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Introduktion
Denne rapport, udarbejdet af DAMVAD Analytics for Danske Rederier,
indeholder resultaterne af en kortlægning af dansk maritim
forsknings udvikling i perioden 2008-2017.

Kortlægningen er baseret på fire metodiske elementer:
1.

En bibliometrisk analyse af dansk maritim forskning. Analysen
udpeger seks forskningsområder, hvor dansk maritim forskning
excellerer. Analysen sammenligner med otte internationale
søfartsnationer og identificerer forskningsområder med
potentiale for samarbejde.

2.

En registerbaseret undersøgelse af virksomheder, som er aktive i
den maritime sektor i Danmark. Analysen viser for eksempel, at
de danske aktører er karakteriseret ved en håndfuld store
rederier og en stor underskov af mindre veletablerede
virksomheder.

3.

En registerbaseret analyse af finansieringen af den danske
maritime forskning. Et af analysens hovedresultater er her, at de
private aktører finansierer langt hovedparten af den maritime
forskning i Danmark.

4.

Kvalitative interview med ledende aktører i den maritime sektor i
Danmark. Interviewene har givet mulighed for at teste og
nuancere analyseresultaterne samtidig med, at der er indsamlet
viden om de dele af aktørernes forsknings- og
udviklingsaktiviteter, som ikke kunne afdækkes kvantitativt.

Projektet er gennemført med støtte fra den Danske Maritime Fond.
Kortlægningen giver et samlet overblik over:
•

Aktører og samarbejder i dansk maritim forskning

•

Dansk maritim forsknings styrkepositioner

•

Finansieringen af dansk maritim forskning

Afrapporteringen består af en executive rapport indeholdende
hovedresultater og denne hovedrapport, der mere detaljeret
gennemgår resultaterne og perspektiverer disse gennem inddragelse
af nøgleaktører i den danske maritime sektor.
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Sammenfatning
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Tre hovedresultater som peger ind i fremtiden
Blandt analysens mange detaljerede indsigter, som rapporteres på de
følgende sider, står især tre frem som markante for dansk maritim forsknings
fremtidige udvikling.
Dansk maritim forskning står stærkt men er under voksende pres. Dansk
maritim forskning klarer sig godt og holder et højt internationalt niveau
væsentlig over OECD-gennemsnittet. Analysen viser imidlertid, at den danske
førerposition på flere centrale styrkepositioner i stigende grad udfordres af
stærke internationale konkurrenter. Branchens aktører efterlyser øget fokus
på sektorens fremtidige forsknings- og udviklingsmuligheder blandt andet
inden for maritim informatik, som kan understøtte den digitalisering, som
spiller en stadig større rolle i den maritime sektor.
FoU-netværk har afgørende betydning men skal være mere markedsnære.
Analysen viser, at de danske maritime aktører er gode til at samarbejde og til
det formål ofte gør brug af offentlige forskningsprogrammer. De succesfulde
samarbejder mellem virksomheder og forskere opstår og udvikles godt i
rammer, der bygger på tillid og stabile netværk. Branchens aktører
efterspørger imidlertid bedre vidensspredning og netværk, der i højere grad
eksponerer erhvervslivet for de relevante kompetencer i forskningsverdenen.
Dansk maritim forskning er underfinansieret. Analysens gennemgang
af finansieringen af dansk maritim forskning viser, at erhvervslivet og de
private fonde finansierer langt hovedparten af den maritime forskning i
Danmark. Der allokeres relativt få offentlige strategiske midler og
programmidler til den maritime forskning sammenlignet med andre områder
og omfanget i flere af de andre nordiske lande. Samlet set kan den beskedne
offentlige finansiering af strategisk maritim forskning udfordre den danske
førerposition på de forskningsmæssige styrkepositioner, som i fremtiden skal
sikre den maritime branches konkurrencekraft.

Dansk maritim forskning
2008 -2017
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Aktører og samarbejder i maritim forskning
Den danske maritime sektor er stor og omfatter meget andet end rederier

Analysen har identificeret i alt 833 aktører i den danske maritime sektor. Halvdelen af
aktørerne er teknologileverandører, mens godt 15 pct. er rederier. De resterende 35 pct.
er fordelt på havne, serviceleverandører, private organisationer, foreninger og fonde
samt universiteter og uddannelsesinstitutioner.

Udviklings- og anvendelsesorienteret forskning er i fokus

Godt halvdelen, svarende til 477 aktører, indgår i et forsknings- eller udviklingsprojekt
støttet af offentlige forskningsmidler eller har bidraget til en videnskabelig publikation.
Kun 10 virksomheder har både været involveret i et offentligt finansieret
forskningsprojekt og publiceret videnskabeligt. Det tyder på, at de FoU-projekter, som
virksomhederne deltager i, især har et udviklings- og anvendelsesorienteret fokus,
hvor der tænkes mindre i klassisk akademisk formidling. De forskningsaktive
teknologileverandører fordeler sig ved, at 63 pct. kommer fra industrien, mens
henholdsvis 15 pct. og 9 pct. er engros- og detailhandel samt i rådgivningsbranchen. De
resterende ligger spredt bredt ud på andre brancher.

Dansk maritim forskning er vokset og blevet bredere funderet

Den maritime forskningsaktivitet har traditionelt været koncentreret på de tekniske
områder, herunder særligt på Danmarks Tekniske Universitet og Aalborg Universitet.
Mere end halvdelen (52 pct.) af de danske maritime forskningspublikationer udgives
stadig af forskere ved DTU og AAU. Antallet af forskere, der publicerer på det maritime
område, er imidlertid steget med 38 pct. mellem 2013 og 2017. Dermed er
forskningskompetencerne på det maritime område også blevet bredt ud og er i dag
funderet på alle landets forsknings- og uddannelsesinstitutioner og inkluderer i dag
mange andre temaer end de klassiske teknisk-videnskabelige.

Dansk maritim forskning er baseret på offentlig-privat samarbejde

Danske maritime forskere indgår i forskningssamarbejder med hele 623 nationale og
internationale virksomheder via enten et offentligt finansieret FoU-projekt eller
gennem fælles publiceringsaktiviteter. De 623 er fordelt på 477 danske, 120
internationale og 26 virksomheder fra de øvrige nordiske lande.
27 pct. af de danske maritime forskningspublikationer udgivet siden 2008 er udarbejdet
i samarbejde med én eller flere virksomheder. Det er markant højere end det danske
gennemsnit på 9 pct. opgjort samlet for de teknisk videnskabelige forskningsområder.
De fleste samarbejdsvirksomheder er mindre virksomheder med under 50 ansatte. De
er samtidig veletablerede, idet gennemsnitsalderen er 30 år. De internationale
virksomheder er kendetegnet ved at være relativt ældre og større end de danske. De
tre største danske forskningsaktive virksomheder på det maritime område er A.P.
Møller-Mærsk, DHI og Ørsted. De offentlige-private forskningssamarbejder dækker
hele landet, men den største koncentration findes på DTU og Aalborg Universitet.

Dansk maritim forskning er international

Danske forskere på det maritime områder er meget internationale. Analysen viser, at i
perioden 2008-2017 har danske forskere på det maritime område publiceret artikler
med udenlandske forskere fordelt på 982 forskellige institutioner i 79 forskellige lande.
De største samarbejdslande er Norge, Storbritannien, USA, Tyskland og Italien.
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Maritime forskningsstyrker
Dansk maritim forskning holder høj international standard

Analysen viser, at dansk maritim forskning har styrkepositioner indenfor 10 af i alt 14
forskellige forskningsområder. Heraf kan seks områder betegnes som primære
styrkepositioner. Det drejer sig om:
•
•
•
•
•
•

Wind & Wave (Offshore)
Øvrig Offshore
Maritime HR
Environmentally friendly and energy efficient ship technology and systems
Maritime Logistics
Maritime Economics and Business

De danske styrkepositioner på det maritime område har generelt udviklet sig i en
positiv retning over de sidste 10 år, og dansk maritim forskning holder i dag et meget
højt niveau.
Måles den videnskabelige gennemslagskraft i forhold til OECD, citeres danske
publikationer på det maritime område 1,49 gange mere end den gennemsnitlige
maritime publikation fra et OECD-medlemsland.
Forskningsområdet Maritime HR har den højeste gennemslagskraft på 2,23. Forskning
på dette område beskæftiger sig blandt andet med medarbejdere, lederskab og
karriere i den maritime sektor.

Forskningsstyrkerne er bredt forankret på de danske universiteter

Danmarks Tekniske Universitet har en stærk position inden for Maritime Logistics.
Aarhus Universitet har en stærk specialisering indenfor forskning vedrørende
Environmentally friendly and energy efficient ship technology and systems. Aalborg
Universitet har den klart stærkeste specialisering i Wind & Wave (Offshore). Inden for
Maritim HR varetages langt størstedelen af forskningen af Syddansk Universitet.
Københavns Universitet publicerer omkring hver femte af deres maritime publikationer
inden for Øvrig Offshore og har således den højeste maritime specialisering på dette
område. Blandt de resterende danske universiteter og uddannelsesinstitutioner ser vi,
at Copenhagen Business School og IT-universitetet bidrager til hhv. 21 og 17
publikationer. Begge universiteter publicerer hovedsageligt indenfor Maritime
Logistics.

Danske forskningstyrker er under pres

Sammenlignes den videnskabelige gennemslagskraft på det maritime område med
andre store søfartsnationer over tid, så har Danmark frem til 2016 stået stærkere end
alle andre lande. De seneste to år har Finland og Holland dog været på niveau med
Danmark, hvad angår videnskabelig gennemslagskraft på det maritime område.

Ser vi på dansk maritim forskning i forhold til søfartsnationer som Kina og Sydkorea,
viser analysen, at begge lande har et forskningsvolumen, som er langt større end
Danmarks, men også at den videnskabelige gennemslagskraft er markant lavere.
Udviklingen i de to landes videnskabelige gennemslagskraft har dog været stigende i
perioden 2008 til 2017, og der er ingen tvivl om, at de to nationer også på det
videnskabelige område kommer til at udgøre en stærk konkurrent til Danmark og de
øvrige klassiske søfartsnationer.
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Finansieringen af dansk maritim forskning
2212 mio. kr. investeres årligt i dansk maritim forskning

De private fonde uddeler godt 92 mio. kr. til maritim forskning udregnet som et
gennemsnit af de sidste tre års bevillinger. Virksomhederne investerer selv 1.866 mio.
kr. i 2017. Derudover uddeles der 254 mio. kr. i offentlige midler i 2017. De offentlige
basis- og programforskningsmidler udgør 11 pct. af den samlede finansiering.

De offentlige basis- og programmidler har været vigende siden 2015

I perioden 2008 til 2017 har andelen af det statslige forskningsbudget, der er afsat til
maritim forskning, været størst i 2016, hvor den maritime sektor modtog 1,71 pct. Denne
andel faldt dog i 2017 til 1,55 pct. De offentlige midler udmøntes via basismidler og
konkurrenceudsatte programmidler. Basismidlerne til maritim forskning er nominelt
steget fra 2008 til 2017, mens omfanget af programmidler i samme periode er faldet
med 4 pct. Det generelle billedede er imidlertid, at omfanget af både basis- og
programmidler har vist en nedadgående tendens siden 2015. Tilsvarende er volumen i
den maritime sektors offentligt finansierede forskningsprojekter faldende. Her viser
analysen, at omfanget af forskningsmidler uddelt til projekter med deltagelsen af
virksomheder fra den maritime sektor har været faldende siden 2009 – hvis der ses
bort fra enkeltstående store projekter.

Få program- og strategiske forskningsmidler til maritim forskning

Sammenlignet med andre forskningsområder kanaliseres kun få programmidler til
maritim forskning, og ofte er de ikke øremærkede. Forskningsmidlerne fra de private
fonde går både direkte til virksomheders forskningsaktiviteter og indirekte gennem
støtte til universiteterne og kulturelle institutioner, fx til universiteternes forskningsog undervisningsaktiviteter.
De forskningsaktive maritime virksomheder benytter særligt offentlige programmer
som Innovationsnetværk, InnoBooster, Grand Solutions og Horizon2020, samt
Innovationsfondens Erhvervs-ph.d.- og Erhvervs-postdoc programmer.

Når forskning eller innovationer er klar til at komme på markedet, findes der en række
offentlige fonde, som Vækstfonden og Danmarks Grønne Investeringsfond samt EKF,
der kan finansiere virksomheder og deres aktiviteter i og uden for Danmark. For
eksempel har den grønne investeringsfond investeret 57 mio. kr. i den maritime sektors
udvikling af grønne løsninger i 2017.

Teknologileverandørerne står for væksten i private FoU investeringer

Mellem 2011 og 2017 ligger væksten i den maritime branches investeringer i egen FoU
på 26 pct., hvilket er over den generelle stigning for hele erhvervslivet. Det samlede
danske erhvervslivs investeringer i FoU har i starten af perioden et stabilt niveau, men
er siden 2014 steget med 16,5 pct. Tal for skibsfarten alene viser et fald i
investeringerne i egen FoU, hvorfor væksten i branchens FoU investeringer
hovedsageligt skal findes blandt teknologileverandørerne.
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Dansk maritim forskning
– Afgrænsning
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Afgrænsningen af de danske maritime
forskningsområder
Dansk maritim forskning defineres i denne kortlægning ved,
at forskningen skal relatere sig til aktiviteter inden for den
maritime branche. Det vil sige forsknings- og udviklingsaktiviteter, der omfatter og relateres til søfart, offshore,
værftsaktiviteter, maritimt udstyr og service, samt
erhvervshavnene. I tillæg inkluderes temaer på det
humanistiske og samfundsvidenskabelige område,
herunder maritime HR, organisation og ledelse, maritim
medicin og sundhedsfremme, sikkerhed og arbejdsmiljø
samt søfartspolitik og jura.

En del af de nævnte forskningsområder vil være
forskningsmæssige styrkepositioner, som den maritime
branche deler med fx energiområdet og/eller det
miljøtekniske område. Et par af disse er Wind & Wave
(offshore) området og Environmentally friendly and energy
efficient ship technology and systems.
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Danske maritime forskningsområder
Dansk maritim forskning defineres i denne
kortlægning ved, at forskningen omfatter den
maritime del af følgende 14 forskningsområder/
temaer*:
1.
2.
3.
4.
5.

Oil and gas (offshore)
Wind and wave (offshore)
Other offshore (e.g. aquaculture farming etc.)
Maritime informatics
Environmentally friendly and energy efficient ship technology
and systems
6. Maritime logistics
7. Ship design
8. Ship operation and maintenance
9. Safety
10. Maritime HR
11. Wave load calculations for ship and offshore installation
12. Port and short sea shipping
13. Maritime Economics and Business
14. Maritime politics and legal affairs.
*Definition og afgrænsning er foretaget af Danske Rederier, Maritime Research Alliance
og DAMVAD Analytics. De enkelte områder er gennemgået detaljeret i Appendiks.
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Danske maritime forskningsområder
Oil and gas (offshore)
Forskningen, dækket under disse temaer, omfatter Offshore olie
og gas efterforskning og udvinding med fokus på støtte skibe til
bland andet installation, drift og vedligehold.

Wind and wave (offshore)
Forskningen, dækket under disse temaer, omfatter den maritime
del af offshore vindmøller, vindmøllefarme og udnyttelse af
bølgekraft, herunder installation, service, drift og vedligehold.

Other offshore (eg. aquaculture farming etc.)
Forskningen under disse temaer omfatter dyrkning af aqua
kulturer som fisk, alger og lign.

Maritime informatics
Forskningen dækker områder som udvikling og brug af AIS, GPS og
andre satellit systemer til sporing og overvågning af fx skibstrafik. Ydermere dækker området forskning inden for navigation,
styring og fejlfinding fx baseret på AI og ML til autonome
systemer.

Environmentally friendly and energy efficient ship technology and
systems
Forskningen på dette område omfatter blandt andet alternative
fremdriftsmidler, reduktion af udledningen af skadelige stoffer,
udvikling af energieffektive skibe og bekæmpelse af forurening fra
fx ballastvand.

Maritime logistics
På dette område dækker forskningen shipping-koncepter og
flåde-arkitektur, samt integrerede transportsystemer og
forretningsmodeller blandt andet inden for container transport og
løsgods.

Ship design
Omfatter blandt andet forskning, udvikling og test af nye
innovative skibsmodeller, motorer og materialer til anvendelse i
konstruktion og reparation af skibe

Ship operation and maintenance
Forskningen dækker her temaer som ledelse, drift og vedligehold
af skibe, inklusiv effektiv udnyttelse i forhold til håndtering af last,
træning og uddannelse af besætningen.

Safety
Forskningen omfatter her søfartssikkerhed i form af bekæmpelse
af pirateri, Search & Rescue, maritime medicin, sikkerhedskultur
blandt besætning og arbejdsmiljø til søs.

Maritime HR
Forskningen på dette felt beskæftiger sig med forhold omkring
ledelse til søs, forskelle i besætningens sammensætning og
maritim kultur.

Wave load calculations for ship and offshore installation
Forskningen på dette område er centreret omkring maritime
installationer og skibe i forhold til bølger og de kræfter, som
bølger og strøm påvirker dem med.

Port and short sea shipping
Forskningen under disse temaer omfatter kystnær handel og
havne. I det sidste tilfælde omhandler forskningen også drift og
ledelse, samt forskning i ændrede transportstrukturer.

Maritime Economics and Business
Dette tema dækker forskning, der omfatter organisation, ledelse
og økonomi med forbindelse til det maritime område, herunder
nye forretningsmodeller, cirkulær økonomi, maritime netværk og
klynger.

Maritime politics and legal affairs
Forskningen dækker her jura, policy og regulering af det maritime
område, herunder ressourcer styring, internationalt samarbejde
og forsikringsspørgsmål
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Maritime informatics dominerer blandt de 14 forskningsområder
Volumen blandt de 14 forskningsområder* falder i to grupper over
og under 100 publikationer i perioden 2008-2017.
Det er vigtigt at bemærke i forbindelse med tolkning af analysens
resultater, at for forskningsområder, der indeholder mindre end 50
publikationer, skal resultaterne tolkes med forsigtighed, da det
mindre volumen øger usikkerheden i de efterfølgende analyser af
fx den videnskabelige gennemslagskraft. Det har hovedsageligt
betydning for de humanistiske og samfundsvidenskabelige
forskningsområder. I det følgende slide har vi derfor gennemført
en separat analyse af forskningsvolumenet på disse områder.
Den største forskningsaktører på tværs af alle forskningstemaer er
Danmarks Tekniske Universitet, der samlet har bidraget til 31 pct. af
alle publikationer og 44 pct. af publikationerne inden for Maritime
Informatics. Aalborg Universitet er det anden største
forskningsmiljø og bidrager med 13 pct af det totale antal
publikationer. Aalborg Universitet står bag 50 pct af
publikationerne på forskningsområdet Wind & Wave (Offshore).

Volumen i maritime forskningsområder
Maritime informatics

206

Oil & Gas (Offshore)

202

Environmentally friendly and energy efficient
ship technology and systems

189

Wind & Wave (Offshore)

184

Maritime logistics

166

Ship design

154

Ship operation and maintenance

98

Other (Offshore)

84

Safety

70

Maritime HR

59

Wave load calculations for
ship and offshore installation

51

Port and Short sea shipping

30

Maritime Economics and Business

27

Maritime politics and legal affairs
*Forskningsområderne er detaljeret beskrevet og defineret i det medfølgende appendiks.
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Kilde: DAMVAD Analytics & Scopus, 2018
Note: 249 publikationer dækker 2 eller flere forskningsområder
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Maritim forskning på det humanistiske og
samfundsvidenskabelige område
En stor del af den forskning, som udgives på det humanistiske og samfundsvidenskabelige
område (SSH-området), udgives på de nationale sprog og i andre publiceringskanaler end
tidsskriftsartikler, konferenceserier og bøger fra internationale forlag. Det betyder for
denne analyse, at vi ikke kan nøjes med at anvende den primært engelsksprogede
bibliometriske database Scopus til identificering af maritim forskning. Ydermere vil ikke al
dansk forskning være indekseret i Scopus, til trods for at databasen anses for at være den
bibliometriske database, der dækker SSH-området bedst.
Humanistisk og samfundsvidenskabelig maritim forskning i Danmark afdækkes ved en
søgning i den danske forskningsdatabase (forskningsdatabasen.dk). Forskningsdatabasen
indeholder forskernes egne indrapporteringer af deres formidlingsaktiviteter. Analysen vil,
selvom vi har afgrænset opgørelsen til kun at inkludere videnskabeligt materiale, indeholde
anden
litteratur
fx
rapporter,
udredningsarbejde,
samt
konferenceog
seminarpræsentationer. Resultaterne skal derfor tolkes med en hvis forsigtighed, da
indrapporteringspraksis ikke er standardiseret.
Identificering af danske forskningspublikationer i forskningsdatabasen betyder, at vi ikke
som en del af analysen kan foretage en international komparative analyse eller sige noget
om den videnskabelige gennemslagskraft af den publicerede forskning. Tallene i figuren til
højre kan derfor ikke sammenlignes med resultaterne på foregående slide men kun
anvendes som indikation på, at de tre samfundsvidenskabelige og humanistiske
forskningsområder er væsentlig større i Danmark, end Scopus databasen giver indtryk af.
Udvidelsen af søgekriterierne for de tre forskningsområder Maritime HR, Maritime
Economics and Business and Maritime politics and legal affairs resulterer i en væsentlig
forøgelse i omfanget af publiceret forskning.

Volumen i Humanistisk og
samfundsvidenskabelig maritim forskning

Economics, Organization and

Maritime Economics
and Business
Management

220

Sociology & Anthropology
Maritime HR

170

Maritime
affairs
Maritimepolitics
politicsand
and legal affairs
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Kilde: DAMVAD Analytics & Den Danske Forskningsdatabase, 2018
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Kraftig vækst i antallet af danske videnskabelige
publikationer mellem 2008 og 2015
I perioden 2008-2017 har danske forskningsinstitutioner og virksomheder inden for det maritime område udgivet i alt 1.287 publikationer. Antallet
af publikationer er tredoblet i perioden fra 2008 til 2015, herefter stabiliseres antallet af nye publikationer på ca. 180 per år.

Tilvæksten i forskningsvolumen på maritime område overstiger den
samlede tilvækst i antal danske publikationer på alle forskningsområder
med en faktor 1,4. Det øgede forskningsvolumen på det maritime område
kan forklares med tilgang af nye forskningsmiljøer og dermed en udvidelse
af forskningstemaerne i perioden fra 2008 til 2017.

Udviklingen i dansk maritim forskning
Antal publikationer

Væksten i den forskningsvolumen forklares primært af en stigning i antal
publikationer indenfor Environmentally friendly & energy efficient
ship technology and systems, Wind & Wave og Maritime Logistics. Inden
for det største forskningstema Maritime Informatics finder vi en relativt
konstant publiceringsaktivitet i hele perioden på 21 publikationer pr år.
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Aktører og samarbejder i dansk maritim
forskning
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Karakteristik af virksomhederne
i den maritime sektor
Den danske maritime sektor defineres som medlemmerne i
følgende maritime organisationer: Danske Rederier, Danske
Maritime, MDC, Danske Havne, DI Skib & Baad, Fyns
Maritime
Klynge,
MARCOD
(Maritime
Network
Frederikshavn, Serviceteam Skagen, Aalborg Maritime
Network, Hirtshals Service Group og Offshore base
Scandinavia), Eksportforeningen, Danmarks Skibsmæglerforening, Offshoreenergy.dk og Green Ship of the Future.
Analysen har identificeret i alt 833 aktører, der er aktive
indenfor sektoren. Heraf er langt de fleste virksomheder
teknologileverandører til sektoren. Universiteter og andre
uddannelsesinstitutionerne udgør en mindre del af
aktørerne men står for hovedparten af den udførte
forskning på området.

833 virksomheder
og organisationer
17

Aktørerne bag den danske maritime forskning
Danske forskning- og uddannelsesinstitutioner

Danske private fonde

Eksempler på danske maritime virksomheder

Danske maritime organisationer
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De tekniske universiteter dominerer dansk maritim forskning
De maritime forskningsaktiviteter har traditionelt været koncentreret på de tekniske
universiteter, men udviklingen de senere år har betydet, at flere institutioner er kommet
til.

Universiteter & uddannelsesinstitutioner

Forskere / forfattere
2013
2017

I tabellen til højre tælles antallet af danske forfattere, der i hhv. 2013 og 2017 har
bidraget til mindst én publikation indenfor det maritime område. At en forfatter bidrager
til en publikation, der ifølge definitionen er maritim, betyder ikke nødvendigvis, at
forskeren udelukkende beskæftiger sig med maritim forskning.

Danmarks Tekniske Universitet

82

108

Aarhus Universitet

45

26

Aalborg Universitet

32

58

Antallet af forskere, der bidrager til at publicere inden for det maritime område, er
steget med 38 pct. fra 2013 til 2017. Det gennemsnitlige antal publikationer per forfatter
er 0,6, mens de mest produktive forfattere har bidraget med op til 9 publikationer i de
pågældende år.

Syddansk Universitet

19

25

Københavns Universitet

13

34

IT-Universitetet i København

3

0

Copenhagen Business School

0

12

Svendborg International Maritime Academy

0

4

Designskolen Kolding

0

1

Roskilde Universitet

0

0

VIA University College

0

0

Total

194

Ph.d. studerende og Post.doc udgør ca. 1/3 af det samlede antal forskere.
Resultaterne tyder på, at forskningskompetencerne på det maritime område er bredt
forankret, og i dag inkluderer andre temaer end de klassiske teknisk videnskabelige.
Aarhus Universitet har et relativt stort antal aktive forskere på det maritime område i
2013, selvom de ikke er en del af den maritime forskningsalliance* og ikke promoverer
sig indenfor temaet maritim forskning. Antallet af forskere er dog faldet betydeligt i
2017 og bliver overgået af både Aalborg Universitet og Københavns Universitet.
Bidragene fra Aarhus Universitet til det maritime forskningsområde kommer blandt
andet fra forskere tilknytte institut for Bioscience, der også omfatter det tidligere
Danmarks Miljøundersøgelser. De primære forskningsområder for Aarhus Universitet er
Maritime informatics og Environmentally friendly shipping […].
*) Den Maritime Forskningsalliance samler forskere på tværs af landets universiteter og
uddannelsesinstitutioner i et interessefællesskab om maritim forskning.

268

Kilde: DAMVAD Analytics & Scopus 2018.
Note: Tallene omfatter kun forskere, der har publiceret i indeværende år og kun i outlets, der indekseres af
Scopus.
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Aktører i den maritime sektor
Aktører i den maritime sektor
372

Cirka halvdelen, svarende til 45 pct. af de 833 aktører,
vi har identificeret i den maritime sektor, er
teknologileverandører, mens 15 pct. af sektoren er
rederier. De resterende 35 pct. er fordelt på
foreninger, offentlige aktører, service leverandører og
havne.

218

Fordeles de forskningsaktive teknologileverandører
på brancher, finder vi, at 63 pct. er i industrien, mens
henholdsvis 15 pct. og 9 pct. er i engroshandel &
detailhandel og rådgivningsbranchen. De resterende
13 pct. er fordelt i øvrige brancher.

129

58

41
15
Foreninger og
organisationer

Offentlige

Service
leverandører

Havne

Rederier

Teknologi
leverandører

Note: N = 833
Kilde: DAMVAD Analytics & Danske Rederier 2018
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Virksomheder med forskning i den maritime sektor
57% af aktørerne i den maritime sektor
er involveret i et forskningssamarbejde

Den danske maritime sektor består af i alt
833 nationale aktører, hvoraf 477, svarende
til 57 pct. af aktørerne, enten indgår i et
forsknings- eller udviklingsprojekt støttet af
offentlige forskningsmidler eller har bidraget
til en videnskabelig publikation.
Kun 10 virksomheder har både været
involveret i et offentligt finansieret
forskningsprojekt
og
publiceret
videnskabeligt.
Dette
tyder
på,
at
hovedparten
af
de
FoU-projekter,
virksomhederne deltager i, har et mere
anvendelsesorienteret fokus.

Aktører i den
maritime sektor

833

361 aktører i den maritime sektor har
været involveret i et offentligt
finansieret forskningsprogram

Aktører involveret i
forskning

351

0

100

200

10

300

Deltaget i forskningsprogram

116

400
Overlap

500

600

700

800

Udgivet videnskabelig publikation
Kilde: DAMVAD Analytics & Scopus 2018

21

Karakteristik af forskningsaktive virksomheder
Danske forskere samarbejder med i alt 623 nationale og internationale virksomheder via enten et offentligt finansieret FoU-projekt eller
publiceringsaktiviteter. De 623 er fordelt på 477 danske, 120 internationale og 26 virksomheder fra Norden.
Som det fremgår af figuren, er gennemsnitsalderen for en samarbejdsvirksomhed relativ høj – i gennemsnit 33 år, mens mindre en 20 pct. er under 10
år gamle.
89 pct. af de danske virksomheder har under 500 ansatte, hvoraf hovedparten (63 pct.) har under 50 årsværk beskæftiget. De internationale
virksomheder er kendetegnet ved at være relativt ældre og overvejende større.

Antal virksomheder fordelt på størrelse

Antal virksomheder fordelt på alder
250

300

200

250

8%

200

150

6%

100

30%

1%

20%

50
0

262

7%
Mindre end 5 år

11%

150
8%
9%

110

100
50

45

48
21

14

22

3

8

0
5-9 år

10-24 år

Share (DK)

Share (INT)

25-49 år

50+ år

Note: N = 571
Kilde: DAMVAD Analytics, Danske Rederier & Scopus 2018

Store (500+)

Mellem (50-500)
Danske

Internationale

Små (< 50)
Nordiske

Note: N = 533.
Kilde: DAMVAD Analytics, Danske Rederier & Scopus 2018
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| Aktører i dansk maritim forskning

Aktørbilledet

Udfordringer

Kigger vi på sammensætningen af de danske aktører i den
maritime sektor, er den karakteriseret ved at bestå af få
store og mange små, men relativt veletablerede
virksomheder.

På aktørsiden kan det være en udfordring, at relativt få
mindre, internationale virksomheder indgår i relationer
med danske aktører på området. Det er en udfordring, da
vi ved fra andre brancher, fx IKT, at det er her, de radikale
innovationer ofte opstår.

Analysen viser, at forskningskompetencerne er spredt på
en række universiteter og uddannelsesinstitutioner, der
giver mulighed for komplementerende samarbejde og
specialisering.

Det kan blive en udfordring, at de danske
forskningsmiljøer på universiteterne ikke alle steder er
lige store. Det kan være en udfordring i forhold til at
skabe kritisk masse og stabile forskningsmiljøer.
23

Samarbejdsmønstre i dansk
maritim forskning
Maritim forskning i Danmark sker som følge af et
bredt samarbejde mellem offentlige og private, samt
danske og internationale institutioner. Det er
almindeligt anerkendt, at samarbejde på tværs af
institutioner og virksomheder bidrager til blandt
andet vækst i erhvervslivet gennem vidensdeling og
kompetenceoverførsel.

Danske forskere har
samarbejder med 982
forskellige internationale
partnere
24

Samarbejde via offentlige programmer

I 2017 deltog de maritime virksomheder i 22 danske og internationale
forskningsprojekter med en samlet værdi af 58,6 mio. kroner. Henover perioden
2008-2014 havde hovedparten (86 pct.) af de konsortier, som danske maritime
virksomheder var en del af, udelukkende dansk deltagelse. I 2015 og 2016 var
andelen af projekterne, der havde international deltagelse, relativt høj (45 pct.), men
denne tendens er ikke fortsat ind i 2017. Fem af projekterne i 2017 var finansieret af
Horizon 2020, men kun to af dem havde både dansk og international deltagelse. I
2016 derimod, var ni ud af 24 maritime projekter internationalt finansieret af
Eurostars eller Horizon2020, og otte af disse havde både danske og internationale
aktører. Kigger vi på det generelle niveau i Danmark for international deltagelse i
projekter finansieret under Eurostars og Horizon2020, finder vi, at 79 pct. af
projekterne omfatter internationale partnere. Det modsvarende tal for de danske
maritime virksomheder er 90 pct. Resultatet indikerer, at de danske maritime
virksomheder er bedre end gennemsnittet til at involvere internationale partnere i
deres projekter.
Andelen af maritime FoU-projekter, der udelukkende involverer private aktører,
ligger stabilt omkring 10-20 pct. i perioden 2008-2014, hvorefter andelen er
stigende, særligt i 2017, hvor 68 pct. af projekterne er uden offentlig deltagelse.
Det generelle billede er, at ganske få af de maritime forskningsprojekter er
gennemført uden involvering af offentlige institutioner.

Med international deltagelse

Antal projekter

De maritime virksomheder er primært involveret i FoU-samarbejder inden for
innovationsnetværkene, men de indgår også i projekter finansieret af virkemidlerne
Innobooster, Grand Solutions og Horizon 2020, samt Innovationsfondens Erhvervsph.d.- og Erhvervs-postdoc programmer.

International deltagelse i maritime projekter, 2008-2017
Uden international deltagelse
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Offentlig deltagelse i maritime projekter, 2008-2017
Med offentlig deltagelse

Antal projekter

Offentlige FoU-programmer, der involverer samarbejde mellem private
virksomheder og nationale og internationale forskningsinstitutioner, finansierer
vigtige dele af den danske maritime forskning.
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Note: Innovation Danmark opgør alle projekter under Innovationsfonden. Det er projekter, som EUDP, ForskEL
og markedsmodningsfonden ikke har med. Innovation Danmarks data er det eneste tilgængelige efter 2015.
EUDP og MUDP projekter er manuelt tilføjet i 2016 og 2017.
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Samarbejdsmønstre i maritim forskning
Maritim forskning i Danmark foregår i overvejende grad i brede samarbejder mellem offentlige og private aktører, samt danske og internationale
institutioner. Samarbejde på tværs af institutioner og virksomheder bidrager til vækst i erhvervslivet gennem vidensdeling og kompetenceoverførsel. Internationalt samarbejde har gennem tiden været en vigtig drivkraft bag den øgede anerkendelse og internationale
gennemslagskraft, som danske forskere har oplevet. Internationalisering betragtes derfor som en nødvendighed for udviklingen af
forskningsfeltet.

Det maritime forskningsmiljø udgiver færre publikationer i samarbejde
med internationale forfattere, end vi finder for Danmark generelt inden for
de teknisk videnskabelige forskningsområder. Den relativt mindre andel
publikationer med internationale bidrag kan formodentlig forklares med,
at dansk maritim forskning i de senere år har bredt sig til andre
forskningsområder end de rent tekniske, hvor publiceringstraditionen ikke i
samme omfang gør brug af internationalt samarbejde.
Kigger vi på udviklingen i andelen af virksomheds- og internationale
samarbejder mellem 2008 og 2017, har fordelingen været konstant over de
sidste 10 år.

Andel af samarbejdstype i maritim forskning
og i Danmark generelt
Andel

27 pct. af de danske maritime publikationer udgivet siden 2008 er
udarbejdet i samarbejde med én eller flere virksomheder. Dette er markant
højere end det danske gennemsnit på 9 pct., opgjort samlet for de teknisk
videnskabelige forskningsområder. Dette kan skyldes, at det maritime
forskningsområde i højere grad er anvendelsesorienteret end andre
forskningsområder som eksempelvis medicin.

70%

66,5%

60%

53,8%

50%
40%
30%

27,0%

20%
9,1%

10%
0%

Virksomhedssamarbejder (Maritim)

Virksomhedssamarbejder (DK)

Internationale
Samarbejder (Maritim)

Internationale
Samarbejder (DK)

Kilde: DAMVAD Analytics & Scopus, 2018
Note: Det danske gennemsnit dækker alle publikationer indenfor Engineering
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Institutionernes netværk i Danmark
52 pct. af de danske maritime forskningspublikationer udgivet siden 2008 er
forfattet af forskere fra Danmarks Tekniske Universitet og Aalborg
Universitet.
DTU samarbejder i stor omfang med landets øvrige universiteter men i
højest grad med Aalborg Universitet og Københavns Universitet. De øvrige
universiteter arbejder ikke i samme grad på tværs af landet, dog med
undtagelse af Aarhus Universitet, der imidlertid har et relativt lavt
forskningsvolumen sammenlignet med de to øvrige forsknings- og
uddannelsesinstitutioner.
Danske virksomheder spiller en betydeligt større rolle i samarbejdet mellem
universiteterne end fx forskningsinstitutterne. De største aktører i
erhvervslivet er A.P. Møller-Mærsk, som primært samarbejder med DTU, og
Rambøll A/S, der primært samarbejder med Aalborg Universitet. Også
Ørsted deltager i høj grad i forskningen og samarbejder med både DTU og
Aalborg Universitet.
Figuren inkluderer en institution, såfremt der har været minimum ét
samarbejde med en anden institution. Institutionerne fordeler sig som 11
universiteter og uddannelsesinstitutioner, 81 virksomheder, 20
forskningsinstitutter (fx Force Technology e.l. GTS institutter) og 39
øvrige institutioner (fx museer eller andre offentlige institutioner).

Universitet

Virksomhed
Forskningsinstitut
Øvrige
Kilde: DAMVAD Analytics & Scopus, 2018
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Den maritime forskning sker i hele landet
Maritim forskning foregår på tværs af hele landet primært
grundet udbredt virksomhedssamarbejde. Uden dette ville
forskningsmiljøerne være koncentreret omkring de større
danske
byer.
Dette
til
trods
er
det
maritime
forskningssamarbejde
geografisk
koncentreret
omkring
Hovedstadsområdet. Det er primært båret af, at Danmarks
Tekniske Universitet i Lyngby er Danmarks største
forskningsinstitution indenfor maritim forskning.

DTU samarbejder primært med Aalborg Universitet
virksomheder i og omkring Region Hovedstaden.

•
•
•

Kortet viser institutioner, som har bidraget til
mindst én videnskabelig publikation.
Størrelsen på noderne i kortet indikerer antallet
af videnskabelige publikationer.
Stregerne indikerer hvilke institutioner og
virksomheder, der samarbejder.

og

Universitet
Virksomhed
Forskningsinstitut

Copenhagen Business School
Aalborg Universitet, Esbjerg

Øvrige

Kilde: DAMVAD Analytics & Scopus, 2018
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De 10 største samarbejdslande for dansk maritim forskning
Norge

176 publikationer

Sweden

Storbritannien

65 publikationer

134 publikationer

Tyskland
USA

133 publikationer

101 publikationer

Top 10 lande

Italien

59 publikationer

Kina

45 publikationer

Danmark har i perioden 2008-2017
sampubliceret med 77 forskellige
lande verden over. Antallet af samarbejdspublikationer for de 6
vigtigste nationer, samt Australien
og Kina, er vist på kortet.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Norge
Storbritannien
USA
Tyskland
Italien
Holland
Frankrig
Sverige
Spanien
Kina

Australien
26 publikationer

Kilde: DAMVAD Analytics & Scopus, 2018
Note: Danmark samarbejder ikke med lande angivet med grå
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De 10 vigtigste samarbejdsinstitutioner for danske forskere
University of Tromsø

NTNU
Havforskningsinstituttet

SINTEF Ocean
Chalmers University
of Technology

National Renewable
Energy Laboratory

CNR, Italien
National Technical
University of Athens

University of
California

Danske forskere har i perioden 20082017 publiceret med næsten 1.000
forskellige internationale institutioner.
Kortet angiver de 25 vigtigste
samarbejdspartnere.

University of
Texas

Dalian Maritime
University

Top 10 institutioner
•

Norwegian University of Science
and Technology (NTNU)

•

Havforskningsinstituttet (Norge)

•

Chalmers University of
Technology

•

CNR, Italien

•

University of California

•

National Technical University of
Athens

•

SINTEF Ocean

•

University of Tromsø

•

Wagening University and
Research Centre.

•

Alfred Wegener Institute

Kilde: DAMVAD Analytics & Scopus, 2018
Note: Danmark samarbejder ikke med lande angivet med grå.
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| Samarbejdsmønstre i dansk maritim forskning

Potentialet

Udfordringer

Det findes et stor potentiale for yderligere at udvikle
dansk maritim forskning, specielt i form af at satse
yderligere på at internationalisere forskningen, men
også i at intensivere det langvarige strategiske
samarbejde mellem universiteter og industrien.

Det kan gå hen og blive en udfordring for
innovationskraften i den danske maritime sektor, at
kun få virksomheder er involveret i langsigtede
strategisk forskningssamarbejder på et niveau, der
resulterer i videnskabelig publicering. Virksomhederne
kan derved gå glip af videnoverførsel og essentiel,
intern kompetenceopbygning, der skal være med til at
sikre innovation og eksportmuligheder.

Der ligger ligeledes et stort uudnyttet potentiale i at
skabe samarbejdsplatforme, hvor leverandører,
brugere/ kunder/ rederier og universiteter, samt GTS
institutter kan mødes om langsigtede projekter.
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Danske styrkepositioner i maritim forskning
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Danmark har en styrkeposition indenfor et
forskningsområde,
såfremt
både
den
videnskabelige gennemslagskraft (impact) og
specialiseringen relativt til OECD gennemsnittet
er større end 1.

Blandt de 14 identificerede forskningsområder
har
Danmark
en
forskningsmæssig
styrkeposition på 10 af områderne. Seks af disse
områder kan karakteriseres som primære
styrkepositioner, da de alle er kendetegnet ved at
have en videnskabelig gennemslagskraft på 1,5
eller højere eller ved at have et højt publiceringsvolumen.

Specialisering (OECD)

Danske maritime styrkepositioner
Primære styrkepositioner

5,5

Potentielle styrkepositioner

4,5
4,0
3,5

Maritime politics
and legal affairs

3,0
2,5

Primære styrkepositioner:
- Wind & Wave (Offshore)
- Maritime HR
- Øvrig Offshore
- Environmentally friendly and energy
efficient ship technology and systems
- Maritime logistics
- Maritime Economics and Business

Sekundære styrkepositioner

Wind & Wave (Offshore)

5,0

2,0

Other (Offshore)

Maritime informatics
Wave load calculations for
ship and offshore installation

1,5
1,0

Maritime logistics

Environmentally friendly and energy
efficient ship technology and systems

Maritime Economics and Business

Oil & Gas (Offshore)

Safety
Ship design

1,0

Maritime HR

Ship operation and maintenance

Port and Short sea shipping

1,5

2,0

2,5
Impact (OECD)

Kilde: DAMVAD Analytics & Scopus, 2018
Note: Størrelsen på de angivne punkter indikerer publikationsvolumen
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Impact af dansk forskning
Maritim Forskning i Danmark har en høj international gennemslagskraft målt
på citationsrate. Således citeres danske publikationer indenfor maritim
forskning 1,49 gange mere end den typiske maritime publikation fra et OECDmedlemsland.
Forskningsområdet Maritime HR har den højeste gennemslagskraft på 2,23.
Forskningen på dette område beskæftiger sig eksempelvis med medarbejdere,
lederskab og karriere i den maritime sektor, samt søfartshistorie.

Den videnskabelige gennemslagskraft Dansk Maritim Forskning
DK

OECD
Maritim Forskning
i Danmark

1,49

Wind & Wave (Offshore)

1,38

Wave load calculations for
ship and offshore installation

1,32

2,23

Maritime HR

Ship operation and maintenance

Forskning indenfor politik og jura på det maritime område har den laveste
videnskabelige gennemslagskraft. Dette er desuden det forskningsområde
med den laveste publikationsvolumen (se i øvrigt diskussionen angående de
humanistiske og samfundsvidenskabelig forskningsområder på side 13 og 14).
Generelt, bør mål for videnskabelig gennemslagskraft (impact) fortolkes med
forsigtighed, såfremt der er færre end 50 publikationer på det givne område
(<50 er skraveret i figuren).
Et lands videnskabelige gennemslagskraft (impact) defineres som antallet af
citeringer per publikation under perioden 2008-2017, set i forhold til den
gennemsnitlige citationsrate på samme forskningsfelt i OECD-landene, og
beregnes som en Field Normalized Citation Score. En værdi over 1 indikerer, at
danske publikationer citeres tilsvarende mere en gennemsnittet.

1,97

Ship design

1,36

Safety

1,56

Port and Short sea shipping

1,47

Other (Offshore)

1,65

Oil & Gas (Offshore)

0,98

Maritime politics and legal affairs

0,69

Maritime logistics

1,61

Maritime informatics

1,42

Environmentally friendly and energy efficient
ship technology and systems

1,47
1,66

Maritime Economics and Business
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0
Impact (OECD)

Kilde: DAMVAD Analytics & Scopus, 2018.
Note: Skraverede områder har en lav forskningsvolumen, og impactberegningen er derfor forbundet med større usikkerhed.
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Danske universiteters specialisering inden for de maritime styrkepositioner
Blandt de 6 primære danske styrkepositioner repræsenterer de danske universiteter i høj grad forskellige områder.

DTU og Copenhagen Business School (CBS) har begge en stærk position inden for Maritme Logistics. CBS publicerer som de eneste en betydelig andel af den maritime
forskning inden for Maritime Economics and Business. CBS bidrager samlet set til 21 maritime publikationer, hvorfor andelene bør tolkes forsigtigt. Aarhus Universitet har en
stærk specialisering indenfor forskning vedrørende Environmentally friendly and energy efficient ship technology and systems. Aalborg Universitet har den klart stærkeste
specialisering i Wind & Wave (Offshore). Inden for Maritime HR varetages langt størstedelen af forskningen af Syddansk Universitet. Københavns Universitet publicerer
omkring hver fjerde af deres maritime publikationer inden for Øvrig Offshore og har således den højeste maritime specialisering på dette område. IT-Universitetet i
København bidrager til 17 maritime publikationer, hvoraf 16 publikationer er indenfor området Maritime Logistics.
Environmentally friendly &
energy efficient shipping,
ship technology & systems

1
2
3
4
5
6
7

Maritime Economics
and Business

Maritime Logistics

Maritime HR

Other (Offshore)

Wind & Wave
(Offshore)

DTU

DTU

DTU

SDU

KU

AAU

Antal 74, Andel 16%

Antal 9, Andel 2%

Antal 102, Andel 21%

Antal 35, Andel 26%

Antal 28, Andel 24%

Antal 93, Andel 46%

AU

AU

ITU

KU

DTU

DTU

Antal 27, Andel 27%

Antal 4, Andel 4%

Antal 16, Andel 94%

Antal 3, Andel 3%

Antal 26, Andel 5%

Antal 63, Andel 13%

AAU

SDU

AAU

DTU

SDU

SDU

Antal 23, Andel 11%

Antal 4, Andel 3%

Antal 15, Andel 7%

Antal 3, Andel 1%

Antal 21, Andel 16%

Antal 7, Andel 5%

Antal publikationer på
området pr institution

Antal 28, Andel 24%
Andel af institutionens
maritime publikationer

KU

CBS

SDU

AAU

AU

AU

Antal 18, Andel 15%

Antal 4, Andel 19%

Antal 74, Andel 16%

Antal 2, Andel 1%

Antal 10, Andel 10%

Antal 4, Andel 4%

SDU

AAU

CBS

CBS

AAU

KU

Antal 14, Andel 10%

Antal 2, Andel 1%

Antal 7, Andel 33%

Antal 2, Andel 10%

Antal 2, Andel 1%

Antal 0, Andel 0%

Syddansk Universitet (SDU)
Københavns Universitet (KU)

CBS

KU

AU

AU

CBS

CBS

Antal 4, Andel 19%

Antal 1, Andel 1%

Antal 3, Andel 3%

Antal 1, Andel 1%

Antal 0, Andel 0%

Antal 0, Andel 0%

ITU

ITU

KU

ITU

ITU

ITU

Antal 0, Andel 0%

Antal 0, Andel 0%

Antal 0, Andel 0%

Antal 0, Andel 0%

Antal 0, Andel 0%

Antal 0, Andel 0%

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Aalborg Universitet (AAU)

Aarhus Universitet (AU)
Copenhagen Business School (CBS)
IT-Universitet i København (ITU)

Kilde: DAMVAD Analytics & Scopus, 2018
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Danske maritime styrkepositioner udvikler sig generelt positivt

Mellem de to femårsperioder bevares den
danske styrkeposition indenfor Wind &
Wave. Specialiseringen i Other offshore
falder, men derimod stiger den videnskabelige impact betydeligt.
Forskningsområderne Oil & Gas, Maritime
Economics and Business, Port and Sea
Shipping udvikler sig i positiv retning med
en markant stigning i både specialisering og
videnskabeligt impact. Disse udvikler sig,
sammen med området Wave load
calculatios
[…],
fra
at
have
styrkepositionspotentiale til at være
danske forskningsstyrker. Udviklingen kan
blandt andet forklares med den øgede
spredning af forskningskompetencer på de
danske universiteter.

Specialisering (OECD)

De danske styrkepositioner på det maritime
område udvikler sig i overvejende grad
positivt.

Udvikling i danske maritime forskningsområder i mellem de to fem års
perioder 2008-2012 og 2013-2017
5,5
Wind & Wave (Offshore)

5,0
4,5
4,0
3,5
3,0

Maritime politics and legal affairs

Environmentally friendly and energy
efficient ship technology and systems

2,5
Maritime logistics

2,0

Maritime HR
DK

1,5
1,0

Safety

Wave load calculations for
ship and offshore installation

Oil & Gas

0,5
0,5

Maritime Economics and Business

DK

1,0

Other (Offshore)
Port and Short sea shipping

Maritime informatics

Ship design

1,5

2,0

Ship operation and maintenance

2,5

3,0
Impact (OECD)

Kilde: DAMVAD Analytics & Scopus, 2018
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Dansk maritim forskning har høj international
gennemslagskraft sammenlignet med andre
store søfartsnationer
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Impact af maritim forskning blandt traditionelle søfartsnationer
Impact (OECD)

Søfartsnationer - Impact

I perioden 2008-2017 samt over tid

Dansk Maritim Forskning har over hele perioden 2008-2017 haft en højere
international gennemslagskraft end maritim forskning i sammenlignelige
søfartsnationer.

Begge de asiatiske nationer Kina og Sydkorea har et forskningsvolumen på det
maritime område, som er større end Danmarks, men den videnskabelige
gennemslagskraft er markant lavere end niveauet for Danmark og de øvrige
europæiske søfartsnationer. Udviklingen i de to landes videnskabelige
gennemslagskraft har været svagt stigende i perioden 2008 til 2017, men den
ligger i 2017 fortsat under OECD gennemsnittet.
Note: *) Er den danske styrkeposition inden for energiteknologi udfordret? DAMVAD Analytics 2018,
https://www.dtu.dk/-/media/DTUdk/Om_DTU/Organisation/dtus_strategier_og_politikker/

1,49

DK
1,30

1,29

1,25

1,35
1,23

1,19

1,14

OECD

1,00

0,74

0,75

Sammenlignes den danske videnskabelige gennemslagskraft med traditionelle
søfartsnationer over tid, ser vi, at Danmark generelt har haft en høj og stabil
gennemslagskraft. Dog er der en svagt faldende tendens de seneste år. Den
faldende tendens er ikke et isoleret dansk fænomen, og både for Norge og
Singapore ser vi samme trend. Singapore oplever fra 2008 en positiv udvikling
i den videnskabelige gennemslagskraft frem til højdepunktet i 2012. Herefter
falder Singapore til under det danske niveau. Holland og Finland har i en
årrække oplevet vækst i gennemslagskraften i forskningen på området og har i
2017 en international gennemslagskraft, som overstiger det danske niveau.

0,51

0,50

0,25

0,00

Impact (OECD)

Den, i de seneste år faldende videnskabelige gennemslagskraft for dansk
maritim forskning, kan sammenlignes med resultaterne i vores analyse af
dansk energiforskning*. Her ser vi ligeledes et fald i den videnskabelige
gennemslagskraft og forklarer dette med et tilsvarende fald i offentlige og
private investeringer i FoU.

1,50

Danmark

Finland

Grækenland

Holland

Kina

Norge

Singapore

Sydkorea

Tyskland

2.00
1.75
Finland

1.50
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Denmark
Singapore
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1.25
1.00

OECD

South Korea
China
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0.50
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Kilde: DAMVAD Analytics & Scopus, 2018
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Sammenligning med andre søfartsnationer
Norge

4.059 publikationer
889 pr. mio. indbygger
1,14 impact

Finland

985 publikationer
190 pr. mio. indbygger
1,19 impact

Danmark
Holland

1.287 publikationer
356 pr. mio. indbygger
1,49 impact

2.567 publikationer
175 pr. mio. indbygger
1,30 impact

Tyskland

5.593 publikationer
81 pr. mio. indbygger
1,23 impact

Sydkorea
Grækenland

1.307 publikationer
138 pr. mio. indbygger
1,29 impact

Kina

4.330 publikationer
84 pr. mio. indbygger
0,74 impact

20.852 publikationer
17 pr. mio. indbygger
0,51 impact

Singapore

960 publikationer
183 pr. mio. indbygger
1,35 impact

Kilde: DAMVAD Analytics & Scopus, 2018

Antal publikationer per land

Singapore

Finland

Grækenland

Danmark

Holland

Sydkorea

Norge

Tyskland

Kina
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Søfartsnationer – danske styrkepositioner

Norge adskiller sig ved en generelt høj
specialiseringsgrad – i særdeleshed indenfor
Øvrig Offshore. Sammen med Finland, har
Norge desuden en stærk profil inden for
Maritime HR.
Singapore er en stærk konkurrent til dansk
forskning på områder som Maritime
Economics and Business og Maritime
logistics.
Tyskland, Kina og Sydkorea har ingen
styrkepositioner på de samme områder som
Danmark.

De danske styrkepositioner i udlandet
Specialisering (OECD)

Danmark indtager en helt unik position
indenfor Wind & Wave på offshore-området.
Kun Danmark og Holland har her en
styrkeposition. Danmark har imidlertid en
betydeligt højere specialiseringsgrad end
Holland.

Land

11,0

10,0

Other (Offshore)

9,0

Danmark

Norge

Finland

Singapore

Grækenland

Holland

8,0
7,0

Maritime HR

6,0
5,0
4,0

Wind & Wave
(Offshore)

3,0

Environmentally friendly and energy
efficient ship technology and systems
Maritime Economics
and Business
Maritime logistics

Maritime HR

2,0

Maritime Economics
and Business

Maritime HR

Maritime logistics

1,0

Maritime HR

1,0

Other (Offshore)

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0
Impact (OECD)

Kilde: DAMVAD Analytics & Scopus, 2018
Note: Størrelsen på de angivne punkter indikerer publikationsvolumen
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Søfartsnationer – Danmarks potentialer
Figuren til højre viser de øvrige søfartsnationers styrkepositioner på de fire forskningsområder, hvor Danmark potentielt har en
styrkeposition, Maritime politics and legal
affairs, ship design og ship operation and
maintenance og Oil & Gas (Offshore).
Indenfor Ship design og Maritime politics and
legal affairs er Norge den mest oplagte
samarbejdspartner for danske forskere, da
Norge på disse områder har to markante styrkepositioner.
Indenfor Ship operation and maintenance finder
vi, at fire af de otte nationer har en styrkeposition, hvor særligt Singapore skiller sig ud
med høj videnskabelig gennemslagskraft.
Hverken Tyskland, Sydkorea eller Kina har
styrkepositioner indenfor de fire forskningsområder, og ingen af de otte lande har en
styrkeposition indenfor Oil & Gas (Offshore).

Specialisering (OECD)

De øvrige søfartsnationer har styrkepositioner hvor Danmark ikke har
8,0

Land
Maritime politics and legal affairs

7,0

Danmark

Norge

Finland

Singapore

Grækenland

Holland

6,0

5,0

Maritime politics and legal affairs
Ship design

4,0

3,0
Ship operation and maintenance
2,0
Ship design

1,0
1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0
Impact (OECD)

Kilde: DAMVAD Analytics & Scopus, 2018
Note: Størrelsen på de angivne punkter indikerer publikationsvolumen
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| Danske styrkepositioner indenfor det maritime

Potentialet

Udfordringer

Danske forskningsstyrker på det maritime område
spænder vidt og har et volumen, der giver store
potentialer for yderligere styrkelse.

Den største udfordring ligger i at opretholde de danske
styrkepositioner i fremtiden. Dansk forskning har inden
for de seneste år tabt terræn i forhold til sammenlignelige lande, fx Finland og Holland. Samtidig ser vi at
forskningsproduktionen især i Kina vokser voldsomt,
og at kinesisk forskning anerkendes internationalt i
stadig større omfang.

Analysen viser, at på de områder, hvor dansk maritim
forskning ikke har en direkte styrkeposition, findes der
potentiale for udvikling af en sådan. Enten fordi
Danmark har en høj videnskabelig specialisering eller
gennemslagskraft på området.
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Finansieringen af dansk maritim forskning
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Finansiering af dansk maritim forskning
Forskning i den maritime sektor finansieres
både af private fonde, virksomhederne selv og
offentlige midler. Der findes ikke en særskilt
post på finansloven, der udelukkende går til
maritim forskning. Størstedelen af de private
fonde, der finansierer maritim forskning,
støtter også andre forskningsemner og
temaer, fx energiforskning og almene
uddannelsesformål.

I 2017 blev der investeret
2212 mio. kr. i dansk maritim
forskning
44

Forskning finansieres primært af private
I 2017 blev der investeret 2212 mio. DKK i dansk maritim forskning. De
private fonde uddeler godt 92 mio. kr. til maritim forskning udregnet
som et gennemsnit af de sidste tre års bevillinger, og virksomhederne
investerer selv 1866 mio. kr. i 2017. Derudover uddeles der 254 mio. kr. i
offentlige midler. De offentlige basis- og programforskningsmidler
udgjorde 11 pct. af den samlede finansiering.

Finansiering af dansk maritim forskning, 2017
2000

De offentlige midler udmøntes via basismidler, som disponeres af
universiteter og uddannelsesinstitutioner og via konkurrenceudsatte
1750
programmidler
fra
bl.a.
Danmarks
Grundforskningsfond,
Innovationsfonden, Danmarks Frie Forskningsråd og udviklings- og
demonstrationsprogrammerne (EUDP, MUDP mv.). De offentlige 300
basismidler til maritim forskning kanaliseres primært over i
grundforskning, mens de offentlige programmers investeringer
250
250
kanaliseres til både grund- og anvendt forskning. Ud over finanslovens
midler til basis- og programforskning, uddeler regioner og kommuner
også midler til forskning. I 2017 uddelte de 10 mio. kr. til projekter med 200
et maritimt fokus. I forhold til andre forskningsområder går der meget
få programmidler til maritim forskning, og de er ikke øremærket.

Når forskning eller innovationer er klar til at
komme på markedet, findes der en række offentlige fonde som Vækstfonden, Danmarks Grønne
Investeringsfond og EKF, der finansierer
virksomheder og deres aktiviteter i og uden for
Danmark. For eksempel har Den Grønne Investeringsfond investeret 57 mio. kr.* i den maritime
sektors udvikling af grønne løsninger i 2017.

1866

F.eks.
Innovationsfonden og
MUDP.

Fonde

2000

Virksomheder (Det blå Danmark)

10
73

Regionale og kommunale midler

Hempel fonden (66,5 %)
Den danske maritime fond
(26,4 %)
Orient’s fond (6,8 %)
Lauritzen fonden (0,4 %)

Programforskning

150

Universiteter
100
Professionshøjskoler
Erhvervsakademier
Maritime uddannelser
50

1000

171

500

92

70

0

0

1500

Basisforskning

Offentlig
midler
Public funds

Private
Fonde
Private foundations

Private
Virksomheder
Firms (Blue
Denmark)

EU
EUmidler
funds

0

Kilde: DAMVAD Analytics, Danmarks Statistik og årsrapporter fra private fonde, 2018.
Note: Midlerne fra de private fonde svinger meget fra år til år, hvorfor vi har benyttet en gennemsnit af de donerede midler i 2015-2017.
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Private fonde støtter både industrien og universiteter
Midlerne fra de private fonde går både direkte til den maritime sektor gennem projekter til virksomheders forskningsaktiviteter, og indirekte gennem støtte til
universiteterne og de maritime skoler fx gennem forsknings- og undervisningsaktiviteter. I nedenstående tabel vises fondenes finansiering af forskning i den
maritime sektor.
Midlerne, der går til universiteterne, finansierer centre som CoaST på DTU, der blandt andet forsker i overfladebehandling af skibe. Derudover finansieres CBS
Maritime, Maritime DTU og forskning i fagene ”Søret” eller ”Maritim erstatning og kontrakt” på det juridiske fakultet på Københavns Universitet delvist af private
fonde.
De fire fonde, der er nævnt i tabellen, har i gennemsnit hvert år i perioden 2015-2017 totalt bevilget DKK 92 mio. til forskningsformål. Det er værd at bemærke, at
AP Møller fonden ikke inden for de sidste tre år har uddelt midler til forskning i den maritime sektor, og derfor heller ikke fremgår af tabellen.
Private danske fonde

Årlig finansiering i mio. kr.,
gennemsnit for 2015-2017

Type finansiering

Hempel Fonden

61,2

Midlerne går primært til CoaST centeret på DTU og anden forskning i miljømæssigt bæredygtige
teknologier.

Den Danske Maritime Fond

24,3

Økonomisk støtte til universiteter, erhvervs-ph.d.er og udviklingsprojekter i virksomheder.

Orient’s Fond

6,2

Støtte til universitetsstipendier og maritime skolers aktiviteter. Derudover støtte til projektet Plastic
Change.

Lauritzen Fonden

0,3

Fonden støtter søfarere og maritime interesser ofte med et kulturelt eller socialt fokus.

Kilde: Fondenes respektive hjemmesider og årsrapporter; https://www.hempelfonden.dk/media/1235/hempel-foundation-annual-report-2017.pdf, http://rapport2017.gronfond.dk/#7247, https://www.dendanskemaritimefond.dk/omfonden/, https://www.orientsfond.dk/fonden.asp, https://www.vf.dk/, https://www.lauritzenfonden.com/userfiles/file/2018dokumenter/LF_QA_Opdateret_marts_2018.pdf, https://www.apmollerfonde.dk/ansoegning/ap-moellerfonden/
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EU-finansieret maritim forskning
Udover finansiering fra staten,
danske fonde og virksomheder,
tiltrækker den maritime sektor
forskningsmidler
fra
EUprojekter. I 2017 finansierede EU
maritime projekter for 70 mio.
kr. Dette inkluderer midler fra
Horizon2020,
Connecting
Europe Facility og Interreg Baltic
Sea Region.

Finansiering af dansk maritim forskning, 2017
2000

1866
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300

250

250
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Virksomheder (Det blå Danmark)
Regionale og kommunale midler

10

Programforskning

200

73

F.eks.
1000Ecoprodigy (2017-2020),
GO LNG (2016-2019) og
EfficienSea 2 (2015-2018).

150
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Offentlig
midler
Public funds

Private
Fonde
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Denmark)
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Kilde: DAMVAD Analytics, Danmarks Statistik, årsrapporter fra private fonde, Cordis, Interreg Baltic Sea, Transport og Bygningsministeriet samt DAMVAD Analytics’ samspilsdatabase, 2018.
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1.5 pct. af det statslige forskningsbudget går til maritim forskning
Offentlige midler til maritim forskning
(finansloven – det statslige forskningsbudget)

Maritim forskning modtager ca. 1,5 pct. af det statslige forskningsbudget.

Basismidlerne til maritim forskning er nominelt steget gennem perioden,
mens programmidlerne er faldet marginalt. Det generelle billedede er
imidlertid, at omfanget af både basis- og programmidler er nedadgående i de
seneste år.
Volumen i den maritime sektor i offentligt finansierede forskningsprojekter
er faldende. Her viser analysen, at omfanget af forskningsmidler, uddelt til
projekter med deltagelsen af virksomheder fra den maritime sektor, har
været faldende siden 2009 – hvis der ses bort fra enkeltstående store
projekter.
De maritime virksomheder, der hyppigst deltager i offentligt finansierede
forskningsprojekter, tilhører både skibsfartsbranchen og er teknologileverandører, havne og serviceleverandører.

Mio. kr.

I perioden 2008 til 2017 har andelen været størst i 2016, hvor den maritime
sektor modtog 1,71 pct. Denne andel faldt dog i 2017 til 1,55 pct.
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Note: Flere store projekter trækker forskningen på projektniveau op i 2008, 2009, 2011, 2014 og 2016. Det drejer
sig f.eks. om Højteknologifonden, der har investeret 56 mio. kr. i 2011 til projektet ”Biomasse skal forsyne os med
brændstof til verdens skibe og kemikalier” og et Samfundspartnerskab i 2014 til 50 mio. kr.
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Maritime projektdeltagelser
Eksempler på udvalgte projektdeltagelser
Virksomhederne i den maritime sektor deltager i en række projekter
finansieret af offentlige midler. De deltager både i nationale projekter,
som er inkluderet i opgørelsen på forrige side, men også i internationale
programmer som EU’s Horizon 2020.

Innovationsfonden
Ballastwise system til analyse af levende
organismer i ballastvand

Innobooster

2017

Blandt udviklings- og demonstrationsprogrammerne finder vi både EUDP,
MUDP og ELFORSK. EUDP finansierer i 2017 en samarbejdsgruppe under
Det Internationale Energiagentur (IEA), og MUDP finansierer
virksomheders forskningsprojekter i 2016 og 2017.

Wet scrubbers for reducing sox emissions
from marine engines

Erhvervs-ph.d.

2015

Innovationsfonden støtter den maritime sektor med alle programmer fra
Innobooster over Erhvervs-ph.d. til grand solutions.

Maritime Emissionsløsninger i Kystnære Farvande

MUDP

2017

Etablering af ny samarbejdsgruppe under IEA (Task 38) om
batteri elektrisk skibsfart, samt fortsat dansk deltagelse i IEA’s
samarbejdsgruppe om hybrid elektrisk transport (IEA TCP HEV
2017-2020)

EUDP

2017

Til højre ses et udsnit af projekter, der har modtaget finansiel støtte fra
offentlige forskningsprogrammer.

UDP’er

Internationale programmer
In-Voyage Ballast Water Treatment System

Horizon 2020

2017

Blue-Action: Arctic Impact on Weather and
Climate

Horizon 2020

2016

Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af Danmarks Statistik og Samspilsdatabasen
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Energisektoren modtager flere offentlige midler end skibsfart

Den maritime branche modtager langt færre offentlige forskningsmidler
end for eksempel energi- og life-science-sektoren.

2017

Maritime branche

Energiteknologi Life Science

De offentlige statistikker for maritime-, energi- og life-science- sektorerne
viser et klart billede af sektorer med høj omsætning og et stort antal
beskæftigede, men der er store forskelle på omfanget af øremærkede
offentlige forskningsbevillinger. Den maritime branche har en omsætning,
der er en tredjedel højere end life-science. Branchen eksporterer tre gange
så meget som energisektoren og dobbelt så meget som life-science
sektoren i Danmark. Disse tal skal ses i forhold til, at begge
sammenligningssektorer modtager langt flere og helt op til 20 gange så
mange offentlige midler til forskning som den maritime branche. Man skal
dog være varsom med direkte sammenligninger af økonomiske
nøgletal mellem så forskellige sektorer.

Programforskning

73 mio. kr

449 mio. kr.

1420 mio. kr.

Egen investeringer til FoU

1,87 mia. kr.

3,54 mia. kr.

16,0 mia. kr.

Eksport*

232 mia. kr.

85 mia. kr.

107 mia. kr.

Beskæftigelse

59.692

56.400

47.330

Omsætning

315 mia. kr.

127 mia. kr.

211 mia. kr.

Mange af bevillingerne til energisektoren går til EUDP programmet, som
ikke udelukkende finansierer rene energiprojekter. I 2017 finansierede
EUDP f.eks. en samarbejdsgruppe under IEA om batteri elektrisk skibsfart,
samt fortsat dansk deltagelse i IEA's samarbejdsgruppe om hybrid
elektrisk transport for knap 1 mio. kroner.

Note: *) Tallene for eksport indeholder både service og vare eksport. Det betyder, at eksporttallene for skibsfart skal tolkes med
forsigtighed, da disse inkluderer danske rederes udlejning af skibe til internationale operatører, samt dansk søfragt hvor kunden
er international.
Kilder: Energiteknolgi: https://www.danskenergi.dk/nyheder/forskningsaftale-skridt-mod-energimilliarden
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Statistik/analyse_-_energiteknologi_eksporten_2018.pdf
https://www.gate21.dk/wp-content/uploads/2017/05/Gr%C3%B8n-v%C3%A6kst-i-DK-og-GreaterCPH_DamvadAnalytics.pdf
https://innovationsfonden.dk/sites/default/files/2018-11/rapport_final_september_.pdf
Life Science: "Life science i verdensklasse", regeringens vækstteam for life science, marts 2017 & ” Life scienceindustriensfodaftryk på dansk økonomi” DAMVAD Analytics 2019
Den maritime branche: https://www.soefartsstyrelsen.dk/Documents/Publikationer/AE_beskaeftigelse-og-produktion-i-detblaa-danmark-17.pdf samt
https://www.soefartsstyrelsen.dk/Documents/Publikationer/Besk%C3%A6ftigelse%20og%20produktion%20i%20Det%20bl
%C3%A5%20Danmark%202018.pdf
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Erhvervslivets investeringer i maritim forskning er vokset
Virksomhederne inden for det blå Danmark investerede DKK
1866 mio. i forskning og udvikling i 2017.
Fra 2011 og frem til 2017 ligger væksten i branchens
investeringer i egen FoU over den generelle stigning i
erhvervslivet. Det samlede danske erhvervslivs investeringer i
FoU har holdt et stabilt niveau frem til 2013, men det er siden
2014 steget med 16,5 pct.
De private investeringer i maritim forskning opgøres her som
investeringerne fra det samlede blå Danmark. Tal for
skibsfarten alene viser et fald i investeringerne i egen FoU. Vi
forklarer derfor tilvæksten i branchens FoU investeringer med
øget aktivitet blandet hovedsageligt teknologileverandørerne i
sektoren.

Erhvervslivets udgifter til egen FoU, mio. kr.
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Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af Danmarks Statistik og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.
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Skandinavisk sammenligning
Den maritime sektor fylder meget i alle de skandinaviske lande,
hvorfor det er oplagt at sammenligne finansiering af dansk maritim
forskning med finansieringen i vores nabolande.
Det svenske maritime kompetencecenter Lighthouse har udgivet
analysen ”Nordisk sjöfartsforskning, innovation, utveckling och
demonstration 2015 – 2016”, hvori den nationale finansiering af
forskning og udvikling i søfartssektoren illustreres. Selvom
analysen ikke inkluderer alle de samme aktører, som finansierer
dansk maritim forskning i denne analyse, illustrerer forholdet
mellem landene en tendens.
Sverige er det eneste skandinaviske land, der modtager mindre
offentlig finansiering af maritim forskning end Danmark. Finland
modtager 50 pct. mere, og Norge finansierer dobbelt så meget
maritim forskning som Danmark. Konklusionen ændres ikke, selvom
midlerne fordeles ud per capita.
Bruger vi konklusionen fra Lighthouse’s rapport og vore egne tal
(2017), samt definition for finansiering af maritim forskning, svarer
det til, at maritim forskning i Sverige modtager 70 pct. af det af
Danmarks 136 mio kr. Finland har en finansiering på godt 1,5 gange
det danske niveau, og den Norske finansiering er tilsvarende 2,1
gang større.

2,1
2,1

533 mio kr

1,5
1,5

381 mio kr

1,0
1,0

254 mio kr

178
mio kr
0,7
0,7
Kilde: DAMVAD Analytics 2018, Baseret på ”Nordisk sjöfartsforskning, innovation,
utveckling och demonstration 2015 – 2016” udgivet af Lighthouse,, Sverige.
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| Finansiering af dansk maritim forskning

Potentialet

Udfordringer

Der er, sammenlignet med fx energisektoren, et stort
potentiale for at øge de offentlige forskningsmidler til
det maritime område. Da der allokeres få offentlige
midler til forskning i den maritime sektor,
sammenlignet med andre brancher og omfanget i flere
af de andre nordiske lande.

Den største udfordring er den faldende tendens i de
offentlige midler afsat til forskning på det maritime
område. Det kan på sigt få betydning for
universiteternes forskningsniveau på det maritime
område og dermed virksomhedernes evne og
muligheder for at indgå i partnerskaber, fx om større
EU finansierede forskningsprojekter.

Ydermere ser vi et stort potentiale i at udnytte de
muligheder, der er i at hente forskningsmidler fra fx EU
under Horizon2020 og lign. programmer.

Det kan ligeledes være en udfordring, at andelen af
virksomheder, der har erfaring med EU finansierede
forskningsprojekter, er relativt begrænset og primært
centreret omkring de større aktører.
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Perspektivering gennem kvalitative interview
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Interviews med branchen
Gennem 10 kvalitative interview med ledende
aktører i den maritime sektor har vi testet og
nuanceret
analyseresultaterne.
Samtidig
indsamles viden om de dele af aktørernes
forsknings- og udviklingsaktiviteter, som ikke
kan afdækkes via kvantitative metoder.

Forskningsorganisering,
samarbejde og fremtidens
forskningstemaer er centrale
emner for branchen.
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Fokus på fremtidens industribehov efterlyses
På baggrund af de gennemførte interviews og den samlede analyse af dansk
maritime forskning tegner der sig primært to centrale temaer.
Fremtidens forskningsfokus: Til trods for, at dansk forskning på det maritime
område overordnet set holder et højt internationalt niveau og klarer sig
væsentlig bedre end OECD gennemsnittet, efterlyser branchen et øget fokus på
branchens fremtidige behov. Her kommer blandt andet maritim informatik i form
af digitalisering til at spille en nøglerolle.
Forsknings- og innovationsnetværk: Analysen af de danske maritime aktørers
brug af offentlige forskningsprogrammer, suppleret med input fra interviewene,
viser, at de succesfulde samarbejder mellem industrien og universiteterne ofte
opstår i rammer, der bygger på tillid, etablerede netværk og ofte personlige
relationer. Branchen efterspørger derfor bedre vidensspredning og netværk, der
i højere grad eksponerer industrien for kompetencerne i forskningsverdenen.
Forskningstemaer: Det gennemgående billede er, at branchen er godt tilfreds
med udbuddet i den danske forskningsverden, når det kommer til temaerne, som
de er defineret her, men også at der mangler et blik for branchens fremtidige
behov. Repræsentanterne for branchen, vi har interviewet til analysen,
efterlyser mere fokus på nye områder som AI, automatisering, decarbonisering,
automatiseret produktion (3D print), robotter, droner. Især spørgsmålet om
energi-effektivitet og grøn energi er i fokus. Branchen efterlyser, at
forskningsverdenen baserer deres forskning på temaer, der på lidt længere sigt
vil være relevant for industrien så forskerne, når industrien klar til at absorbere
ny teknologi, kan imødekomme denne efterspørgsel.

De danske styrkepositioner sikres og styrkes til fremtiden ved en fælles indsats
og samarbejde på tværs af branchen. Behovet for forskning og udvikling i
branchen bør være tydeligt for alle led i branchen, da det kan være med til at
fremtidssikre branchen. Som det ser ud i dag, er langt hovedparten af den
forskning og udvikling, der foregår i branchen, interne virksomhedsprocesser,
som ikke når et niveau, hvor der publiceres videnskabeligt. Det kan potentielt
betyde, at analysen underestimerer omfanget af forskning i branchen, men
omvendt afspejler graden af virksomhedernes deltagelse i projekter
finansiereret i offentlige programmer omfattende udviklingsaktiviteter.
Maritime informatics i form af digitalisering af branchen dukker op i flere af
interviewene og med god grund, da det er et af de områder, hvor Danmark har en
forskningsmæssig styrke. Den maritime branche har traditionelt været langsom
til at tag fat på digitalisering. Årsagerne hertil er mange, men et manglende
behov for at udvikle og tilbyde denne type IT-baserede løsninger kan være en af
grundene.
Sektoren er desuden præget af, at der ikke tidligere har været efterspørgsel
efter digitale løsninger fra kunderne, når man ser bort fra de rederier, som har
linje-trafik i deres portefølje. Interviewpersonerne ser imidlertid mange
muligheder i digitaliseringen, det skal bare give mening rent kommercielt.
Hvis digitaliseringen også skal føre til en åben datakultur med deling af data,
kommer det til at kræve en udvikling af de eksisterende samarbejdsformer på
tværs af branchen. Her ser interviewpersonerne, at universiteterne eller
innovationsnetværkene kan få en rolle fx ved at samle digitaliseringsprojekter i
en fælles platform, hvor data deles, så det giver værdi for alle parter.

56

Virksomhedernes egne FoU-aktiviteter resulterer ofte
kun i inkrementelle innovationer
Forskningsorganisering:
Kortlægningen af den danske maritime forskning viser, at langt den meste
forskning foregår i regi af universiteterne. Når det kommer til FoU-aktiviteterne
i den traditionelle maritime branche, finder vi primært FoU-aktiviteter hos
rederierne, som fx i Maersk gruppen og i nogen grad hos DFDS. Hos udstyrs- og
teknologileverandørerne er der langt større og stærkere tradition for FoU-fokus,
især blandt værfterne.

Virksomhedernes egne innovations- og udviklingsaktiviteter resulterer ofte kun i
inkrementelle innovationer. Ikke fordi der er mangel på idéer, men fordi
aktiviteterne er drevet af hardcore business cases og derfor ofte er kortsigtede.
Kigger vi på teknologileverandørerne og deres aktiviteter, er disse ofte
karakteriseret af at have et dybere forskningsfokus end rederiernes fokus på
udvikling og test af produkter og løsninger, der kan give hurtige resultater.

De store fælles indsatser, som BlueINNOship og ShippingLab, er eksempler på
projekter, som har en stærk organiserende effekt. Her kan aktører fra flere dele
af branchen, der ikke normalt bedriver FoU, være med, få adgang til ny viden og
erfaringer med forskningssamarbejde. Det samme gælder for EU-finansierede
projekter, omend disse ofte kræver en særlig indsats i opstartsfasen og første
gang, virksomheden deltager. Barriererne i forbindelse hermed reduceres
betragteligt for virksomheder med multiple deltagelser. Virksomheder med
erfaring fra et eller flere EU-projekter oplever, at værdien af deltagelsen stiger,
fx gennem bedre udnyttelse af netværk og større intern projekterfaring.

Der er blandt de interviewede virksomheder bred enighed om, at den danske
maritime forskning kan støtte mere op om branchens fremtidige dagsorden.
Især når det gælder den grønne dagsorden, eksemplificeret i emissionsfrie skibe
eller på områder som automatisering, 3D print, AI, robotter og droner. Endelig
bør der være mere fokus på helt nye løsninger til finansielle transaktioner, fx
Blockchain.

Ofte initieres forskningssamarbejde i relationer, der involverer leverandør og
reder/slutbruger, da disse i mange tilfælde er gensidigt afhængige af hinanden
og har etablerede netværk og relationer, som bygger på tillid.
Af samme grund ses der derfor sjældent samarbejdsprojekter mellem rederier
og værfter i Asien, hvorimod der findes flere eksempler på samarbejder med
teknologileverandører i både Danmark og resten af Norden. Vi ser dog sjældent
samarbejder mellem virksomheder, der er direkte konkurrenter selv på områder,
som ikke ligger inden for kerneforretningen.

Kendetegnende for disse forskningsområder er, at der er tale om områder, hvor
der også foregår forskning og udvikling på en bredere front og ikke kun indenfor
det maritime område. Ydermere efterspørges initiativer, der adresser flere af
fremtidens udfordringer og går på tværs af traditionelle forskningsskel mellem
eksempelvis teknisk og samfundsvidenskabelig forskning. Der er således behov
for at styrke det tværgående samarbejde. Det gælder både samarbejdet mellem
forskningsmiljøerne, mellem virksomhederne og samarbejdet mellem
universiteterne og den maritime sektor.
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Platforme faciliterer forskningssamarbejder
Forskningssamarbejde:
Det internationale samarbejde er relativt udbredt og er primært båret af de
danske universiteters internationale relationer. Langt de fleste virksomheder
samarbejder kun med danske universiteter og kun undtagelsesvis med andre
nordiske, primært norske institutioner. I det omfang, at en virksomhed er en del
af et EU-projekt, samarbejdes med en bredere vifte af partnere, men i disse
tilfælde er kontakten ofte kun indirekte gennem de danske partnere.
Forskningssamarbejder opstår i mange konstellationer, fx i form af relationer på
niveau af leverandør-universitet, leverandør-kunde (fx rederi) og universitet,
leverandør-rederi eller virksomheden alene med hjælp fra fx GTS-institutterne.
Herudover spiller de større samarbejdsplatforme, der som omtalt i analysen er
kommet til i de seneste år, en stor rolle. Til denne gruppe hører
konsortieprojekter som BlueINNOship og ShippingLab, samt EU finansierede
projekter.
Samarbejdet med de danske universiteter er præget af, at virksomhederne per
definition er utålmodige og derfor ikke involverer universiteter i kortsigtede
projekter. I de tilfælde, hvor projekterne er af mere langsigtet karakter, er det
imidlertid ikke et problem at involvere universiteterne og arbejde med den
tidshorisont, som forskningsprojekter ofte har.

Generelt oplever branchen, at universiteterne leverer værdi, der ikke findes i
virksomhederne i forvejen. Samarbejdet giver mening, men det kræver
forventningsafstemning og erfaring, også fra virksomhederne, for at relationen
skal være vellykket.
De mest succesfulde projekter opstår, når der enten skabes konkrete produkter,
der kan implementeres i industrien med en god business-case, eller når
kompetenceniveauet højnes, og der derved skabes bedre produktivitet i
virksomhederne.
I de langsigtede projekter opstår succesen der, hvor virksomhederne aldrig selv
ville kunne finde løsningen, men indgår i forsknings- og udviklingssamarbejder
der involvere både leverandører, brugere/kunder og universiteter. En løsning på
virksomhedernes manglende tålmodighed kan være samarbejder, hvor
aktørerne ikke alle er lige aktive på samme tid hele vejen igennem projektet, men
hvor de kun er aktivt involveret i projektet, der hvor det giver værdi for
virksomheden.
Til trods for eksistensen af innovationsnetværk og samarbejdsplatforme, som
BlueINNOship og ShippingLab og større EU-finansierede konsortier, efterspørger
branchen viden om og kendskab til, hvad der foregår på universiteterne, og
hvordan de kan få del i viden og samarbejde. Reelt opstår relationerne til
universiteterne tilfældigt. Flere respondenter giver udtryk for, at de ønsker
bedre vidensspredning og netværk, der kunne eksponere industrien for
kompetencerne i forskningsverdenen eller assistere med at få idéer omsat til
FoU-projekter.
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Appendiks – Danske forskningsinstitutioner
og deres videnskabelige samarbejdspartnere
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Universiteternes forskningssamarbejder (Top 10)
Danmarks Tekniske Universitet
799 publikationer

Samarbejdspublikationer

Aalborg Universitet
514 publikationer

Samarbejdspublikationer

Norwegian University of Science and Technology

64

Danmarks Tekniske Universitet

35

Ørsted

35

Ghent University

18

Aalborg Universitet

35

Vestas A/S

17

DHI

23

Ørsted

16

Københavns Universitet

20

Second University of Naples

12

National Technical University of Athens

16

Wave Star A/S

10

Delft University of Technology

13

Rambøll A/S

9

SINTEF Ocean

12

Syddansk Universitet

9

DNV Danmark

11

University of Bologna

8

Aarhus Universitet

11

COWI A/S

8

Kilde: DAMVAD Analytics & Scopus, 2018
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Universiteternes forskningssamarbejder (Top 10)
Københavns Universitet
137 publikationer

Samarbejdspublikationer

Syddansk Universitet
147 publikationer

Samarbejdspublikationer

Danmarks Tekniske Universitet

20

Dalian Maritime University

9

Aarhus Universitet

14

University of Crete

9

GEUS

7

Aalborg Universitet

9

Alfred Wegener Institut

5

CSIC

8

University of Alaska Fairbanks

5

Hellenic Centre for Marine Research, Greece

8

University of Colorado at Boulder

5

Aarhus Universitet

7

CNRS, France

4

CNR, Italy

6

Research Institute for Aquaculture No. 1, Vietnam

4

Havforskningsinstituttet, Norway

5

University of Bern

4

Odense Universitetshospital

4

British Antarctic Survey

3

California Polytech State University

3

Kilde: DAMVAD Analytics & Scopus, 2018
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Universiteternes forskningssamarbejder (Top 10)
Aarhus Universitet
125 publikationer

Samarbejdspublikationer

Copenhagen Business School
21 publikationer

Samarbejdspublikationer

Københavns Universitet

14

Chalmers University of Technology

2

Danmarks Tekniske Universitet

11

University of British Columbia

2

Syddansk Universitet

7

Syddansk Universitet

2

Aalborg Universitet

7

Aalborg Universitet

2

Greenland Institute of Natural Resources

6

Danish Railway Museum

1

Havforskningsinstituttet, Norway

5

Delft University of Technology

1

Max Planck Institute

5

Erasmus University Rotterdam

1

Danmarks Miljøundersøgelser

4

Glasgow Caledonian University

1

University of Sussex

4

Kühne Logistics University

1

Chalmers University of Technology

3

Hochschule Bremen

1

Kilde: DAMVAD Analytics & Scopus, 2018
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Appendiks – Top 3 danske virksomheder og
deres videnskabelige samarbejdspartnere
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Forskningssamarbejder for de tre største virksomheder (Top 10)
Ørsted

78 publikationer

Samarbejdspublikationer

A.P. Møller-Mærsk
55 publikationer

Samarbejdspublikationer

DHI

Samarbejdspublikationer

50 publikationer

Danmarks Tekniske Universitet

35

Danmarks Tekniske Universitet

9

Danmarks Tekniske Universitet

Aalborg Universitet

16

Teknologisk Institut

6

DNV Danmark

4

GEUS

5

Queen’s University Belfast

4

IT-Universitetet i København

3

Aalborg University

4

Pera A/S

3

LHEEA, France

3

Petrostreamz

3

SINTEF Ocean

3

ABSG Consulting Inc.

3

Ghent University

3

Aalborg Universitet

2

University of Edinburgh

3

Universidad de la Laguna

1

University of Manchester

3

Københavns Universitet

1

Aarhus University

3

Norwegian University of Science and
Tehcnology

5

Imperial College London

4

Siemens Wind Power A/S

4

Statoil ASA

4

University of Oxford

4

Vattenfall Danmark

4

Energinet.dk

3

Geotechnical Consulting Group LLP

3

23

Kilde: DAMVAD Analytics & Scopus, 2018
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Appendiks – Definition og afgrænsning
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Dansk maritim forskning – Keywords anvendt til definion og afgrænsning
Themes
Maritime Economics and
Business
Environmentally friendly
and energy efficient
shipping, ship technology
and systems

Ship design

Keywords
Maritime Economics, Organization & Management | Entrepreneurship and entrepreneurial history | Business models | Strategy | Digital transformation | Management
of innovation | Partnerships | network Shipping | Global maritime value chain | Maritime transport | Risk management | Risk Assessment | Shipping | maritime | Finance |
Economic | Structural regulation | interest | incentive | sustainability | environment | Outsourcing | Industrial dislocation | Global competition | Maritime clusters | Stateownership in shipping and ports | bunker purchasing | Port economics
Shipping industry | maritime | marine | ship | vessel performance | Energy optimization | Reducing energy | Energy Utilization | Energy Consumption | Renewable energy
resource | Renewable Resource | Energy supply | energy efficiency | Alternative Fuels | Batteries | Emission cleansing | Emission Control | Flue gas cleaning | SOx and
NOx | Scrubbers | Scrubber water | anti-fouling methods | small scale LNG | small scale LBG | ballast water | Green shipping | EEDI | Barriers and drivers to sustainability
| speed optimization | green liner shipping | Greenhouse gas (GHG) emissions; CO2 | Oil pollution | Oil spills | Environmental risk evaluation criteria | Exhaust Gas
Recirculation | EGR | EGR Control | Invasive species
Ship | Vessel | Hull | boat | yacht | shape | design | construction | building | repair | Energy optimization | ship engines |Power | Propulsion | shipyard | boatyard |
Resistance in waves | Wind resistance |drag resistance | fuel efficiency | Propellers | Rudder | Azimuth | Thrusters | pre-swirl fins | Wakefield | Stator fins | Fiberglass
Reinforced Plastics | Steel | Carbon fiber | Composite material | Intact stability | Damage stability | Maneuverability | Vibration | Noise | Model tests | Towing tanks | Sea
trials | Ship trials | Ventilation | Cargo handling equipment | Automation | Bridge navigation systems and equipment | Fire protection | SOLAS | Safety of Life at Sea|
Circular economy | Seakeeping | seaworthiness | Added resistance |

Wave load calculations for
Wave load | ship | vessel | offshore installation | marine structure | Hydrography | hydrodynamic analysis | wave load damage | structural strength | vibration deflection
ship and offshore
| Slamming | Vibration | Dynamic loads analysis | Fatigue analysis | Rogue wave | Freak wave | Breaking wave | Ocean modelling | Oceanography
installation
Ship | Vessel Equipment | Service | operation | maintenance | repair | Vessel & fleet management | Shore-side and shipboard management | Sustainability |
Ship operation,
environmental sound | energy efficiency | safety | Risk | Hazards | Offshore Equipment | Offshore Service | Performance monitoring | Decision support | EEOI | SEEMP |
maintenance and
Green shipping | Situation awareness | Training and education | STCW | Barriers and drivers to sustainability | Collision | Grounding | Cargo handling | Loading and
performance monitoring discharging | Sea keeping | Route planning | Navigation | Weather conditions | SOLAS | IMO | Data logging | Fleet repositioning | vessel schedule recovery | disruption
handling | fleet deployment | Condition monitoring | Fault diagnosis | Shipboard sea state estimation | SSE
Freight Transportation | Freight Transport | Cargo handling | Containers Ship | Maritime logistics | sustainable shipping | Innovative shipping concepts | Integrated
transport systems | business models | Maritime logistics | Shipping logistic | Maritime transport | supply chain management | Port regionalization | Vessel cascading |
Maritime logistics
Correct loading | Liner Shipping | stowage operations | Stowage planning | Container logistics | Container planning | Shipping logistic | Route planning | Timetables |
Transport of products | Transport of goods | Dangerous cargo | International Maritime Dangerous Goods | IMDG | container routing | network design | container line
network | liner shipping service | string planning | container repositioning | hub location |Weather routing | Speed optimization
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Dansk maritim forskning – Keywords anvendt til definion og afgrænsning
Themes
Port and Short sea
shipping
Oil & Gas

Keywords
Coastal trade | Short sea shipping | coastal shipping | coasting trade | coastwise trade | Design | Construction | operation | efficiency | management | Port | harbor | Port
governance | Port transformation | Business models | Sea terminal | Passengers | Lanes | container terminal | marine structure | Shallow water | Congested waters |
National regulations | Green ports | Ports and the Circular economy | Transport infrastructure and transport corridors | berth scheduling | drayage problem
Offshore | Sea | Open water | Ocean | Oil exploration | Gas exploration | Oil recovery | Gas recovery | Ocean drilling | Deep sea drilling | Offshore oil wells | Deep-sea
sediment | Deep drilling | Deepwater drilling | Offshore drilling | Oil well drilling | Underwater drilling | drilling platforms| Exploration vessels | Installation vessel | Crew
vessels | recovery vessels | Supply vessel | Supply ship | Underwater robotics | Inspection, Maintenance and Repair | IMR | Autonomous Underwater Vehicles | AUV |
Underwater navigation

Wind & Wave

Sea | Offshore | maritime | wind turbine | wind energy | offshore wind park | wind farm | wave energy | wave power | wave farm | Exploration vessels | Installation
vessel | Crew vessels | recovery vessels | Supply vessel | Supply ship | Underwater robotics | Inspection, Maintenance and Repair | IMR

Other offshore (eg.
aquaculture farming etc.)

Fish farm | Fish Farming | Aqua production | Aquaculture farming

Maritime politics | maritime legal affairs | Maritime Regulation | IMO negotiations and decision making | Maritime Insurance | Documentation | Digitalization | Marine
Maritime politics and legal
Resource Governance | Marine Strategy Framework Directive | Marine Resource Policy | Policing at SEA | Ocean governance | Maritime Regulation Energy| Maritime
affairs
regulation environment | Public versus private governance | Comparative political economy | Common Fisheries Policy
Ship | Vessel | Crew | employees | International crew | multicultural crew | Leadership at sea | Shipboard management | Compliance and sea-side culture | maritime
Maritime HR
Identity | Maritime career | Maritime Community | Crew Management | seafarer | Working environment
Vessel Safety | Vessel Security | Ship Safety | Ship Security | Pirates | Piracy | Search and Rescue (SAR) | Migration crisis | refugees | Security | safety at sea | maritime
medicine | maritime occupational health and safety | safety culture | Sea accidents | offshore accidents | human resource management | HR management | manage risk
Health and Safety
| quality management systems | safety management system | bridging sea and shore | Work | environment | fatigue | stress | planning | wellbeing | safety | accident |
Sea | Offshore | Collision | Grounding | Fire | Risk | Hazards | Stability | Search and rescue | Working environment |Formal safety assessment (FSA) | Situation
awareness | Human factors | Working environment
Offshore | Sea | open water |Ocean | Global Positioning System | Galileo system | Global Navigation Satellite System | GPS positioning | GPS devices | GPS systems|
Mobility | tracking | hardware | software | technology | Tracking | Location | Based Technology | Satellite monitoring | tracking systems | GPS tracking | Automatic
Identification System | AIS | CubeSat | Surveillance | Remote Sensing | Predictive maintenance | Digital twin | Maritime informatics | Advanced maritime operations |
Maritime informatics
Unmanned underwater vehicles | Unmanned Aerial Vehicle | remotely operated underwater vehicles | autonomous underwater vehicles | Drone | Robotic system |
Autopilot | Automated system | Autonomous | Automatic lookout, situation awareness and collision avoidance | Cyber security | Cyber risks | Guidance, Navigation and
Control | GNC |Autonomous Surface Vehicle | Condition monitoring | Fault Diagnosis | FDI | Fault Handling | Fault-tolerant Control | FTC | Smart sensor technology | Prime
mover control | Rudder-roll damping | RRD
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Data og metode - Bibliometrisk analyse
Data:
Kortlægningen af dansk maritim forskning er baseret på DAMVAD Analytics’ direkte adgang til verdens mest omfattende bibliometriske database, Scopus. Scopus indeholder flere end 70
millioner artikler, konferencebidrag, bøger og bogkapitler inden for alle fem hovedområder. Scopus er særligt kendetegnet ved at have en god dækning af litteratur i samfundsvidenskab og
humaniora. Men da databasen primært indeholder engelsk sproget litteratur, har vi for at afdække dansk maritime forskning, der udgives på de nationale sprog og i andre publiceringskanaler
end tidsskriftsartikler, konference serier og bøger fra internationale forlag, valgt til analysen af de humanistiske og samfundsvidenskabelige forskningsområder at inddrage den danske
forskningsdatabase (forskningsdatabasen.dk). Forskningsdatabasen indeholder forskernes egne indrapporteringer af deres formidlingsaktiviteter. Analysen vil, selvom vi har afgrænset
opgørelsen til kun at inkludere videnskabeligt materiale, kunne indeholde anden litteratur, fx rapporter, udredningsarbejde samt konference og seminarer præsentationer. Derfor skal analysen
tolkes med forsigtighed, da indrapporteringspraksis ikke standardiseret.
Data fra de to nævnte databaser har været afsæt for analyserne af forskningsvolumen, kvalitet og samarbejdsmønstre. Det er vigtigt at bemærke, at analysen af den videnskabelige
gennemslagskraft og specialisering kun omfatter forskning, der er udgivet internationalt og indekseret i Scopus. Ydermere skal forfatteren til publikationen være tilknyttet en dansk
forskningsinstitution, virksomhed eller en offentlig institution. Det er ligeledes vigtigt, i forbindelse med tolkning af analysens resultater, at være opmærksom på, at for forskningsområder, der
indeholder mindre end 50 publikationer i undersøgelsesperioden, skal resultaterne tolkes med forsigtighed. Det skyldes, at forskningsområder med et meget lille volumen øger usikkerheden i
de efterfølgende analyser, fx af styrkepositionerne og den videnskabelige gennemslagskraft baseret på citationer.

Metode:
For at kunne gennemføre en vurdering af det danske forskning niveau er det essentielt at have et godt sammenligningsgrundlag (benchmark). I dette tilfælde har vi valgt at bruge OECD.
Indsamlingen af benchmark-data inkluderer antal videnskabelige publikationer og citationer i perioden 2008 til og med 2017. Data for de seneste år inkluderes ikke, da publikationer, der er
udkommet senere end 2017, ikke kan forventes at have modtaget citationer nok til, at det er muligt at konstruere et validt benchmark.
I gennemgangen af dansk maritim forskning har vi anvendt følgende bibliometriske indikatorer:
•
Videnskabelige gennemslagskraft (impact): Defineres som antallet af citeringer per publikation under perioden 2008-2017 set i forhold til den gennemsnitlige citationsrate på samme
forskningsfelt i OECD-landene og beregnes som en Field Normalized Citation Score. En værdi over 1 indikerer, at danske publikationer citeres tilsvarende mere en gennemsnittet.
•
Videnskabelig specialisering: Givet ved det regionale antal publikationer på et forskningsområde i perioden 2011-2015, begge år inklusiv, set i forhold til den totale publicering fra regionen
og relativt til et benchmark i dette tilfælde som helhed og EU28. En værdi over 1 indikerer, at landet publicere mere inden for det specifikke område end OECD gennemsnittet.
•
En Styrkeposition: Et forskningsområde defineres som en styrkeposition, såfremt at både den videnskabelige impact og specialiseringen har en værdi, der er større end 1.
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Definitioner danske maritime virksomheder
Metode
Danske aktører på det maritime område
Den maritime sektor består af 833 aktører. Vi har valgt, i mangel på bedre, at definere den maritime sektor som medlemmerne i én eller flere af følgende 11 maritime organisationer: Danske
Rederier, Danske Maritime, DCM, Danske Havne, DI Skib & Baad og Fyns Maritime Klynge, MARCOD (Maritime Network Frederikshavn, Serviceteam Skagen, Aalborg Maritime Network, Hirtshals
Service Group og Offshore base Scandinavia), Eksportforeningen, Danmarks Skibsmægler-forening, Offshoreenergy.dk og Green Ship of the Future. Danske Rederier har udleveret deres
medlemsliste, mens medlemmer fra de øvrige organisationer er identificeret via de respektive hjemmesider. Aktører, der ikke er medlemmer af de elleve organisationer, men som stadig
bidrager til den maritime sektor primært gennem videnssamarbejder, identificeres via den bibliometriske analyse. Her har vi defineret en virksomhed, som tilhørende den maritime sektor,
såfremt en forsker ansat ved virksomheden har bidraget til mindst én videnskabelig publikation.
Totalt har 288 nationale og internationale virksomheder og forskningsinstitutter bidraget til videnskabelige publicering på det maritime område, hvoraf 126 er danske og 162 er internationale.

Karakteristik af danske og internationale virksomheder
For at karakterisere virksomhederne, der bidrager til dansk maritim forskning, har vi indsamlet baggrundsoplysninger (branche, etableringsår, størrelse o.lign.) via CVR-registeret og virk.dk for
de danske aktører. De internationale virksomheder er kortlagt ved hjælp af en kombination af internationale kilder, som Linkedin, crunchbase og Bloomberg. Det har været muligt at finde
virksomhedsoplysninger for 586 svarende til 70 pct. af de nationale og internationale virksomheder. De manglede virksomheder skyldes primært virksomhedslukninger og fusioner.

71

Definitioner anvendt til forskningsfinansiering
Metode
Offentlig finansiering (finanslov) - Basisforskning (grundforskning) vs. Programforskning: For at definere hvor stor en del af finansieringen til almen videnskabelig forskning, der går til maritim
forskning, har vi undersøgt de maritime publikationers andel af alle publicerede forskningsartikler på forskellige forskningsområder. Denne metode antager, at fordelingen af forskningsinput
(finansiering) er den samme som output af forskningen (publikationer). Dette er en rimelig antagelse og den bedst mulige måde at udskille maritim forskning fra hele forskningspuljen.
Derudover er finanslovens bevillinger fordelt på formål, hvor vi har knyttet hvert formål til en DB07-branche. Vi har taget udgangspunkt i AE’s rapport ”Beskæftigelse og produktion i Det Blå
Danmark 2017”*, hvor den maritime sektor er defineret med vægte på branche niveau. Disse vægte aggregerede vi på først 108-niveau og herefter på 10a3-niveau, så de matchede formålene.
Formålene ”Minedrift, industri og håndværk, bygge- og anlægsvirksomhed og andre erhverv”, ”Økonomisk planlægning og offentlig forvaltning”, ”Udforskning og udnyttelse af jorden og
atmosfæren” og ”Transport og telekommunikation” indgår i den maritime sektor med vægte (i 2017) på hhv. 5%, 1%, 61% og 35%.
Finanslovens bevillinger fordeles på basis- og programforskning via Danmarks Statistik (FOUBUD1), hvor tallene kommer fra.
Slutteligt er de regionale forskningsmidler gennemgået for projekter med nøgleordene ”maritim”, ”skib” eller ”sø” i projektbeskrivelsen. Disse projekter er medtaget.
Privat finansiering (fonde): Den Danske Maritime Fond og Orient’s fond investerer udelukkende i maritim forskning. Derudover investerer Hempel Fonden og Lauritzen Fonden delvist i maritim
forskning. AP Møller Fonden har ikke finansieret maritim forskning i 2015-2017. Ved gennemgang af fondenes hjemmesider og årsrapporter, er det klarlagt, hvor mange midler, der går til det
maritime område. Hempel Fonden og Lauritzen fonden havde alle defineret mål med maritim forskning. Vi har været i kontakt med alle fondene for at udskille andelen fra det maritime område,
der går til maritim forskning. Skibsfartens andel af transportsektorens omsætning bruges som vægt, når dette er meningsfuldt. Derudover investerer Vækstfonden og Danmarks Grønne
Investeringsfond i maritime formål på virksomhedsniveau. Dette er medtaget i overvejelserne, men siden de ikke finansierer forskning, har vi udeladt det af analysen.
Privat finansiering (virksomheder): Virksomhedernes egne udgifter til forskning og udvikling er opgjort fordelt på brancher (niveau 10) fra Danmarks Statistik (DST). Vi bruger AE’s
branchedefinitioner og tilhørende vægte aggregeret på brancheniveau 10 til at bestemme andelen af Erhvervslivets udgifter til egen FoU (tabel FORSK01), der knytter sig til Det Blå Danmark.
* https://www.soefartsstyrelsen.dk/Documents/Publikationer/AE_beskaeftigelse-og-produktion-i-det-blaa-danmark-17.pdf
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Interview – spørgsmål og personer
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Interviewguide og interviewpersoner
I forbindelse med afrapporteringen af projektet er der i januar 2019 gennemført en række interview med nøglepersoner i
den maritime sektor.
Temaerne for de gennemførte interview har været:
Forskningsorganisering:
• Hvad karakteriserer og hvordan organiseres virksomhedernes egen forskning og udvikling?
• Hvordan er forskningen på området organiseret, rederier og teknologileverandører imellem?
• Omfanget og arten af virksomhedernes egne innovations- og udviklingsaktiviteter?
• Hvordan arbejder rederierne med CSR og FN’s verdensmål? Og hvordan kan dansk forskning understøtte dette?
• I hvor høj grad har rederier/teknologileverandører mulighed for at lade forskning på området støtte op om deres
egen fremtidige dagsorden?
Forskningssamarbejde:
• Hvilke samarbejdsformer har virksomhederne med hvilke aktører nationalt og internationalt? Er der forskel på
samarbejdsformerne?
• Hvilken tidshorisont har virksomhederne, når de indgår i FoU samarbejde universiteterne? Giver det anledning til
udfordringer for samarbejdet? Er fx 3-årige ph.d.-forløb for langt?
• Hvordan ser virksomheden tilgængeligheden til universiteterne? Får de kun viden fra FoU projekter og
videnskabelige publikationer, eller foregår der også anden uformel vidensspredning?
Forskningstemaer:
• Hvori består branchens innovations- og udviklingsaktiviteter, som ikke fører til videnskabelige publikationer?
• Hvilke forskningsprojekter springer i øjnene for rederierne som særlig gode eller særligt anvendelige? Hvad
karakteriserer dem? Hvordan anvendes de?
• Hvad er de største udfordringer i arbejdet med digitalisering af den maritime branche? Hvordan kan forskningen
understøtte virksomhedernes arbejde på dette område?
• Er områderne dækket af dansk maritim forskning, er det de rigtige? [Her tilføjes med en liste over de
forskningstemaer, som vores kortlægning af dansk maritim forskning har afdækket]
• Hvordan ser branchen på de danske forskningsstyrker og værdien af disse set i forhold til FoU efterspørgsel /
behovet?
• Hvordan styrkes / sikres de danske forskningsmæssige styrkepositioner?

Følgende personer er blevet
interviewet i forbindelse med
afrapporteringen af projektet.
• Jakob Steffensen, DFDS
• Kjeld Dittmann, Wärtsila
• Jeppe Mulvad Larsen, NORDEN
• Rasmus Nielsen, Scandlines
• Thomas Bruun Clausen, AlfaLaval
• Frederik Scmidt, Maersk Drilling
• Steen Sander Jakobsen, Maersk Tankers

• Michael Paarup, Logimatic
• Thomas Bangslund, Svitzer
• Jonas Pedersen, Tuco Marine
• David Samad, Maersk Line
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