
fra krystaHer til fremtidens smarte skib
Rune Hahn Kristensen har en baggrund som fysiker og geolog hos Maersk Oil. Nu skal han som styrmand for
innovationsprojektet Blue INNOship II være med til at skabe nye samarbejder på tværs i Det Blå Danmark

INNOVATION

Af Ursula Rechnagel Taylor

Rune Hahn Kristensen er ud
dannet klassisk fysiker med
speciale i computermodelle
ring af kalkkrystaflers over
fladeegenskaber.

I en årrække arbejdede han
med olieefterforskning og in
novation hos Mærsk, men nu
skal han som projektleder
binde trådene sammen i et
nyt, ambitiøst forsknings- og
innovationsprojekt for Det
Blå Danmark.

Det gælder efterfølgeren til
det maritime innovationspro
jekt Blue INNOship, som sat
te fokus på udvikling af grøn
ne og energieffektive løsnin
ger. Blue INNOship II, som er
arbejdstitlen på det nye pro
jekt, fokuserer derimod på
fremtidens ‘smarte skib’ med
digitalisering og nye forret
ningsmodeller.

For Rune Hahn Kristensen
bliver opgaven i første opgave
at samle en række partnere til
projektet, og her skal der tæn
kes utraditionelt, fortæller
han.

styrer. Det vil derimod være
dem, sor: har data og platfor
men t Jveksling af data og
analysea :, siger Rune
Hahn Kr sterisen.

Han vil dog kke bruge be
grebet ‘iismptim’ om den
udvildir shippngbranchen
erindei.

— Jeg efterhånden
‘disrupti e: blevet et fy
ord, for det hiver næsten al
tid brug: som e1 trussel. Jeg
kan bedr lidt a :ornmunike
re posith for vi har rent fak
tiskenm,- 5 keriDet Blå
Danmark, siger han og uddy
ber:

— For mi hadler det mere
om, at vi skal arbejde sam
men på det digitale område
for at opnii noget mere. Og
det er svært at gøre, hvis
man er truet og under pres.
Så jeg vil hellere sige, at vi
kommer fra en stærk base,
og sammen ervi endnu stær
kere, siger han.

Fokuserer på visionerne
Rune Hahn Kristensen un
derstreger, at projektet i høje
re grad end forgængeren vil
fokusere på større visionære
idéer frem for små, tekniske
forbedringer.

Så er det produktudvikling”
RUNE HAHN KRISTENSEN,

PROJEKTLEDER, BLUE INNOSHIP II

— Vi skal se på, hvor det gi- — Et projekt kunne være at
ver mening for industrien at få lavet et område med god
samarbejde, og hvordan vi
bedst kan gøre det, siger han.

Ifølge Rune Hahn Kristen
sen kan et udgangspunkt væ
re at få etableret en infra
struktur til afprøvning af nye
digitale løsninger.

BLÄ BOG: RUNE HAHN KRISTENSEN

• Fra september 2017 projektleder i Blue INNOship 11-projektet
hos Maritime DTU.

• Ansat i Mærsk-koncernen fra 2004-2017. FØrst i ii år hos
Maersk Oil som hhv. petro-fysiker/well site engineer og fra
2011-2016 i Norge som projektleder. Siden oktober 2016
senior innovation manager i Maersk Transport & Logistics.

• Har en bachelorgrad i fysik med bifag i geologi fra år 2000 og
afsluttede sin kandidatgrad i fysik fra Københavns Universitet i
juni 2003 med speciale i faststoffysik og computermodellering
af mineralers overfladeegenskaber.

• Student i 19941 matematisk linje) på Frederiksborg Gymnasium
i Hillerød.

• 42 år og bor med sin hustru og tre børn på hhv. 4, 9 og 11 år
på Islands Brygge i København.

• Fritiden tilbringes ofte på familiens ødegård i Sverige.

— Jeg troi der er en stor risiko
for at hvis man kun fokuserer
på hardware og på at drive ski
bene, så vil man over en rela
tivt kort årrække blive margi
naliseret, siger projektleder
Rune Hahn Kristensen. Foto:
Ursula R. Taylor

Dernæst skal der laves en
konkret ansøgning bl.a. til In
novationsfonden om penge
til konkrete initiativer. Der
med er intet givet på forhånd,
betoner Rune Hahn Kristen
sen. Han lægger vægt på, at
der er tale om en åben proces,
hvor alle interesserede kan
spille ind uden at forpligte sig
på forhånd.

Du har en baggrund somfy
siker og geolog. Hvordan kan
du bruge den i det herprojekt?

— Jeg vil nok ikke direkte
bruge min viden om at løse
differentialligninger, men fra
Mærsk har jeg hands on erfa
ring med innovations-tanke
gang. Det handler bl.a. om,
hvordan man skaber et rum,
hvor man kan teste ting, og
hvor folk tør fortælle om de
initiativer; de kunne forestille
sig, uden føle sig hængt ud,
hvis det ikke virker; siger han
og tilføjer:

— For innovation er ikke in
novation, hvis det ikke slår
fejl fire ud af fem gange. Så er
det produktudvikling. Og så
snart man kan sætte to stre
ger under det forventede re
sultat, så tror jeg ikke et indu
strisamarbejde nødvendigvis
er det rigtige forum. Hvis
man skal ud i et lidt større
samarbejde, er det fordi, vi
kan godt definere problemet,
men vi ved faktisk ikke, hvad
løsningen er; siger Rune
Hahn Kristensen.

FAKTA: BLUE INNOSHIP II

• Projektet har til formål at bidrage til, at det Blå Danmark er
klar til at håndtere fremtidens udfordringer, hvor især digitalise
ring er et nøgleord. Der igangsættes en proces, som består
af samspil mellem industrien, universitetei maritime professions
skolei GTS institutter, organisationer og myndighedei mv.

• Samtidig skal processen være med til at give interessenterne
i Det Blå Danmark nye perspektiver på udviklingspotentialer
og samarbejder, og der lægges vægt på, at det ikke kun er
deltagerne fra det nuværende Blue INNOship, der inddrages.

I Arbejdet i Blue INNOship II tager udgangspunkt i ‘fremtidens
smarte skib hvilket bl.a. kan dække over digitale og elektroni
skelØsningei big data, udstyr med måle- og kontrol interfaces,
beslutningsstØtte og lnternet ofThings, cybersikkerhed, bære
dygtighed, energieffektivitet og fremtidens forretningsmodeller.

• Styregruppen bag Blue INNOship II består af Danske Maritime,
Danske Rederiet Dansk Metal, SØfartsstyrelsen, DTU, CBS og
Force Technology.
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systemer tager over; så er det “Innovation er ikke innovation, hvis
ikke de:n, som har hard
waren, dvs, skibe, kraner og det ikke slarfejlfire ud affem gange.
produkti :iteriale, som

— Når man siger digitalise
ring, er det heller ikke nok,
kun at snakke med selve de
traditionelle maritime leve
randører. Vi skal også have
partnere med, som måske ik
ke ser sig selv som maritime i
dag, men som vil kunne sam
arbejde om at udvikle ting,
som kan bruges maritimt. Det
kunne eksempelvis være no
gen, der fremstiller virtual re
ality-briller, som kunne assi
stere lodsen digitalt, fortæller
Rune Hahn Kristensen.

Digitale udfordrere
Målet med projektet er at ud
vikle og afprøve nye løsnin
er, som kan skabe konkur
rencefordele for virksomhe
derne i Det Blå Danmark.

— Den traditionelle mariti
me industri er i dag presset
af at der kommer nogle digi
tale udfordrere. Derfor er det
kke nok kun at tænke på,
hvordan man kan lægge data
oven i det, man i forvejen la
ver; siger han.

Han fremhæver en spiller
som Amazon, der er begyndt
at bevæge sig ind på ship
ping-branchens traditionelle
domæne.

—Jeg tror; der er en stor risi
ko for; at hvis man kun foku
serer på hardware og at drive
skibene, så vil man over en
relativt kort årrække bliver
marginaliseret. For efterhån
den som automatisering af

veksle informationer i særlig
høj grad. Men hvis man gen
sidigt kunne udveksle data,
eksempelvis om hvordan mo
toren kører; så kunne det
hjælpe leverandøren med at
forbedre sine produkter og
omvendt, siger han.

Intet er givet på forhånd
I første omgang skal der udar
bejdes en analyse, som med
udgangspunkt i Væksttea
mets rapport beskriver Det
Blå Danmarks styrker; udfor
dringer og udvildingsmulig
lieder.

internetdækning, hvor man
gerne måtte sejle med auto
nome skibe. En anden del
kunne være at skabe et forum
for udveksling af data. I dag
er man som skibsejer og leve
randør ikke tilbøjelig til at ud-


