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Den 25. september 2009  
 
Foreløbig Statusrapport til Den Danske Maritime Fond vedrørende  
Udvikling af Simuleringsmetoder for Container Shipping til 
Håndtering af Fleet Redeployment, Drydock Replacement, samt 
Bunkering Location 
 
 
Baggrund 
 
Nærværende projekt (DMF2) danner en naturlig forlængelse af det tidligere af DMF 
støttede og nu afsluttede projekt (DMF1) vedrørende optimalt design af transportnetværk 
og flådedeployering. 
 
Projektformulering 
 
Formålet med projektet er: 
 

1. At understøtte containerrederier i forbindelse med deres halv- eller helårlige 
ændring af rederiets transportnetværk, dvs. at optimere overgangen fra det gamle 
transportnetværk til det nye, herunder minimering af transshipments og 
tomsejlads. 

 
2. At forbedre udfasning og indfasning i forbindelse med reparation og service af 

containerskibe, herunder tømning af skib, repositionering af andre skibe og 
minimering af tomsejlads til og fra tørdok. 

 
3. At forbedre planlægning af indtag af bunker, dvs. bestemmelse af hvilken havn, et 

skib skal laste bunker i forhold til draft restriktioner, bunker omkostninger og 
udnyttelse af skibskapacitet. 

 
Projektforløb 
 
Projekt DMF2 er som sagt en naturlig forlængelse af DMF1.  Projektet har indtil nu 
gennemgået følgende faser: 
 

1. Finpudsning af brugergrænsefladen for GLAUCUS. 
 
2. Udvikling af et programsystem og løsningsmetode til Fleet Redeployment, som vi 

foretrækker at generalisere til Service Network Transition and Recovery, hvilket 
er mere omfattende. Man kan eksempelvis forestille sig et givet netværk med en 
given sejlplan for skibene. Så opstår der nogle ændringer (disruptions), f.eks. 
forsinkelser, ændret volumen, et direkte ønske om en ændret sejlplan mm. 
Hvordan lægger man en ny sejlplan under hensyntagen til ændringerne og med 
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ønsket om inden for en rimelig tid at komme tilbage til den gamle sejlplan. Dette 
er en generalisering af Fleet Redeployment problemet.  

 
3. Implementering af programsystem. Der er implementeret en næroptimal 

løsningsmetode baseret på en parallelliseret udgave af Large Neighborhood 
Search indlejret i en Simuleret Udglødning (for at sikre diversificering af 
løsningerne). 

 
4. Indsamling af data og test af system. Der blev indledt et samarbejde med 

Unifeeder, som venligst leverede data fra deres flåde af feederskibe. En feederline 
opererer mere dynamisk, idet der hele tiden sker ændringer, som man må tage 
hensyn til. Der skal derfor meget ofte replanlægges og lægges midlertidige 
sejlplaner. Her vil man gerne tilbage til den ”gamle” sejlplan i løbet af 3 til 7 til 
14 dage. 

 
5. Testeksempler. Der er testet en række realistiske cases omfattende eksempelvis 

 
a. 9 skibe, 18, havne og 386 commodities (origin-destination kombinationer 

svarende til 30.000 TEU) over 7 dage 
b. 9 skibe, 30 havne og 800 commodities over 7 dage 
c. 10 skibe, 18, havne og 92 commodities over 7 dage 

 
6. Resultater. Eksempelvis kunne man i case 5c sammenlignet med et basiscase ved 

at udskyde at medtage 2 commodities spare 10% af omkostningerne. 
Beregningstiden er af størrelsesordenen 8-10 minutter. Tiden afhænger ikke af 
antal havne, i mindre grad af antal skibe, men i støre grad af antallet af 
commodities (dvs. ikke antal containere, men antal O-D kombinationer) 

 
7. Et paper, der beskriver ovenstående, er under udarbejdelse. 

 
Status og videre arbejde 
 
Der foreligger en prototype af et fungerende program, som er i stand til at beregne på et 
Service Network Transition and Recovery  problem af realistiske dimensioner for en 
feederline. Systemet er blevet afprøvet på realistiske data fra Unifeeder og resultaterne 
har været lovende. 
 
Det videre arbejde vil omfatte problemet med udfasning og indfasning i forbindelse med 
reparation og service af containerskibe. Det ovenfor udviklede programsystem vil 
sandsynligvis kunne modificeres til at tage hensyn dette, men dette er ikke helt afklaret 
endnu. 
 
Vedrørende indtag af bunker, så er der foretaget nogle indledende undersøgelse samt 
interview af personer med dagligt kendskab til bunkerproblemet. 
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På grund af presserende opgaver på DTU Transport er projektet desværre forsinket, men 
der er timer og økonomi nok til at gennemføre projektet. Bortset fra forsinkelsen forløber 
projektet planmæssigt. Det skønnes, at projektet vil kunne færdiggøres omkring 1. april 
2010. 
  


