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Opsummering 
Den Danske Maritime Fond har bevilget kr. 1.100.000 som støtte i 2017 til etablering af forskning- og 
udviklingssamarbejdet ”BlueINNOship 2”. Initiativet er blevet omdøbt til ”ShippingLab – Driving Future 
Maritime Technology”. Vækstteamet for Det Blå Danmark udgav i april 2017 sine anbefalinger til hvordan 
Danmark også i fremtiden skal være en stærk maritim nation – og her var anbefalingen en fortsættelse af 
BlueINNOship, så Det Blå Danmark sikres en fortsat forsknings- og udviklingsplatform. Baseret her på 
har ShippingLab arbejdet på at udstikke punkter for den maritime industris fremtid gennem en proces i 
samspil mellem industrien, universiteter, maritime professionsskoler, GTS-institutter, organisationer og 
offentlige styrelser m.v. Arbejdet har udmøntet sig i etableringen af et åbent innovationssamarbejde for 
partnere i det Blå Danmark. Fælles, kritiske udfordringer er blevet afdækket via workshops og temamøder 
flere steder rundt om i landet og en portefølje af aktiviteter er blevet udviklet og konkretiseret for at 
adressere disse udfordringer. 

ShippingLab har med afsæt i etableringsstøtten fra Den Danske Maritime Fond opnået tilsagn om 
finansiering af en samlet projektportefølje på 87 mio kr. Aktiviteterne vil blive finansieret ved partnernes 
egenfinansiering, med støtte fra Innovationsfonden ’Grand Solutions’ program, Den Danske Maritime 
Fond, Orient’s Fond og Lauritzenfonden. Aktiviteterne er grupperet indenfor digitale skibsoperation, 
fremtidens autonome skib samt grønne brændstofløsninger og flere af de udviklede teknologier vil blive 
offentligt demonstreret i løbet af de tre år, som projektet er sat til at vare. ShippingLab som en åben 
innovationsplatform for det Blå Danmark er tænkt som et blivende initiativ, hvorfor partnerkredsen og 
aktiviteterne vil blive udviklet løbende. 

 

Slutrapporten på etableringsbevillingen er udarbejdet af Rune Hahn Kristensen (Rev 31/1-2019). 
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1. Etablering af styregruppe, projektledelse og projektets vision 
Initiativet til opstarten af ShippingLab blev taget af en gruppe af organisationer, som repræsenterer et 
bredt udsnit af branchen i Det Blå Danmark. Disse organisationer nedsatte en interim styregruppe til at 
udstikke visionen med ShippingLab samt sikre opstart af projektet. En projektleder med erfaring fra 
innovationsledelse i den maritime branche – Rune Hahn Kristensen – blev ansat til at stå for opstarten af 
ShippingLab samt sikre koordinering mellem de forskellige projektforslag. Styregruppen består af Danske 
Maritime, Danske Rederier, Dansk Metal, Søfartsstyrelsen, DTU, CBS og FORCE Technology. 

Styregruppen formulerede i samarbejde med projektledelsen visionen med ShippingLab, se Figur 1, og 
udviklede derefter strategi, proces og tidsplan med henblik på at realisere visionen.  

 

 

 

 

Figur 1: Visionen med ShippingLab som formuleret af Styregruppen og præsenteret for projektpartnerne. 
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2. Markedsføring af ShippingLab som udviklingsplatform 
ShippingLab blev markedsført med egen hjemmeside (www.shippinglab.dk), via pressemeddelelse og 
avisartikler (i Søfart), på Linkedin, samt med e-mail til medlemmer i eksisterende netværk (via Danske 
Rederier, Danske Maritime, Blue INNOship, Green Ship of the Future, Fyns Maritime Klynge, MARCOD, 
MDC, IT-Branchen). Et antal præsentationer og indledende workshops blev afholdt rundt om i landet – på 
den maritime konference på Christiansborg (16/11-17), hos den tekniske komité i Danske Rederier 
(14/12-17), hos Fyns Maritime Klynge (25/1-18), Maritime Research Alliance (5/2-18), MARCOD (8/2-18) 
og Skibsteknisk Selskab (5/3-18). Initiativet blev derudover præsenteret hos flere virksomheder og 
organisationer ved invitation.  

I opstarten af ShippingLab har der været tæt kontakt til eksisterende initiativer (BlueINNOship, Green 
Ship of the Future, mv) for at lære af både form og proces med et ønske om at videreføre det bedste. En 
udfordring med igangværende initiativer har været vidensdeling mellem individuelle projekter. En mini-
workshop blev afholdt i forbindelse med Danish Maritime Days (4/5-18) med det formål at få indblik i 
deltagernes ønsker til hvordan ’det ideelle samarbejde’ skal struktureres hvad angår projektdeltagelse, 
projektstyring og tidshorisonter. Arrangementet blev arrangeret i samarbejde med BlueINNOship og 
Green Ship of the Future. Et udbredt ønske som feedback på workshoppen var at samarbejde fungerer 
bedst når projekter har en fælles vision, har en lidt kortere løbetid og er drevet af en samlende 
projektleder. 

 

3. Projektudvikling 
Tidsplanen for udvikling af projekter i regi af ShippingLab blev planlagt i forhold til ansøgningsfristen for 
Innovationsfondens ’Grand Solutions’ program (14/8-2018), se Figur 2.  
 

 
Figur 2: ShippingLab-processen frem til ansøgningsfristen hos Innovationsfonden (14/8-2018). 

 

Tre heldags-workshops til indsamling af projektidéer blev afholdt hos Lindø Industripark i Munkebo (5/3-
18), på DTU i Lyngby (13/3-18, hos Alfa Laval i Aalborg (5/4-18). De afholdte workshops var åbne for alle 
og tiltrak omkring 100 deltagere (heraf ca halvdelen fra virksomheder). Hver workshop blev afholdt som 
en kombination af netværksmøde, idégenerering samt konkretisering af projekt- og forretningsmulighed. 
15 projektidéer blev beskrevet på de tre workshops. Flere af deltagerne arbejdede aktivt videre 

http://www.shippinglab.dk/
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efterfølgende med at konkretisere forslagene. 12 projektforslag blev indsendt til ShippingLab sekretariatet 
på basis af de tre workshops.  

ShippingLab sekretariatet modtog i alt 17 projektforslag fra forskellige partnergrupper (med frist 15/5-
2018). Eftersom der var stor tematisk spredning mellem de forskellige projektforslag, blev der afholdt 
møder og mindre workshops inden for hvert tema for at forene forslagene fra de forskellige 
projektgrupper til et samlet projekt. En koordinator blev udpeget for hvert tema til at hjælpe med at 
integrere forslagene. Temaerne som blev beskrevet var: 

1. Digital Ship Operations 
2. Autonomy & Automation 
3. Decarbonization & Zero Emission 
4. Maritime Technology & Circular Economy 
5. Integrated Logistics 
6. NOx Reducing Technologies 
 

Projektplaner og -budgetter for arbejdspakkerne indenfor de 6 temaer blev beskrevet og udviklet (med 
frist 25/6-2018). De 6 projekttemaer indeholdt i alt 30 arbejdspakker med en samlet projektportefølje på 
175 mio kr fordelt på 40 partnere. Budgetterne for de enkelte forslag indeholdt en egenfinansiering på ca 
50%. 

 

Antallet af projektforslag oversteg langt hvad der forventeligt kunne medfinansieres fra Innovationsfonden 
’Grand Solutions’ program. Styregruppen bag ShippingLab valgte derfor at prioritere mellem projekterne 
ud fra de på forhånd offentliggjorte beslutningskriterier (Figur 3). Resultatet var, at temaerne 1-3 blev 
videreført mens temaerne 4-6 blev udskudt til en eventuel senere projektansøgning. De foreslåede 
aktiviteter i tema 1-3 blev derudover beskåret og fokuseret yderligere. 

 

 

Beslutningskriterier   

Growth plan Project is in-line with the government’s maritime growth plan. 

Horizon Project delivers benefits on both short- and long-term. 

Value & Growth It is clear, how this project generates value for partners and stimulates 
growth in Denmark (jobs, taxable profits). 

State-of-the-art Project couples latest research with technology development and industry 
demand in a new and novel way. 

Application Project application & budget overview is well-written. 

Team A strong team is behind the proposal with a clear commitment to deliver. 
Minimum 2 companies and 1 research institution. 

Plan & 
Implementation 

A doable plan and strategy exist on how to execute project itself – and how 
results can be scaled afterwards. 

 
Figur 3: Beslutningskriterierne lagt til grund for udvælgelsen af projekter i ShippingLab. Projekter skal 
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være i tråd med regeringens vækstplan og styrke porteføljen af aktiviteter for at være med i den fælles 
ansøgning til ‘Grand Solutions’ programmet hos Innovationsfonden. 
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4. Ansøgning og finansiering af det udviklede projekt 
Et samlet projekt med fire arbejdspakker blev herefter udarbejdet indenfor digital skibsoperation, 
fremtidens autonome skib, grønne brændstofløsninger, samt en separat arbejdspakke med fokus på 
projektstyring, vidensdeling og videre udvikling af ShippingLab som innovationsplatform. Projektet er 
planlagt til at vare tre år og omfatter for i alt 87 mio kr.  

En projektansøgning blev udarbejdet og sendt til Innovationsfonden i deres ’Grand Solutions’ program 
(14/8-2018) samt til en række private fonde. Partnerne vil via deres egenfinansiering dække de 
resterende udgifter. Figur 4 viser fordelingen mellem de forskellige arbejdspakker samt den forventede 
finansiering.  

 

Projektet har opnået tilsagn om støtte fra Innovationsfonden ligesom følgende private fonde har valgt at 
give tilsagn om støtte til aktiviteterne: Den Danske Maritime Fond, Orient’s Fond, Lauritzenfonden. 

En investeringsaftale og samarbejdsaftale mellem partnerne er under udarbejdelse og det forventes at 
projektet kan påbegyndes i foråret 2019. Magnus Gary – nuværende projektleder på BlueINNOship – har 
overtaget ledelsen af ShippingLab i forbindelse med udarbejdelsen af investeringsaftalen med henblik på 
at stå for den fremtidige eksekvering af ShippingLab porteføljen. 

 

 

  

Figur 4: Til venstre: Budgetfordeling mellem de fire arbejdspakker og projekttemaer i det projekt som blev 
søgt finansieret. Temaerne er digital skibsoperation (blå), fremtidens autonome skib (orange), grønne 
brændstofløsninger (grå), samt en integrerende arbejdspakke (”ShippingLab”, grøn), som dækker over de 
forventede udgifter til projektstyring, vidensdeling og udvikling fremadrettet. Til højre: Den forventede 
fordeling i finansiering af det samlede projekt er henholdsvis egenfinansiering (blå), direkte investeringer 
(orange), offentlig støtte fra Innovationsfonden (grå) samt støtte fra private fonde (gul).  

 

5. Konklusion 
ShippingLab er succesfuldt blevet etableret som et non-profit innovation- og projektsamarbejde for 
partnerne i Det Blå Danmark med afsæt i etableringsbevillingen fra Den Danske Maritime Fond fra 2017.  
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