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1. Indledning og baggrund 
 
FN’s ballastvandskonvention trådte i kraft i september 2017. Formålet med konventionen er, at 
sikre at marine invasive arter ikke spredes med skibenes ballastvand. Konventionen stiller krav 
til rensning af skibes ballastvand i forbindelse med udledning af ballastvand til marine områder, 
typisk i forbindelse med havnebesøg. Konventionen åbner mulighed for, at der kan gives dis-
pensation til skibe, som sejler i fast rute mellem to eller flere havne (og lande), således at skibs-
ejerne ikke behøver at installere renseteknologi ombord på skibene. En dispensation vil kunne 
gives af de nationale myndigheder i de involverede lande, og en dispensation vil gælde i en pe-
riode på fem år, hvorefter dispensationen skal fornys. En forudsætning for en sådan dispensati-
on er, at der foretages en egentlig risikovurdering.  
 
Ballastvandskonventionens guideline (G7) anviser procedurer for, hvordan en eventuel tilken-
delse af dispensation kan ske. I dens oprindelige udgave var anvisningerne målrettet den enkel-
te skibsrute, således at der for hver enkelt skibsrute og skib kunne ansøges om en dispensati-
on. HELCOM- og OSPAR-kommissionerne for henholdsvis Østersøen og Nordsøen har udviklet 
mere detaljerede retningslinjer for medlemslandene. Disse retningslinjer beskriver relativt omfat-
tende og omkostningstunge moniteringsprogrammer, som skal udføres for hver havn, der ind-
går i skibsruten, med det formål at registrere tilstedeværelse og fravær af kendte marine invasi-
ve arter inklusive forskellige livsstadier. Moniteringen skal foretages som minimum to gange i 
løbet af et år. Moniteringsprogrammet og selve risikovurderingen, som skal ligge til grund for en 
eventuel dispensation, skal finansieres af skibsejeren, og data skal leveres til myndighederne. 
 
I 2017 blev G7-guidelinesdokumentet opdateret således, at det nu er muligt at ansøge om en 
mere generel dispensation i form af et såkaldt ”Same-Risk-Area” (SRA). Begrebet SRA er op-
rindeligt foreslået af det danske konsulentfirma Litehauz Aps i samarbejde med de danske mil-
jømyndigheder (Miljøstyrelsen).Det er et alternativ eller supplement til retningslinjerne udviklet 
af HELCOM og OSPAR, og er en metode, der dels skal lette det administrative arbejde for 
myndighederne, dels skal begrænse omkostningerne for ansøgende skibsejere. SRA er bekre-
vet som en arealbaseret risikovurdering, hvor man, i stedet for at foretage en risikovurdering for 
hver enkelt skibsrute, foretager en risikovurdering indenfor et område, med henblik på at under-
søge mulighederne for at give en generel dispensation til alle skibe, der sejler i fast rute inden-
for og kun indenfor det pågældende område. Et endeligt afgrænset område, indenfor hvilket der 
kan gives dispensation, betegnes som et ”Same-Risk-Area”. Konceptet bag begrebet SRA og 
det videnskabelige grundlag for at kunne fortage en eventuel afgrænsning er bl.a. beskrevet i 
Stuer-Lauritzen et al. (2016) og Stuer-Lauritzen et al. (2018). 
 
Et af de centrale elementer i en afgrænsning af et SRA er en beskrivelse af den eksisterende 
eller forventede naturlige spredning af invasive arter i et givet område. Den naturlige spredning 
er vigtig at forstå for at kunne foretage en risikovurdering i forbindelse med udledning af urenset 
ballastvand. Hvis den naturlige spredningsrisiko er høj sammenlignet med den spredningsrisiko, 
der er associeret med spredning via skibenes ballastvand, og hvis bidraget via ballastvand til 
den samlede spredningsrisiko kan vurderes som ubetydelig, så er det muligt at give en arealba-
seret dispensation. Den endelige beslutning tages af de involverede landes miljømyndigheder. 
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En metode til at beskrive den naturlige spredning er anvendelsen af hydrografiske data fra mo-
delberegninger sammen med agent-baserede modeller, som beskriver, hvordan f.eks. pelagi-
ske stadier af marine organismer (dvs. stadier, som befinder sig frit i vandfasen) transporteres 
med beregnede vandstrømme. Agent-baserede modeller kan både beskrive passiv transport af 
pelagiske stadier og tranport, der på forskellige måder påvirkes af de marine organismers biolo-
gi. Biologiske mekanismer kan f.eks. være varigheden af et pelagiske stadie, som hos bund-
levende organismer kan vare fra få timer til flere måneder afhængig af arten og miljøforholdene, 
før organismen sætter sig på havbunden. Dette har stor betydning for, hvor langt en organisme 
kan spredes. Dødelighed som følge af forskellige miljøforhold, som organismen oplever under-
vejs (f.eks. saltholdighed, temperatur, ilt), kan ligeledes have stor betydning for organismens 
evne til at sprede sig. En tredje mekanisme kan være organismens egen bevægelse i form af 
lodret svømmeadfærd og/eller placering i vandsøjlen, da strømforholdene oftest ændrer sig med 
dybden og derfor kan have stor betydning for, hvorhen og hvor langt organismen kan transpor-
teres. Derudover kan fordelingen og udbredelsen af havbundens fysiske karakteristika (habita-
tet), hvorpå de pelagiske stadier har mulighed for at sætte sig og på sigt overleve, have stor be-
tydning for, i hvilken grad en art kan sprede sig indenfor et område. Udover at beskrive den pri-
mære spredning af organismer fra en lokalitet, hvor ballastvand udledes, til det sted organis-
merne sætter sig på bunden, er det også muligt at beskrive spredningen over flere generatio-
ner, f.eks. hvordan en spredning vil forventes at kunne foregå successivt over en årrække. 
  
Kombinationen af hydrauliske strømforhold og kendskab til biologiske artskarakteristika kan så-
ledes bruges til at beregne, hvordan forskellige arter og/eller livscyklusstadier af arten potentielt 
vil kunne spredes i et område. Resultatet fra sådanne spredningsberegninger kan efterfølgende 
analyseres for at beskrive, hvordan sammenhængsgraden i et område ser ud. Ofte vil nogle 
områder være mere sammenhængende end andre, og der kan forekomme deciderede spred-
ningsbarrierer, over hvilke spredning kun forekommer sjældent eller slet ikke. Identifikation af 
områder, som har stor sammenhængsgrad internt, samt forekomsten af spredningsbarrierer, vil 
være vigtig information i forbindelse med en arealbaseret risikovurdering. 
 
De fleste eksisterende beregningsværktøjer til beskrivelse af spredning af pelagiske stadier af 
marine organismer består af specialistværktøjer, så som hydrauliske modelsystemer og agent-
baserede modeller, som dels kræver en betydelig specialistviden, dels er tidskrævende og der-
med omkostningstunge at anvende. Derudover kan den slags software være dyrt at opnå licens 
til.  
 
Dette notat beskriver og dokumenterer færdiggørelsen af et simpelt og lettilgængeligt bereg-
ningsværktøj, SRAAM (Same-Risk-Areas Assessment Model), som er udviklet til at beregne 
spredning af pelagiske stadier af marine organismer og til at identificere og afgrænse områder 
med stor naturlig sammenhængsgrad og eventuelle spredningsbarrierer for en given marin in-
vasiv art. Beregningsværktøjet er udviklet til at understøtte beslutningsprocessen i forbindelse 
med identifikation af et muligt SRA. Projektet er en forlængelse af et tidligere projekt på DTU 
Aqua for SVANA (nu Miljøstyrelsen) finansieret af Den Danske Maritime Fond ”Ballastvand – 
værktøj til afgrænsning af Same Risk Area” afsluttet i november 2016, hvor den første prototype 
af SRAAM-værktøjet blev udviklet (Hansen og Christensen 2016). 
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De primære formål med begge projekter har været at udvikle et værktøj, der 
 

1. udnytter allerede eksisterende simulerede hydrauliske data for et område. 
2. knytter biologiske mekanismer til beregninger af spredning af pelagiske organismer og 

livsstadier. 
3. kan fortage en afgrænsning af marine områder indenfor hvilke spredningen er stor, og 

hvor spredningen til andre områder er lille. 
4. kan avendes af relevante fagfolk, der arbejder med myndighedsbetjening, men som ik-

ke nødvendigvis har en egentlig modelteknisk baggrund. 
5. består af gratis og tilgængelige software komponenter. 
6. frit kan downloades fra nettet. 

De primære formål med nærværende projekt har været at udvikle en færdig version af den pro-
totype af et beregningsværktøj, der blev udviklet som resultat af det første projekt. Formålet 
med nærværende projekt er følgende: 

1. Værktøjet skal kunne udnytte de mest gængse data-typer/dataformater af simulerede 
strømdata, som findes tilgængelig via diverse web-portaler og dataudbydere. 

2. Værktøjet skal kunne foretage en afgrænsning af marine områder, der giver brugbare 
resultater i form af afgrænsninger, der kan tolkes utvetydigt ind i en relevant marinbiolo-
gisk sammenhæng og risikoanalyse. 

3. Værktøjets brugerflade skal designes på en sådan måde, at den gøres intuitiv for slut-
brugere uden en modelteknisk baggrund. 

4. Værktøjet skal testes på udvalgte slutbrugere, således at punkt 1-3 ovenfor udvikles i 
overensstemmelse med slutbrugernes erfaringer ved anvendelse af værktøjet på et rea-
listisk datagrundlag.  

 
Dette notat beskriver i de følgende afsnit resultatet af de aktiviteter, som er beskrevet i den op-
rindelige projektbeskrivelse. Ifølge projektbeskrivelsen omfatter projektet følgende aktiviteter: 
 

1. Softwareudvikling. 
2. Dokumentation for beregningsværktøjet. 
3. Retningslinjer for brug af værktøjet. 
4. Afrapportering. 

Det skal nævnes, at DTU Aqua, parallelt med nærværende projekt, arbejder med et SRA-
casestudie for Kattegat og Øresund. Dette case-study er finansieret af Dampskibsselskabet 
Orients Fond, Stena-Line Group og Danske Færger og udføres i samarbejde med bl.a. danske 
og svenske myndigheder. Her afprøves hvor SRA-konceptet, og anvendelsen af SRAAM-
værktøjet indgår som et centralt element i grundlaget for en arealbaseret risikovurdering og en 
evt. identifikation og afgrænsning af et SRA. Projektet færdiggøres med udgangen af november 
2018. 
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2.  Beskrivelse af SRAAM-værktøjet 
 
SRAAM er et beregningsværktøj, der beregner spredningen af marine pelagiske livsstadier, 
dvs. livsstadier, der optræder i de frie vandmasser, og som dermed kan drive passivt med 
strømmen. Spredningen beregnes dels vha. eksisterende hydrografiske modeldata, der beskri-
ver det fysiske miljø (f.eks. havstrømme), dels ud fra kendskab til de enkelte arters biologiske 
karakteristika, der kan påvirke spredningen af den enkelte organisme. Den simulerede spred-
ning af agenter (organismer) bruges til at analysere sammenhængsgraden i det undersøgte ma-
rine område, og området kan efterfølgende opdeles i mere eller mindre velforbundne og velaf-
grænsede underområder, hvor sammenhængsgraden indenfor områderne er stor, og hvor 
sammenhængsgraden til naboområderne er lille. Til det formål anvendes såkaldte cluster-
analyseteknikker.   
 
De enkelte beregningstrin i SRAAM-værktøjet er gengivet i Figur 1 og beskrevet overordnet ne-
denfor.  
   
 

 
Figur 1. De enkelte beregningstrin i SRAAM-værktøjet. 
 
 
SRAAM bruger eksisterende 3D hydrografiske data, og den aktuelle version af SRAAM under-
støtter en række hydrografiske modeldataformater. Flere vil blive tilføjet løbende og kan allere-
de være til rådighed på anmodning (kontakt ftho@aqua.dtu.dk eller asc@aqua.dtu.dk).  
 

De aktuelt understøttede formater omfatter:  
- HBM (f.eks. Nordsøen og Østersøen) 
- POM (f.eks. Nordsøen) 
- NEMO (f.eks. Middelhavet) 
- NCOM (f.eks. Caribien) 

mailto:ftho@aqua.dtu.dk
mailto:asc@aqua.dtu.dk
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De hydrografiske dataparametre, som anvendes til spredningsberegningerne, omfatter  
- strømhastighed (størrelse og retning). 
- saltholdighed. 
- vandtemperatur.  

 
De biologiske parametre der kan medtages, omfatter  

- varigheden af de pelagiske livsstadier, som kan variere fra få timer til flere måneder (el-
ler hele livscyklussen for fuldt pelagiske organismer). 

- den vertikale positionering og/eller migration i vandsøjlen. 
- habitatpræferencer/krav (typisk ud fra kendeskab til foretrukne bundsubstrater og vand-

dybder). 
- aktiv adfærd i forbindelse med, at de pelagiske stadier afsluttes, og organismen finder 

fæste på havbunden (settler). 
- toleranceintervaller for vandtemperatur og saltholdighed.  

 
Resultater fra spredningsberegningen gemmes i en resultat-fil, der bl.a. holder styr på start- og 
slutpositioner (X, Y og Z) af hver enkel agent (organisme).  
 
Sammenhængsgraden af det undersøgte område analyseres derefter ved først at angive en  
underinddeling af hele området, som analysen skal foretages for, i form af et regulært grid 
(f.eks. 20 x 20 grid eller 50 x 30 grid). Dernæst beregnes en såkaldt sammenhængsmatrice, 
som er en matrice, der beskriver sammenhængsgraden mellem alle underinddelte områder par-
vist, dvs. at man ud fra agenternes start- og slutpositioner for hvert delområde tæller, hvor man-
ge agenter, som har en startposition i delområdet, der vil ende i hvert enkelt af de øvrige delom-
råder. Sammenhængsmatricen kan omregnes til værdier, der beskriver sandsynligheden for, at 
en agent i et delområde ender i et af de andre delområder.  
 
Sammenhængsmatricen bruges dernæst i en såkaldt cluster-analyse, der bruges til at identifi-
cerer klynger af delområder, som har en høj sammenhængsgrad, og hvor sammenhænggraden 
til naboliggende klynger er lille. Disse klynger betegnes her som ”hydrografiske regioner” (op-
rindeligt foreslået af Vincent et al. (2014)), og størrelsen af sammenhængsgraden indenfor hver 
region og mellem regioner er et af de primære beregningsresultater, som SRAAM beregner, og 
som kan bruges i forbindelse med den risikovurdering, der skal danne grundlag for en eventuel 
SRA-identifikation. Der findes derudover andre forskellige måder, hvorpå man kan tilgå bereg-
nede data og resultater i SRAAM, som ligeledes kan støtte en risikovurdering.  
 
I Figur 2 ses en grafisk præsentation af et af de beregningsresultater, som SRAAM-værktøjet 
beregner, og som illustrerer sammenhængsgraden indenfor og mellem hydrografiske regioner. 
Beregningen her er foretaget for en velkendt invasiv art, muslingen Arcuatula senhousia, der 
stammer fra Asien, og er baseret på hydrografiske data for 2005 (se SRAAM-brugermanual: 
Hansen og Christensen 2018). Arten er bundlevende, gyder i juli og august, har pelagiske lar-
vestadier, der varer ca. 14 dage, foretrækker alle havbundshabitattyper på dybder fra 0 – 20 
meter og har en nedre grænse for salt-tolerance på 17 psu. Beregningen er foretaget med i alt 
200.000 agenter med startpositioner indenfor det foretrukne habitat, og kun de agenter, som har 
slutposition ligeledes indenfor den fortrukne habitat, er medtaget i analysen af sammenhængs-
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graden. I alt seks hydrografiske regioner kan identificeres, vist med hver sin farve i Figur 2. 
Cirkler repræsenterer det geometriske centrum centroiden af hver region med et tal, der angiver 
styrken af sammenhængsgraden i procent dvs. den procentvise andel af agenter med en start-
position indenfor regionen, som også har en slutposition indenfor samme region. Pile mellem 
regioner repræsenterer retning og relativ styrke (linjetykkelse) af sammenhængsgraden mellem 
regioner. Alle underliggende data findes som datafiler, der kan bruges i mere detaljeret tolkning 
af resultaterne. Regioner med en høj værdi, som f.eks. den røde region med en intern sam-
menhængsgrad på ”97”, skal således forstås som, at 97 % af de agenter, der har en startpositi-
on indenfor regionen, også har en slutposition indenfor samme region. Det resterende 3 % ek-
sporteres til naboliggende regioner.  
 
 

 
Figur 2. Figuren viser et eksempel på en grafisk præsentation af et af de resultater fra cluster-analysen, som 
SRAAM-værktøjet beregner. Beregningen her er foretaget for en velkendt invasiv art, muslingen Arcuatula sen-

housia, der stammer fra Asien, og er baseret på hydrografiske data for 2005 (se SRAAM-brugermanual: Hansen 
og Christensen 2018). Yderlig beskrivelse, se tekst. Cirkler repræsenterer centroiden af hver region med et tal, 
der angiver styrken af sammenhængsgraden i procent, dvs. den procentvise andel af agenter med startposition 
indenfor regionen, som også har en slutposition indenfor samme region. Pile mellem regioner repræsenterer 
retningen og den relative styrke (linjetykkelse) af sammenhængsgraden mellem regioner.  
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SRAAM-værktøjet benytter en kombination af tre freeware/open source software-komponenter:  
  

- Netlogo er et af de mest populære software for agent-baseret/individ-baseret modelle-
ring (Wilensky, U. 1999). NetLogo anvendes som brugergrænsefladen til bl.a. at speci-
ficere de nødvendige input til spredningsberegningerne og til at foretage sammen-
hængsgradsanalyser.   
 

- R er en populær programpakke til statistiske og matematiske analyser og databehand-
ling (R Core Team 2013). Det meste data pre- og postprocessering i SRAM foretages 
ved hjælp af R scripts via en R-extension til Netlogo. 
 

- IBMlib er et modelsystem (modelbibliotek) specielt udviklet til at koble agent-baserede 
simuleringer til simulerede 3D hydrodynamiske data (Christensen 2008, Christensen et 
al. in prep). IBMlib bruges i SRAAM som beregningsmotoren i selve spredningsbereg-
ningerne. 

  
En udførlig beskrivelse af SRAAM værktøjet herunder en trin-for-trin beskrivelse, der guider 
brugeren gennem regneeksempler, beskrivelse af de understøttede hydrografisk modeldata-
formater samt installationsvejledning, findes i brugermanualen ” Same-Risk-Area Assessment 
Model (SRAAM). User’s Manual. Version 2.0” (Hansen og Christensen 2018), som er udarbej-
det i nærværende projekt, og som er tilgængelig sammen med de nødvendige softwareinstalla-
tioner og setup-filer på: https://github.com/IBMlib/SRAAM 
 
 
 

3. Softwareudvikling 

Udvikling og færdiggørelse af SRAAM-værktøjet omfatter den primære aktivitet i nærvende pro-
jekt. Ifølge projektansøgningen omfatter denne aktivitet følgende delelementer: 
 

- Identifikation af nødvendig funktionalitet.  
o Koblinger til strøm-data formater. 
o Afgrænsningsmetoder.  
o Brugerflade. 

- Implementering af funktionalitet. 
- Tests, herunder involvering af slutbrugere. 
- Konsolidering af kode/software-komponenter. 
- Fejlhåndtering. 
- Installationsprocedure til installation på Windowsmaskiner. 

 
I første del af projektet blev nødvendig funktionalitet i SRAAM-værktøjet identificeret og over-
ordnet inddelt i tre grupperinger: 
 

- Koblinger til strømdataformater. 
- Afgrænsningsmetoder (til afgrænsninger af områder med stor sammenhængsgrad). 
- Brugerflade. 

 
  

https://github.com/IBMlib/SRAAM
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Den endelige første version af SRAAM understøtter fire typiske og bredt anvendte hydrografi-
ske modeldataformater, hvor tilgængelige data findes og kan downloades gratis eller gennem et 
samarbejde med respektive institutioner. De fire formater er: 
 

• HBM (f.eks. opstillet for Nordsøen og Østersøen og anvendt i SRA-casestudiet) 
• POM (f.eks. opstillet for Nordsøen) 
• NEMO (f.eks. opstillet for Middelhavet) 
• NCOM (f.eks. opstillet for Caribien) 

 
Beskrivelse af de fire dataformater fremgår af brugermanualen (Hansen og Christensen 2018).  
DTU Aqua arbejder desuden sideløbende med projekter, hvor IBMlib gøres kompatibel med et 
stigende antal hydrografiske modeldataformater, bl.a. de dataformater der er tilgængelige på 
EU’s internet-portal www.copernicus.eu, som er en datatjeneste, hvor man kan downloade hy-
drografiske data. SRAAM vil således løbende blive opdateret med de dataformater, som er re-
levante for brugere af SRAAM.  
  
Oprindeligt forestillede vi os, at SRAAM skulle tilbyde et bredt udvalg af forskellige cluster-
analysemetoder. Gennemgang af litteraturen samt det praktiske arbejde med at udvikle SRAAM 
og anvende cluster-analyser i det parallelt kørende SRA- casestudie for Kattegat og Øresund, 
overbeviste os om, at en inklusion af forskellige typer cluster-analyser ikke var hensigtsmæssig 
ud fra et brugermæssigt synspunkt. Cluster-analyser i den sammenhæng, vi anvender dem her, 
kan ikke stå alene, men kræver en væsentlig grad af fortolkning efterfølgende uanset hvilken 
cluster-analysemetode, man vælger. Her er styrken af de sammenhængsgrader, der findes in-
denfor og mellem regioner, mere væsentlige at adressere og tolke i en marinbiologisk sammen-
hæng frem for alene at fokusere på den nøjagtige afgrænsning. Vi valgte derfor en metode, 
som har været anvendt til sammenlignelige problemstillinger, og som har den fordel frem for 
andre metoder, at den ikke har nogen begrænsninger i, hvor store eller små de identificerede 
sammenhængende områder er, men alene afgrænser i forhold graden af sammenhæng. Meto-
den hedder ”Infomap” og er baseret på informationsteori og har været anvendt med succes i 
studier af sammenhængsgrader af marine organismer i Middelhavet (Vincent et al. 2014). I ste-
det for at tilbyde forskellige afgrænsningsmetoder har vi således valgt at prioritere, at SRAAM 
genererer et detaljeret datagrundlag og forskellige og informative måder at præsentere resulta-
terne på. Det igangværende SRA-casestudie, der afsluttes i november 2018, vil give et omfat-
tende eksempel på, hvordan resultater fra SRAAM kan anvendes og tolkes til brug i en risiko-
vurderingssammenhæng. 
 
Brugerfladen i den endelige version af SRAAM er videreudviklet i forhold til den første prototy-
pe, således at input fra brugerne er organiseret i separate faneblade og desuden i en rækkeføl-
ge, der intuitivt følger rækkefølgen af de enkelte trin i beregningsprocessen. Et større antal nye 
funktionaliteter er understøttet af brugerfladen, og samtidig har vi søgt at begrænse input til det 
absolut nødvendigste. De enkelte dele af brugerfladen er beskrevet i detaljen i brugermanualen 
(Hansen og Christensen 2018). 
 
Der er inkluderet en række nye funktionaliteter i SRAAM i forhold til prototypen, dels i forhold til 
opsætning af spredningsberegningerne – især de biologiske parametre, der nu er tilgængelige – 
dels i forhold til den efterfølgende præsentation og visualisering af resultaterne fra sammen-
hængsgradsanalysen og cluster-analysen. Derudover er de underliggende scripts i forbindelse 

http://www.copernicus.eu/
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med pre- og postprocessering af data optimeret, således at de enkelte scripts kan afvikles hur-
tigt selv ved store datafiler, der inkluderer et stort antal simulerede agenter. De enkelte funktio-
naliteter er beskrevet detaljeret i brugermanualen (Hansen og Christensen 2018). 
 
Som led i udviklingen af SRAAM-værktøjet involverede vi en færdiguddannet kandidat fra DTU 
med en relevant faglig baggrund i starten 2018 til test af den foreløbige SRAAM-
udviklingsversion. Det primære udbytte for testen var: 
 

- Fund af fejl i koden. 
- Optimering af brugerfladen, så den højere grad understøtter rækkefølgen af de enkelte 

trin i beregningsprocessen. 
- Bedre fejlhåndtering. 
- Forbedring af visualisering og præsentation af beregningsresultater. 

 
Endelig konsolidering af koden er foretaget i den sidste del af projektforløbet med det primære 
formål at sikre en robust version af SRAAM-værktøjet ved at optimere afviklingen af de forskel-
lige scripts, identificere og rette fejl i brugerflade og underliggende scripts og forbedre fejlhånd-
tering og brugerinformation. 
 
Fejlhåndtering er implementeret og forbedret løbende gennem hele processen. 
 
En detaljeret gennemgang og vejledning til installation af SRAAM-værktøjet og de software-
komponenter, der indgår, fremgår af brugermanualen (Hansen og Christensen 2018). Installati-
on og test af softwaren er foretaget på pc’ere med Windows 7 (64-bit) og Windows 10 (64-bit) 
operativsystemer.  
 
 
 

4. Dokumentation for beregningsværktøjet 

Dokumentation af beregningsværktøjet inkluderer: 
 

- Brugervejledning. 
- Teknisk dokumentation. 

 
En omfattende brugermanual er udarbejdet og gjort tilgængelig sammen med SRAAM-
værktøjet via GITHUB (https://github.com/IBMlib/SRAAM). Brugermanualen inkluderer både 
brugervejledning og teknisk dokumentation, herunder: 
 

- En detaljeret gennemgang af de anvendte beregningsmetoder. 
- En detaljeret gennemgang af SRAAM-brugerfladen. 
- Eksempler, der gennemgår de enkelte trin i beregningsprocessen. 
- Beskrivelse af de hydrografiske modeldataformater. 
- Vejledning i installation af SRAAM-værktøjet på Windows-pc’ere.  
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5. Retningslinjer for brug af værktøjet 

Retningslinjer for anvendelse af SRAAM-modelværktøjet omfatter: 
 

- Hydrografiske modeldata. 
- Habitatdata. 
- Spredningsberegninger. 
- Afgrænsningsmetoder. 
- Tolkning af resultater. 
- Usikkerheder. 

 
Retningslinjer er dels beskrevet i brugermanualen (Hansen og Christensen 2018), dels i en arti-
kel udgivet i samarbejdet med Litehauz Aps og DHI Singapore i tidsskriftet Marine Policy i 2018 
(Stuer-Lauritzen et al. 2018). Derudover henviser vi til det igangværende projekt ”SRA casestu-
dy for Kattegat and Øresund”, der forventes afsluttet i november 2018, og hvor den afsluttende 
rapport vil indeholde retningslinjer, der bygger på de erfaringer, vi har opnået gennem casestu-
diet. Det skal nævnes, at casestudiet vil være det første studie af sin art, og vi forventer, at det 
vil udgøre en vigtig reference for fremtidige anvendelser af SRA og SRAAM-værktøjet andre 
steder i verden. 
 
 
 

6. Afrapportering 

Afrapportering som lovet i ansøgningen omfatter: 
 

- Rapport.  
- Online-pdf af dokumentation.  
- Publicering af software.  

 
Nærværende rapport udgør afrapportering af afholdte aktiviteter og beskrivelse af leverancer.  
 
Online-dokumentation er udarbejdet i form af en brugermanual, som er tilgængelig sammen 
med de nødvendige installations- og setup-filer på: https://github.com/IBMlib/SRAAM 
 
Indholdet af brugermanualen er beskrevet i afsnit 4. 
 
  

https://github.com/IBMlib/SRAAM
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7. Øvrige aktiviteter 

Vi har i forbindelse med projektet afholdt et følgegruppemøde den 7. juni 2017 med deltagende 
repræsentanter fra: 
 

- Miljøstyrelsen (ved Ulrik Christian Berggren og Helle Knudsen-Leerbeck) 
- Søfartsstyrelsen (ved Clea Henrichsen) 
- Danske Rederier (ved Per Winther Christensen) 
- Danske Maritime (ved Valdemar Ehlers) 
- Litehauz Aps (ved Frank Stuer-Lauritzen) 
- DTU Aqua (ved sektionsleder Karen Edelvang) 

 
Status i foråret 2018 på nærværende projekt præsenteredes på en workshop med titlen ”Inter-
national Workshop on BWMC Exemptions”, som blev afholdt den 7. og 8. maj 2018 hos Danske 
Rederier, hvor følgegruppens medlemmer deltog.  
 
Den 26. og 27. januar 2018 præsenterede vi nærværende projekt på en maritim workshop af-
holdt på DTU: ”The 19th DNV GL Nordic Maritime Universities Workshop”.   
 
I 2018 udgav DTU Aqua sammen med Litehauz Aps og DHI Singapore en artikel (Titel: ”Same 
Risk Area: An area-based approach for the management of bioinvasion risks from ships' ballast 
water”) i tidsskriftet Marine Policy, hvor vi bl.a. beskriver, hvad man skal være opmærksom på, 
når man anvender spredningsmodeller som SRAAM som grundlag for SRA-identifikation og af-
grænsning. 
 
Nærværende rapport og den udarbejdede brugermanual er rundsendt til orientering og til even-
tuel kommentering til følgegruppen i august 2018. 
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