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Rapport til Den Danske Maritime Fond vedrørende  
Optimalt Design af Transportnetværk og Flådedeployering 
 
 
Baggrund 
 
Den danske maritime transportindustri star stærkt i den internationale konkurrence takket 
være teknisk innovation inden for flåden og effektiv styring af transportopgaverne. En 
væsentlig parameter i den fortsatte udvikling af konkurrenceevnen er dannelse af samlede 
logistikkoncepter til virksomhederne. Dette omfatter integration og koordinering af flere 
transportformer samt deres indbyrdes korrespondance. Fra en situation. Hvor 
transportvirksomheder tilbyder løsninger til isolerede transportopgaver, går udviklingen 
mod en situation hvor transportvirksomheder skal indgå som et element i en virksomheds 
samlede supply chain. Markedet for transportservices vil derfor ikke længere kun måle en 
transportoperatør på udførelsen af selve transportopgaven, men på effektiviteten af 
virksomhedens samlede supply chain sammenlignet med konkurrentens supply chain. 
Hermed stiger kompleksiteten af transportopgaven, men samtidig også mulighederne for 
at tilbyde et transportprodukt der differentierer sig fra konkurrerende 
transportvirksomheders. 
 
Uddybning af fokusområdet 
 
Markedet for containerterminaler og –rederier gennemgår store forandringer. En af 
hovedkræfterne bag disse forandringer er globaliseringsprocessen og den kraftige 
stigning i brugen af containere til godstransport siden slutningen af 1960’erne. 
 
Efterspørgselskurverne i containerindustrien er temmelig uelastiske og er en del af kernen 
i strategien for linershipping. Der er en accept blandt containerrederierne af, at de må 
acceptere de priser, som markedet nu engang byder. Denne accept har ført til en ekstrem 
fokusering på omkostninger. En del af strategien for at nedbringe omkostningerne har 
været at øge kapaciteten af skibene. 
 
Samtidig med fokus på nedbringelsen af omkostninger er der også blandt rederierne 
fokus på et kundeorienteret design af transportnetværket. Det optimale netværk er således 
ikke kun en funktion af operationelle faktorer forbundet ved skibsfarten, men mere og 
mere af kundens behov for transittid og andre servicefaktorer, samt kundens villighed til 
at betale for en bedre service.  
 
Forskningen indenfor linershipping er meget begrænset. Det er overraskende da væksten 
indenfor containershipping og det store antal fusioner og opkøb burde have givet 
anledning til større fokus på forskningen. Selvom udfordringerne forbundet med 
netværksdesign og flådedeployering generelt burde blive større ved sammenlægninger af 
selskaber, har dette ikke været afspejlet i forskningen. 
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Projektforslag 
 
Den Danske Maritime fond har givet bevilling til følgende projekt: 
 
Flåde- og netværksdesign. Udvikling af modeller, metoder og software til optimal design 
af transportnetværk samt planlægning af flådedeployering især med henblik på 
anvendelse i den maritime sektor og under hensyntagen til usikkerhed. 
 
 
Projektforløb 
 
Projektet startede med et litteraturstudie på ca. 2 måneder, hvor relevant litteratur 
omkring problemstilling blev gennemgået. Det blev hurtigt klart at der ikke eksisterede 
ret store mængder forskning indenfor flåde og netværksdesign området. Den forskning 
der var tilgængelig omhandlede i stor udstrækning optimering af små problemer, hvor 
antallet af skibe og havne ikke oversteg 20.  
 
Da formålet med forskningsprojektet var at udvikle software, metoder og modeller der 
henvender sig til den maritime sektor blev projektet opdelt i 2 spor.  
 
Line Blander Reinhardt beskæftigede sig med eksakte metoder til løsning af 
netværksdesignproblemet indenfor container shipping. Løsningsmodellen kombinerer 
netværks design med flåde tildeling og er løst ved at omkostningsminimere en mixed 
integer linear programming model.1  
 
Line Blander Reinhardt arbejdede fra november 2006 til juli 2007 på projektet. I den 
periode udviklede hun og testede netværk design modeller for container fragt skibe. Der 
blev udviklet en matematisk model for container fragt skibs netværk baseret på 
estimering af fremtidige ordrer. Resultatet af dette arbejde er beskrevet i den tekniske 
rapport: “Network Design Models for Container Shipping”. Den matematiske model 
blev senere implementeret og teknikker til at forbedre køretiden for netværk design 
programmet blev brugt. Dette arbejde er beskrevet i en artikel som er indsendt til en 
kendt ISI journal: European Journal of Operational Research.  
Arbejdet er yderligere blevet præsenteret af Line Blander Reinhardt ved den første 
internationale konference organiseret af Asia-Pacific Research Network. Arbejdet på 
projektet har motiveret Line Blander Reinhardts til august 2007 at forsætte med en DTU 
sponsoreret PhD inden for forskning i skibs fragt netværk design modeller. 
 
Allan Olsen og Anders Nørrelund varetog den anden retning af forskningsprojektet. 
Denne del omhandlede optimering/simulering af køreplansbaserede transportnetværk, og 
tog udgangspunkt i en kendt model – Traffic Analyst - udarbejdet af Rapidis APS2 til 
HUR, HT, DSB, DSB S-tog og CTT. Modellen blev tilpasset generelt til den maritime 
sektor og specifikt til container shipping industrien. Tilpasningen til modellen og 
                                                 
1 Network Design Models for Container Shipping, Line B. Reinhardt, Brian Kallehauge, Anders Nørrelund, 
Allan Olsen, February 14, 2007. 
2 Dansk firma, der beskæftiger sig med køreplansbaserede transportnetværk indenfor offentlig transport. 
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indsamling af data tog godt 6 måneder, da selve databasen skulle udvikles vha. ArcObject 
i ArcGIS3. ArcObjects er et af de 5 største COM biblioteker i verden, og udviklingen af 
datamodellen var derfor ekstremt kompliceret. Under udviklingsprocessen blev det klart 
at Traffic Analyst ikke kunne klare de beregningstidsmål der var forventet. Derfor blev 
det besluttet at udvikle et fuldstændig uafhængigt simuleringsværktøj GLAUCUS. 
 
Allan og Anders har adskillige gange præsenteret arbejdet mange steder. Efter den første 
præsentation for Erik Bastiansen fra DMF, blev Allan og Anders inviteret til at 
præsentere arbejdet på Den Blå Konference (CBS, 2008). På denne konference deltog 
Henrik Madsen, CEO for DNV4, som efterfølgende inviterede til en præsentation af 
arbejdet på DNVs hovedkontor i Oslo. Efterfølgende fik Erik Bastiansen, DMF 
arrangeret en workshop hos AP Møller Mærsk hvor ledende personer fra rederiet deltog. 
Præsentationerne og dialogen med Mærsk omkring funktionaliteten af værktøjet fortsatte 
fra februar 2008 til august 2008. 
 
Den 9. april 2008 blev projektet kort præsenteret ved et møde på Christiansborg 
arrangeret af DMF, hvor bl.a. den tidligere Økonomi- og Erhvervsminister Bendt 
Bendtsen var til stede. 
 
Projektet blev tillige omtalt i november 2008 nummeret af SAS’s magasin Scanorama. 
 
GLAUCUS er endelig blevet præsenteret for en gruppe af ledende medarbejdere hos 
TORM. 
 
 
Simuleringsværktøkjet Glaucus 
 
Følgende tekst er citeret fra DMFs årsberetning i 2008: 
 
Løsningen bygger på en simulering, hvor containere fragtes på det skib, som giver den 
bedste løsning ud fra en given målfunktion. Som udgangspunkt findes den bedste løsning 
ved at kigge på rederiets profit samt kundens behov for hurtig fragt. Det er således ikke 
altid den korteste vej på tid, der er den mest rentable for rederiet. Simuleringsværktøjet 
udlægger alle efterspørgsler for alle kunder på de respektive liner shipping rotationer. 
Herved opnås et output, der beskriver, hvordan de enkelte efterspørgsler bliver fragtet 
rundt i det opstillede liner shipping netværk. Disse nøgletal kan nu analyseres og 
anvendes til at opstille et nyt netværk, som igen kan simuleres. 
 
Målet er, i så stort et omfang som muligt, at få simulering til at ligne ”den virkelige 
verden”. Derfor er programmet i stor grad afhængig af input fra redere, der kan bidrage 
med viden omkring bunkerforbrug og andre relevante problemstillinger. 
 
                                                 
3 ArcGIS er et Geografisk Informations System og mapping software der er udviklet af ESRI. 
4 Det Norske Veritas (DNV) er en selvstændig fond med det formål at sikre liv, værdier og miljø. Vores 
historie går tilbage til 1864, hvor Fonden blev etableret i Norge til inspektion og evaluering af tekniske 
vilkår for Norske handelsskibe. 
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Glaucus er ikke tænkt som et decideret optimeringsværktøj, men optimeringen af 
netværket kan opnås ved en iterativ proces, hvor der udføres et antal simuleringer, der 
giver forskellige løsninger. Herefter udvælges det bedste liner shipping netværk, ud fra de 
opstillede målfunktioner. 
 
Testkørsler for programmet indikerer at et netværk med 250 havne, 1000 skibe, ca. 
200.000 efterspørgsler (3.5 mio. containere) og en 6 måneders planlægningshorisont kan 
simuleres på ca. 15 min. Simuleringstiden afhænger dog i meget stor grad af 
detaljeringsgraden af efterspørgselsdata samt størrelsen af det opstillede netværk. 
Programmet er dog endnu ikke færdigudviklet, og der forventes klare forbedringer på 
køretiden ved f.eks. parallelisering af softwaren. 
 
Den løbende udvikling af programmet blev foretaget i samråd med ledende personer hos 
AP Møller Mærsk, som gennem hele udviklingsfasen var aktive vedrørende  
kravspecifiseringen. 
 
Simuleringsværktøjet kan i dag konsekvensberegne hele Mærsks containerskibsnetværk 
for et helt år på under 60 sekunder. Endvidere er der indbygget funktionalitet der 
understøtter brugerne i at træffe beslutninger omkring ændringer af sejlplaner/ruter. 
 
 
Status 
 
Der foreligger et fungerende planlægningsværktøj GLAUCUS, som er i stand til at 
beregne på containerskibsnetværk af realistiske dimensioner. GLAUCUS er blevet 
afprøvet på realistiske data fra Maersk.  
 
Der foreligger endvidere nogle mere teoretisk baserede modeller, metoder og 
kørselsresultater i forbindelse med en optimerende model, der kan håndtere 
problemstillinger af mindre dimensioner. Model, metode og resultater er beskrevet i flere 
papers. 
 
Endelig foreligger der en beskrivelse af de datakrav og dataformater, som GLAUCUS 
stiller (Vedlagt som appendix) 
 
Projektet er således fuldført. 
  


