tilsagn om støtte, der
vil afhænge af projektets endelige udformning
og finansiering. 
www.martec-fhavn.dk

Offshore Center Danmark: 
Offshorens hus

En bred initiativgruppe indenfor offshore bran-
chen arbejder med etablering af Offshorens Hus
i Esbjerg. Dette hus er tænkt som rammen om
en række offshore relaterede aktiviteter, der
desuden vil have relationer til traditionelle ma-
ritime områder, samt til miljømæssige og ener-
girelaterede områder. 
Fonden støtter udarbejdelsen af en behovsana-
lyse, som skal afklare facilitets- og kapacitets-
behov, sondere interessen hos potentielle
interessenter samt vurdere projektets økonomi. 
www.offshorecenter.dk

Svendborg International Maritime Academy,
SIMAC: 
Nyt reguleringsudstyr

SIMAC har særlige kompetencer inden for om-
rådet regulering, der i moderne søfart betyder
integration, centralisering og intelligent styring
af de mange processer, der foregår ombord på
et skib. Fonden støtter en modernisering af
skolens undervisningsudstyr på dette område, 
så de fremtidige søofficerer og maskinmestre
kan møde det moderne udstyr allerede i under-
visningen. 
www.simac.dk 

Skagen Skipperskole: 
Full mission simulator

For at øge kompetenceniveau og effektivisere
undervisningen har Skagen Skipperskole behov
for en full mission simulator, der er fuldt integ-
rering i undervisningen. Fonden har givet til-
sagn om støtte, der vil afhænge af projektets
samlede finansiering. 
www.skawskip.dk 

Stiftelsen Georg Stages minde: 
Ny hovedmotor

Skoleskibet Georg Stage yder en betydningsfuld
indsats på rekrutterings- og uddannelsesområ-
det. Imidlertid måtte man under vinterklargø-
ringen i 2007 konstatere, at den næsten 50 år
gamle hovedmotor ikke stod til at reparere.
Med støtte fra bl.a. Den Danske Maritime Fond
blev motoren udskiftet, således at skoletogtet
2007 med en allerede tilmeldt elevbesætning
kunne gennemføres som planlagt. 
www.georgstage.dk 

Søfartsstyrelsen: 
MSC 83

I dagene fra den 3. til den 12. oktober 2007
var Danmark vært for FN’s internationale sø-
fartsorganisation IMO, International Maritime
Organisation. Man afholdt det 83. møde i Ma-
ritime Safety Committee, hvor repræsentanter
fra 167 af IMO’s medlemslande var samlet for
at diskutere og fastlægge regler vedrørende
sikkerhed til søs. Fonden støttede arrangemen-
tet, og bidrog således til at højne Danmarks
profil som førende søfartsnation. Yderligere
blev udenlandske søfartsmyndigheder og bran-
cheorganisationer gjort bekendt med danske re-
derier, værfter og udstyrsproducenters services
og produkter gennem en udstilling i tilknytnin-
gen til mødefaciliteterne og ved anden infor-
mationsaktivitet. 
www.dma.dk 

Søfartsstyrelsen: 
Søfartsattache i USA

Dansk søfart er global og derfor afhængig af
udviklingen i de internationale handels- og sø-
fartspolitiske forhold. Danmark kan således med
fordel være repræsenteret på dansk skibsfarts
nøglemarkeder, bl.a. USA. Fonden støtter derfor
oprettelsen af en fuldtids søfartsattache stilling
på ambassaden i Washington. Denne funktion
vil yderligere støtte Danmarks nylige overta-
gelse af formandskabet og sekretariatet i Con-
sultative Shipping Group, der er et samarbejde
mellem 18 søfartsnationer primært fra Europa
og Asien. 
www.dma.dk 

Søfartsstyrelsen: Klimadebatten

Søfartens udledning af CO2 er i fokus i forbin-
delse med klimadebatten og det forhold, at
skibstrafikkens udledninger af gasarter ikke er
omfattet af Kyoto Protokollen. Det forventes 
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imidlertid, at der måske allerede ved FN’s kli-
makonference i København i 2009 vil blive ved-
taget en afløser for Kyoto Protokollen, som
inddrager skibsfarten. For at medvirke til for-
muleringen af fremtidens regler på dette om-
råde, afholdt Søfartsstyrelsen først på året
2008 en international workshop om skibsfar-
tens miljøpræstationer, som blev støttet af
Fonden. 
www.dma.dk

WISTA Denmark: 
Konference

WISTA står for Women’s International Shipping
and Trading Association. Organisationen har til
formål at udvikle kvinders karrieremuligheder
inden for shipping, der traditionelt er mandsdo-
mineret. WISTA afholder bl.a. en årlig konfe-
rence, der i 2007 fandt sted i København med
deltagelse af knap 200 kvinder fra 20 lande.
Fonden støttede sammen med en række danske
rederier konferencens afholdelse. 
www.wista.net 

Aalborg Søfarts- og Marinemuseum: 
Sejladssimulator

Moderne søfart er på mange områder højtekno-
logisk, hvilket bl.a. kommer til udtryk i de sej-
ladssimulatorer, der benyttes i stor udstrækning
ved uddannelsen og efteruddannelsen af navi-
gatører og søofficerer. En simulator kan dog
også give lægmand en morsom oplevelse og
indsigt, hvilket Aalborg Søfarts- og Marine-
museum har erfaret med deres simulator – 
indtil den brød sammen. Fonden støtter en
remplacering. 
www.aalborgmarinemuseum.dk 

Hendes Majestæt Dronning Margrethe og Hans Kongelige Højhed
Prins Henrik modtages ved et arrangement i anledning af MSC 83 
i Københavns Opera af skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller

Økonomi og erhvervsminister Bendt Bendtsen åbner MSC 83 (herunder)

MSC 83:
3. - 12. oktober 2007 var Danmark vært
for FN’s internationale søfartsorganisa-
tion IMO, International Maritime Orga-
nisation, der afholdt det 83. møde i
Maritime Safety Committee. Repræsen-
tanter fra 167 af IMO’s medlemslande
var samlet for at diskutere og fastlægge
regler vedrørende sikkerhed til søs. Fon-
den støttede arrangementet, og bidrog
således til at højne Danmarks profil som
førende søfartsnation.

Uddeling:
Ved et arrangement i Danmarks Rederi-
forenings lokaler den 4. oktober 2007
uddelte økonomi- og erhvervsminister
Bendt Bendtsen støttebeviser til (fra
venstre): Marianne Sørensen, BIMCO,
formand for WISTA, divisionschef Ulf
Larsen, Force Technology, direktør Jan-
Allan Müller, Injector Innovation, direk-
tør Torben Jessen, SIMAC og professor
Vibe Ulfbeck, Københavns Universitet.
Desuden ses yderst til venstre direktør
Knud Pontoppidan, bestyrelsesformand
for Den Danske Maritime Fond.
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Om driften i 2007

Fonden modtog i 2007 i alt 97 an-
søgninger, hvilket var lidt flere end
i den foregående regnskabsperiode.
Heraf blev 41 ansøgninger imøde-
kommet, mens 6 fortsat var under
behandling ved årets afslutning. 
De resterende 50 ansøgninger blev
enten ikke imødekommet eller blev
afsluttet af anden årsag.

Antallet af uddelinger og meddelte
tilsagn om uddelinger udgjorde for
året 49 med et samlet tilsagn om
støtte på omkring 63,6 mio. kr. Der
er således tale om næsten en for-
dobling i antallet af imødekomne
ansøgninger, mens der beløbsmæs-
sigt er set en stigning i forhold til
2005/06 på ca. 65%. Disse tal inde-
holder ansøgninger, der var under
behandling ved begyndelsen af
2007, og som blev godkendt til ud-
deling i løbet af året.

Undervisningssektoren og rekrutte-
ringsområdet tegnede sig med 36%
af antal ansøgninger i 2007 for den

største andel, og udgjorde ligeledes
den største andel af antallet af ud-
delinger (47%) såvel som af den
uddelte støtte (39%). Se tabeller og
grafer nedenfor. Af de knap 25 mio.
kr. som Fonden uddelte til disse for-
mål, tegnede rekrutteringsområdet
sig for langt den største del, nemlig
næsten 80%, fordelt på 12 aktivite-
ter. På undervisningsområdet har
flere maskinmester- og søfartssko-
ler modtaget støtte eller tilsagn om
støtte fra Fonden.

Forskning og teknologiudvikling
tegnede sig i 2007 for hhv. 15% af
antal ansøgninger, 20% af uddelin-
gerne og 35% af uddelingerne i kr.
Disse andele ligger på niveau med
tallene fra den foregående regn-
skabsperiode, idet dog andelen af
støttemidler er faldet fra 38 til
35%. Imidlertid er det absolutte
beløb steget med næsten 50% fra
15,4 mio. kr. i 2005/06 til 22,4 mio.
kr. i 2007. I sidstnævnte beløb ind-
går støtte til Dansk Center for Ma-

ritime Teknologi, der blev etableret
i 2006 i et samarbejde mellem DTU
Mekanik (tidligere DTU MEK) og
FORCE Technology. En andet stor
uddeling blev givet til Force Tech-
nology og Søfartsstyrelsen, og ved-
rører udviklingen af en numerisk og
visuel model, der kan assistere re-
derier og myndigheder ved målba-
seret bemandingsfastsættelse.

Andre forskningsinstitutioner end
DTU blev ligeledes i 2007 tilkendt
midler fra Fonden. Disse var Køben-
havns Universitets juridiske fakul-
tet, Instituttet for Maritim
Forskning og Innovation ved Syd-
dansk Universitet, samt Instituttet
for Innovation og Organisations-
økonomi ved Copenhagen Business
School.

De maritime udstyrsproducenter,
havne, servicevirksomheder m.m.
øgede i 2007 i forhold til året før
deres tilstedeværelse som ansøgere,
både i absolutte og relative tal. Der

Antal Procent Antal Procent

Forskning og teknologiudvikling 15 15 10 20    

Undervisning og rekruttering 35 36     23 47    

Rederier 1 1    0 0    

Værfter 0 0    0 0     

Udstyrsproducenter, havne m.m. 23 24     7 14   

Organisationer og myndigheder 10 10     7 14   

Andet 13 13     2 4  

Sum 97 100   49 100    

Antal modtagne ansøgninger Antal uddelinger
Ansøgere/
Støttemodtagere



blev således givet tilsagn om støtte
på næsten 8 mio. kr. fordelt på 7
ansøgninger, hvilket er en fremgang
på hhv. ca. 40% og 20% i forhold
til 2005/06. Der er tale om virksom-
heder/produkter, der på sigt kan
udvikle sig til væsentlige spillere på
det globale marked for maritimt ud-
styr og service. I fire tilfælde er der
i praksis tale om opstart af nye virk-
somheder, mens de tre øvrige til-
fælde drejer sig om udvikling af nye
produkter til den maritime sektor.

Organisationer og myndigheder har,
stort set, fastholdt deres andel af
uddelingerne i 2007, idet dog det
samlede støttetilsagn steg kraftigt
fra 4,8 mio. kr. i 2005/06 til 8,3
mio. kr. sidste år. Søfartsstyrelsen
var modtager af en væsentlig del af
disse uddelinger i forbindelse med
afholdelse af IMOs Maritime Safety
Committee’s møde i København i
oktober 2007, samt til oprettelsen
af en fuldtids søfartsattache stilling
i Washington. Herudover har Fon-

Om årsrapporten 2007

Årsrapporten er aflagt i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven
samt Fondens fundats. Fonden har i
regnskabsåret modtaget aktieud-
bytte på t.kr. 66.377 og har haft
andre finansielle indtægter på t.kr.
2.205. Fondens overskud udgør
efter skat t.kr. 66.730. Der er i 2007
uddelt i alt t.kr. 63.647 til fondens
formål, og henført t.kr. 4.829 til ud-
delingsreserven efter regulering
vedrørende tidligere års uddelinger.

Der er afholdt personaleomkost-
ninger på t.kr. 684, eksterne om-
kostninger på t.kr. 1.120, og endelig
finansielle udgifter på t.kr. 48. 
Skat af årets resultat er kr. 0. 
Regnskabstallene fremgår af neden-
stående tabel, og den fuldstændige
årsrapport kan rekvireres fra admi-
nistrationen eller hentes på fond-
ens hjemmeside: 
www.dendanskemaritimefond.dk

den bl.a. støttet flere arrangemen-
ter forestået af forskellige af bran-
chens netværksorganisationer.

Rederierne og værfterne optræder
endnu ikke som direkte støttemod-
tagere, men selvfølgelig som indi-
rekte støttemodtagere via Fondens
uddelinger til, i praksis, alle de
overfor nævnte grupper. Rederier og
værfter er desuden i stort omfang
direkte involveret i mange af pro-
jekterne som partnere, sparring-
partnere, som leverandører af
informationer, som testbrugere
m.m. Dette gode samarbejde mel-
lem de forskellige brancher i den
danske maritime sektor er en væ-
sentlig forudsætning for opnåelse
af positive resultater, specielt i
forskningen og ved teknologi- og
produktudvikling. Det værdsættes
derfor meget højt af disse institu-
tioner og virksomheder.

Uddelinger i kr. Resultatopgørelse

2007 2005/06
(t.kr.) (t.kr.)

Udbytte af andre kapitalandele
Andre eksterne omkostninger
Personaleomkostninger
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

66.377 42.840
-1.120 -783

-684 -902
64.573 41.155

2.205 706
-48 -10

66.730 41.851

0 0
66.730 41.851

63.647 40.218
-1.746 0
4.829 1.633

66.730 41.851

Mio. kr. Procent

22,4 35

24,7 39

0,0 0

0,0 0

7,9 12

8,3 13

0,4 1

63,6 100






