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Forord
Digitalisering, ny teknologi, innovation samt iværksætteri har en central plads i vækstplanen for Det Blå Danmark. Her fremhæves, hvordan Danmark
skal være et førende internationalt test- og forskningscenter for nye maritime teknologier, digitale systemer og en accelerator for innovative
forretningsmodeller med fokus på udviklingen af grønne, bæredygtige løsninger. Danmark skal være et foregangsland, når det gælder om at udvikle,
implementere og sprede nye teknologiske løsninger til resten af verdenen. Som én af interviewpersonerne fra denne casesamling så fint påpeger, så
kommer de nye løsninger ikke af sig selv og slet ikke ved at gøre, som det altid er blevet gjort.

Denne casesamling indeholder seks forskellige cases, som tilsammen formidler en bred indsigt i, hvordan der arbejdes med innovation og iværksætteri i
Det Blå Danmark. Casesamlingen zoomer ind på dagligdagen i Det Blå Danmark, som i høj grad er karakteriseret ved samarbejder på tværs af hele
sektoren, innovation og en tørst efter at gøre Danmark til et foregangsland inden for udviklingen, implementeringen og kommercialiseringen af nye
teknologiske services og produkter. De første tre cases (c/1-c/2-c/3) handler om iværksætteri og innovation enten gennem etableringen af nye
virksomheder, eller ved at eksisterende virksomheder har udviklet løsninger med maritimt fokus. De næste tre cases (c/4-c/5-c/6) behandler
innovation skabt gennem samarbejder, både på tværs af det Blå Danmark og gennem offentlige-private samarbejder.

I arbejdet med denne casesamling har vi tydeligt kunne mærke, at alle involverede har arbejdet med et hjertebarn. Lige meget om det har handlet om
tværfaglige og tværsektorielle samarbejder, etablering af egen virksomhed eller innovation i eksisterende virksomheder, har vi kunne mærke, hvor
meget deltagerne har brændt for deres respektive områder. Vi har set det som en vigtig opgave, at læseren på samme måde skal kunne mærke den
passion og lidenskab, som vi har oplevet fra alle deltagerne.

Tak for deltagelse!
Vi vil gerne sende en stor tak til alle de interviewpersoner, som har bidraget med viden og erfaringer. De har givet os muligheden for at få et unikt indblik
i, hvordan der arbejdes med innovation og iværksætteri i Det Blå Danmark og sætte fokus på det store og spændende arbejde, som der bliver foretaget i
sektoren.

Casesamlingen er udarbejdet af DAMVAD Analytics for Danske Maritime, Danske Rederier og CO-Industri med støtte fra Den Danske Maritime Fond.
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Analysen består af seks cases:

1Rosenby Engineering

2Reflow Maritime

3 E-AT

4Partikelfilter - Færgefart

5 Droneteknologi

6 Vessel Performance Decision Support

Hvordan et tæt venskab, en brand, et garageprojekt og en stor portion mod blev til udviklingen af en innovativ teknisk løsning til at slukke containerbrande ombord. 

Hvordan et brændende ønske om at gøre en forskel for miljøet blev til et digitalt redskab, som kan understøtte rederier og serviceproducenter med cirkulær økonomi. 

Hvordan innovativ coating og robotteknologisk rensning af ventilationssystemer brugt på land giver en række økonomiske og miljømæssige fordele på vandet.

Hvordan et tæt samarbejde mellem aktører på tværs af den maritime sektor i et MUDP fyrtårnsprojekt har reduceret udledning af partikler og støj fra Hundested-Rørvig færgen.

Hvordan udviklingen af en af luftens helte kan hjælpe med at løse en række udfordringer på vandet. 

Hvordan et velfungerende samarbejde mellem private og offentlige institutioner har bidraget til store energibesparelser på skibe og kan blive et nyt dansk eksporteventyr. 
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c/1

c/2

c/3

Innovation gennem iværksætteri og i eksisterende virksomheder
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HydroPen er en banebrydende, innovativ teknologi, der bekæmper
containerbrande smartere og mere effektivt end nogensinde før.
Teknologien er en automatisk, vanddreven boremaskine, der effektivt
kan slukke containerbrande, der hidtil har været umulige at bekæmpe
med direkte brandslukning, og som samtidigt satte personalet i meget
farlige situationer. Denne nye teknologi skaber værdi på flere
parametre, herunder effektiv brandslukning, undgåelse af
brandspredning, øget sikkerhed for personalet, øget sikring af skibets
last og minimering af brandrelaterede omkostninger.

Vinder af Danish Tech Challenge 2017

Vinder af Safety at Sea Award i kategorien Best 
Safety Product of the Year within Firefighting 2019 

Etableret i 2016 

1. HydroPen by Rosenby Engineering 

Rosenby Engineering blev grundlagt af Jesper Rosenfeldt og Martin
Winkel, som begge har erfaring indenfor den maritime sektor. Jesper er
uddannet skibsofficer fra SIMAC og har arbejdet som maskinmester i
en årrække. Martin har læst økonomistyring på Aalborg Universitet og
har i 3 år arbejdet som Management Konsulent hos Deloitte Consulting.
De to grundlæggere gik begge rundt med en iværksætter i maven og
gik i 2017 all in på drømmen om at skabe noget nyt.

Jeg har altid haft en idé om, at jeg 
gerne ville prøve at skabe noget selv. 
Den trang har altid ligget i mig.

Martin Winkel, CEO 

c/1
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I 2017 blev Rosenby Engineering optaget som deltagere i Danish Tech Challenge, hvilket blev en vigtig
milepæl for de to grundlæggere, da det for alvor gav dem indsigt i, hvad det vil sige at bygge sin egen
virksomhed. Efter at have vundet konkurrencen i Januar 2018, blev drømmen om at kunne drive
virksomheden til virkelighed. Konkurrencen bragte ny viden ind i forretningen og hev ideen ud af garagen.
Martin og Jesper gik, på baggrund af input fra konkurrencen, i gang med at produktudvikle yderligere, imens
de sideløbende forhandlede med potentielle investorer. De brugte derudover tid på at tænke sig grundigt
om i forhold til, hvordan de kunne træde ind på markedet.

Vi fik dygtig sparring i 
forløbet og blev 

udfordret. Det hjalp os til 
at skabe fundamentet 

for virksomheden. 

Martin Winkel, CEO

Ideen til at udvikle HydroPen startede, da den ene grundlægger, Jesper Rosenfeldt, stod i en situation som
besætningsmedlem, hvor han skulle slukke en containerbrand. Han begyndte at overveje, hvordan det
kunne gøres smartere og gik og legede med ideen i en periode. Virksomheden startede som et
garageprojekt, som Jesper arbejdede på i weekenderne. Han udviklede en prototype og præsenterede den
for Martin Winkel, der hurtigt så det store potentiale. Da både Martin og Jesper havde store forventninger til
produktets fremtid, valgte de at sige deres jobs op og ligge alt deres tid og energi i at udvikle HydroPen.

Jeg kunne se, at det her 
kunne blive godt, og jeg 
troede på, at vi kunne 

gøre det. Så uden videre, 
sagde jeg mit job op.

Martin Winkel, CEO 

Rosenby Engineering fandt hurtigt ud af, at de havde brug for samarbejdspartnere for at
træde ind på det maritime marked, da de oplevede markedet som relativt konservativt og
uvant ift. innovation. De pitchede derfor produktet for VIKING Life-Saving Equipment, som
blev forelskede i produktet med det samme. Det lykkedes at forhandle en global handel- og
salgsaftale på plads, som gav Rosenby Engineering adgang til VIKINGs netværk, hvilket var
endnu en vigtig milepæl. Som resultat af samarbejdsaftalen har virksomheden fået skabt
stærke relationer til strategisk vigtige samarbejdspartnere verden over.

Vi skulle have etableret et stærkt globalt 
partnerskab med den helt rigtige partner, 

hvor vi tilsammen kunne skabe den 
fornødne platform, der måtte etableres, 
før vi kunne eksekvere fuldendt på vores 

forretningsplan. 
Martin Winkel, CEO

Historien bag HydroPen

c/1
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Jesper og Martin så tidligt, at det er nødvendigt at kunne vise kunder, at produktet virker i
virkeligheden. Derfor er det essentielt at udføre tests, der muliggør at vise kunderne et fuldt ud
funktionelt produkt. Samarbejdet med VIKING gjorde det muligt at teste produktet i en helt
anden skala end før, og i samarbejdet blev der arrangeret tests rundt omkring i Europa og USA.
Det gjorde det muligt at rejse rundt med produktet og demonstrere det, samt træne
anvendelsen sammen med kunderne.

Siden det færdige produkt stod klar i sensommeren 2019, er der blevet solgt 55 HydroPen
systemer. Derudover står virksomheden nu med en fornuftig pipeline med interessante kunder.
Næste skridt på vejen er at fokusere endnu mere på det tyske marked. Derudover påbegyndes
salgsaktiviteter i Asien i sidste kvartal af 2019 og udfoldes yderligere i 2020. Det asiatiske
marked er af stor strategisk vigtighed for virksomheden fremadrettet.

Samarbejdet med VIKING har været af stor betydning, og generelt har virksomheden sat stor
pris på ekstern sparring. De understreger ligeledes, at det er nødvendigt at have meget
sektorspecifik viden og relationer for at kunne træde end på det maritime marked. Men selvom
branchen kan være svær at træde ind i, opfordrer Rosenby Engineering andre iværksættere til
at kaste sig ud i at revolutionere branchen, som de selv er i fuld gang med.

Værdien af at samarbejde 

Vi lærte rigtigt hurtigt, at kunderne skal 
kunne se, mærke og føle produktet virke i 

virkeligheden. Helhedsoplevelsen er 
essentiel for at opnå et salg. 

Martin Winkel, CEO 

Mit råd til andre iværksættere er; vær 
modig og flittig! Man skal gøre det, 
hvis man har en stemme i sig, der 

kalder på det.

Martin Winkel, CEO 

c/1



8

2. Reflow Maritime

Vinder af SDG Tech Award i Cirkulær Økonomi

Etableret i 2018 

Forandringens vinde blæser, og udledninger 
af CO2 får mere og mere politisk 

opmærksomhed. I Reflow Maritime har vi 
ønsket at forberede den maritime sektor på 

disse forandringer ved at udstyre dem med en 
digital platform, hvor de nemt og sikkert kan 

foretage oplyste, bæredygtige og økonomiske 
beslutninger i forhold til vedligeholdelse af 

komponenter til deres fartøjer.

Reflow Maritime er et dansk tech start-up etableret i 2018, som er i
stor udvikling. Virksomheden blev stiftet af Rasmus Elsborg-Jensen
med et ønske om at gøre den maritime industri bæredygtig og sikre
en CO2-neutral fremtid. Reflow Maritime har gjort det til deres
mission at gøre cirkulær økonomi simpelt ved at udvikle en robust
digital platform, som gør det muligt for maritime aktører at
foretage bæredygtige beslutninger i forhold til køb, reparation og
vedligeholdelse af fartøjskomponenter.

Udover den digitale platform, tilbyder virksomheden ydelser til
virksomheder, som kan hjælpe dem med at arbejde mere fokuseret
med SDG-målene i deres hverdag.

I 2019 vandt virksomheden SDG Tech Award i Cirkulær Økonomi. De
vandt i et stærkt felt bestående af 220 nominerede. Herudover har
de fået støtte af Den Danske Maritime Fond.

Rasmus Elsborg-Jensen, CEO

Vi fornemmer en stor interesse i at arbejde 
med bæredygtighed i den maritime sektor. 

Men der mangler forsat at blive udviklet 
løsninger, som kan understøtte branchens 

arbejde med nye miljøtekniske løsninger. Der 
er her, hvor vi har set et kæmpe stort 

potentiale.

Rasmus Elsborg-Jensen, CEO 

c/2



Med fødderne solidt plantet i den maritime sektor

Rasmus er uddannet fra CBS, hvor han har læst filosofi og økonomi. Derudover har han læst forretningsledelse på New
York University og har en MBA fra Middlesex University. Han har arbejdet for en stor shipping-koncern i New York, hvor
han fik et dybdegående indblik i rederierne og deres arbejdsgange. For fem år siden rejste han tilbage til Danmark og
startede i PJ Diesel Engineering. PJ Diesel arbejder med vedligeholdelse af nøglekomponenter til store dieselmotorer, og
her var Rasmus ansvarlig for innovation og IT. Arbejdet gav ham adgang til en række nye teknologiske løsninger, og det
var i denne sammenhæng, at han fik ideen til at skabe en digital platform, som kunne understøtte rederier og
serviceproducenter i at skabe en cirkulær økonomi i forhold til komponenter på fartøjer.
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Selvfølgelig er det vigtigt, at der er 
vished om, hvad der kommer ud af 

skorstenen. Men hvis 80 % af 
komponenterne ikke genbruges, 

så er der jo et kæmpe potentiale i 
at nedjustere CO2 ved at 

understøtte vedligeholdelse 
digitalt. 

Rasmus Elsborg-Jensen, CEO 

The ReFlow platform

Platformen er den første i verden, som faciliterer cirkulær økonomi i den maritime sektor. Platformen fungerer på den
måde, at komponenter får et unikt FlowID, som gør der muligt at indkøre dem digitalt i platformen og tracke deres
levetid, placering i den cirkulære proces etc. Reparerede komponenter giver et lavere CO2 -aftryk i forhold til nye dele.
Platformen gør det muligt at spore de reparerede komponenter på skibsniveau, og på den måde kan hvert skib
dokumentere, hvor meget der spares på CO2 i forhold til nye komponenter. Herudover giver platformens algoritme et
tidsinterval for, hvornår det er ideelt at udskifte komponenten. Denne data kan deles med serviceproducenter, så de er
klar over, at fartøjet snart vil have brug for en bestemt komponent, og dermed kan de sikre, at de har denne på lager.

Der er adskillige fordele ved at inkorporere et cirkulært flow af komponenter, herunder hurtigere og mere præcis
leveringstid, besparelser og lavere CO2-aftryk. Platformen kan spore CO2 aftrykket for hver komponent på
fartøjsniveau. Herudover giver platformen indsigt i, hvor længe en komponent er levedygtig, inden den skal udskiftes. I
øjeblikket skiftes mange komponenter efter en forudbestemt tidsperiode, for at fartøjet ikke skal være på land.
Visionen er, at data kan give et mere præcist estimat for, hvornår en udskiftning er nødvendig, og dermed skabe en
længere levetid for komponenterne. ReFlow Maritime er en neutral spiller, og det er særligt her, at den ideen adskiller
sig fra andre. Platformen er en B2B-løsning, som giver rederierne og serviceproducenterne en understøttelse til at
arbejde med cirkularitet samt til at anvende data til mere korrekte udskiftningsprocedurer.

Overblik over den cirkulære proces

c/2



Adgangen til sociale og faglige netværk er central

Ifølge virksomheden, er det ekstremt vigtigt, at et start-up i den maritime sektor har adgang
til netværk – både af faglig og social karakter. Virksomheden kom tidligt ind i Danske
Maritime, hvor de har fået et netværk med virksomheder, som er forskellige steder i forhold
til, hvor længe de har eksisteret, og hvor de er på deres rejse. Herudover har de en tæt
kontakt til det maritime udviklingscenter, hvor der særligt fremhæves skabelsen af et
socialt netværk samt relevante events og workshops, som har været vigtige for
virksomheden at deltage i. Herudover fremhæves Dansk Industri, som har hjulpet med de
mere tekniske aspekter i forhold til at etablere virksomhed – eksempelvis personalejura.
Herudover har virksomheden fået inspiration fra andre brancher, og hvordan de arbejder
med bæredygtighed.

Fremtiden for Reflow Maritime

Virksomheden står i øjeblikket i en overgangsfase, hvor de er i gang med at skabe
partnerskaber med danske rederier og producenter. Herudover har de en tæt kontakt til
uddannelsesinstitutioner, da de har brug for at tiltrække de største talenter inden for data
science. I udviklingen af platformen har det været vigtigt for virksomheden, at den tekniske
udvikling ikke er blevet outsourcet til udlandet, da de har en vision om at skabe vækst i
danske arbejdspladser og samtidig have en tæt forbindelse mellem potentielle brugere af
platformen og udviklerne.

Visionen er, at platformen først skal implementeres i en dansk kontekst, men efterfølgende
skal den spredes til resten af Europa. Platformen er yderst skalerbar, da den er digital, og
virksomheden forventer, at det vil gå stærkt med at skalere yderligere.
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En af de vigtigste ting for et start-up er at skabe 
et netværk og være til events, hvor man kan få 

feedback på sin ide og produkt. Der er ingen tvivl 
om, at innovation fordrer et samarbejde på tværs 

af hele det Blå Danmark, da forskellige 
organisationer har en unik viden, som er central 
for at udvikle de nye og spændende løsninger.

Rasmus Elsborg-Jensen, CEO 

Vejen til iværksætteri er ikke lineær. Der er svært 
at være iværksætter. Men hvis verdenen skal 

udvikle sig, så er der et behov for, at der er folk, 
som tør stille sig uden for arbejdet fra 9-17. Hvis 
du har en god ide, så er det med at føre den ud i 

livet.

Rasmus Elsborg-Jensen, CEO 

c/2
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3. European Airvent Technology (E-AT)

E-AT leverer en kvalitetsløsning til rengøring og coating af
ventilation. Virksomheden er en etableret spiller på det danske
marked inden for coating af rør i bygninger. De har mange års
erfaring med rengøring, forsegling og coating af rør i
ventilationssystemer.

I de seneste par år har virksomheden bevæget sig ind på det
maritime område og har allerede haft en række kunder inden
for krydstogtsindustrien. E-AT har opfundet en unik teknologi,
hvor robotter drives frem via trykluft og servicerer firkantede,
rektangulære, ovale og runde ventilationskanaler. Løsningen
giver en markant økonomisk gevinst og en række
miljømæssige fordele.

Løsningen er testet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
(BDI) og er udviklet i samarbejde med Teknologisk Institut,
som var del af et EUPD-projekt, der havde fokus på
energieffektivitets-løsninger i bygninger. Efterfølgende har
virksomheden været på, hvad de selv beskriver som ”et
maritimt eventyr”, hvor de har skulle udvikle deres løsning til
at kunne klare de hårde vilkår på vandet.

Igennem de seneste år har vi bevæget os ind 
på det maritime område, da der et stort 

potentiale for vores produkter i branchen. At 
udvikle produkter, som skal fungere på vand, 

kræver en ekstrem teknisk indsigt, samt 
indsigt i kundens behov. Vores oplevelse med 
branchen er, at folk står klar til at hjælpe en, 

og det er utrolig vigtigt, når man kommer 
udefra og ikke har kendskab til den branche, 

man gerne vil ind i.
Kimmy Olsen, CEO

c/3

Ikke nok med, at vi hjælper vores kunder med 
en grønnere profil, giver vi dem også en High 

Return of Investment. 

Kimmy Olsen, CEO



Tættere ventilationskanaler er 
ensbetydende med mindre CO2 -

udledning og lavere energiforbrug, 
hvilket der er stort fokus på i den 

maritime sektor. 
Henning Jacobsen, Salgsdirektør
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Tidligere var der intet på 
markedet, som kunne rense 

99% rent i ventilationen, 
men det kan vores robot 

klare!
Kimmy Olsen,CEO

Den innovative robotteknologi, som E-AT har udviklet, har en rækkevidde på 45 meter og kan
passere gennem 90° bøjninger i alle retninger. Dette gør, at operatørerne kan styre dem fra et
sikkert sted, så der ikke er behov for at kravle i højder og dermed risikere farlige arbejdssituationer.
Kombinationen af den effektive robot og en specialudviklet coating er forbundet med store
økonomiske besparelser, da utætte ventilationssystemer ikke skal udskiftes men i stedet kan
repareres. Derudover opnås store besparelser på energiforbruget til at drive
ventilationsanlæggene.

For nogle år siden mødtes Kimmy Olsen, CEO i E-AT, med en stor virksomhed inden for krydstogtsskibe, hvor
han præsenterede robotten, samt de erfaringer de havde fået gennem EUPD-samarbejdet. Dette møde blev
skelsættende, da det gik op for Kimmy, at der var et stort potentiale i at udvikle coatingen, så den kunne
imødekomme særlige forhold på vand, fordi ventilationssystemer ofte absorberer vandpartikler fra saltvand
og klorvand. Herefter er coatingen blevet udviklet unikt til det maritime område. Efterfølgende er produktet
blevet testet på store krydstogtsskibe, hvilket viste, at coatingen ikke blev opløst, mens nogle nyinstallerede
rør i rustfrit stål allerede var tæret.

Erfaringerne har gjort, at virksomheden har udviklet deres strategiske fokus til også at inkludere
det maritime område og de for nyligt fået det eftertragtede VentGuard Speial Coating (SC50) DNV-
GL certifikat. Coatingen er i stand til at holde selv under hårde miljøbetingelser, såsom saltvand og
klor. Den nye teknologi er blevet modtaget med klapsalver af den maritime sektor, og
virksomheden har allerede udført rensning og indvendig coating på udvalgte AIDA krydstogtsskibe
samt præsenteret teknologien for Linbers Expeditions ombord på CS National Geographic
Explorer. Visionen på længere sigt er at sælge teknologien til rederier, værfter og maritime
virksomheder samt at få skibsdesignbureauer til at anvende teknologien på nybygningsprojekter
som en del af energioptimeringen.

Vores coating sikrer frisk luft fra 
kanalerne og indeholder ingen 

toksiner eller kemiske dampe. Det er 
måske en mindre brik i det samlede 
miljøregnskab, men det er et skridt i 

den rigtige retning.

Henning Jacobsen, Salgsdirektør

c/3



13

Iværksættere i verdensklasse
I Danmark har vi ildsjæle, der brænder for
at revolutionere den maritime sektor. Ofte
har personer, der har arbejdet i branchen i
flere år, en helt særlig ekspertise, der gør
dem i stand til at pege på, hvor der er
behov for udvikling.

De tre cases viser, at de danske
iværksættere innoverer i hele den blå
værdikæde på højt niveau, og deres
teknologiske udvikling er prisbelønnet på
nationalt og internationalt niveau.

Casene viser dog også, at det kræver en
stor portion mod at kaste sig ud i at skabe
iværksætteri, særligt på det maritime
område hvor netværk og sektorindsigt er
essentielt.

Behov for støtte til demonstration

De tre cases peger på, at muligheden for
at udføre store tests og demonstrationer
af nye løsninger er essentiel. Derfor er
der et behov for støtte til netop dette.

At teste nye løsninger er med til at
kvalitetssikre teknologien, hvilket er en
stor fordel for produktudviklerne. Dog er
tests og demonstrationer ligeledes med
til at skabe en større værdi for potentielle
købere og brugere af produktet, alt fra
rederier, til skibsførere og personale på
skibene.

Derudover er grundige tests og
demonstrationer af nye løsninger med til
at sætte Danmark på verdenskortet ift. at
levere løsninger i højeste kvalitet.

Samarbejde er vejen frem 

I alle tre cases er det tydeligt, at
samarbejde spiller en vigtig rolle.
Iværksætter-virksomheder har brug for
sparring fra mere erfarne spillere og
oplever stor værdi i dette.

Hvis Danmark vil stå i front, er der et
behov for samarbejde på tværs af hele
Det Blå Danmark. Der er allerede et godt
grundlag for øget samarbejde i sektoren,
og aktører som Danske Maritime, Danske
Rederier, Dansk Industri og Teknologisk
Institut er med til at fremme sparring og
vidensdeling.

Der er dog fortsat potentiale for øget
samarbejde i den maritime sektor, hvilket
bør være i fokus i fremtiden.

Fortællingerne fra de danske iværksættere er dybt inspirerende og vidner om det potentiale, der ligger i Det Blå
Danmark. Særligt tre fokuspunkter springer i øjnene ved sammenligning af de tre cases.

c/1 c/2 c/3

Erfaringer fra blå iværksættere og innovation i eksisterende virksomheder
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Virksomheden brugte en lang periode på at udvikle deres produkt og
sælge ideen til deres netværk.

4. Exilators partikelfilter til færgefart

Exilator blev grundlagt i 2014 med det formål at nedsætte
miljøbelastningen fra motorer på maritime fartøjer. Virksomheden har
udviklet et nyt højteknologisk filter, kaldet Exilencer. Filteret medfører
mindre røg, mindsket lugt, rent skrog, støjreduktion og i sidste ende et
bedre miljø.

Vi havde ideen på plads, men vi 
havde brug for at kunne vise, at den 

holdt vand.
Jesper Steenbuch, CEO, Exilator

Vinder af Green Ship Technology Award 2016

Shortlistet til Lloyds List Maritime Engineering 
Innovation Awards 2016

Modtager af EU Kommisionens Seal of Excellence 
2017

Derfor var det et stort skridt i den rigtige retning, da virksomheden i
2015 kom i kontakt med Teknologisk Institut, som gjorde dem
opmærksomme på, at Miljø- og Fødevareministeriet gerne modtog
ansøgninger til MUDP* på netop dette område. Virksomheden endte
med at modtage MUDP støtte, hvilket blev afgørende for udvikling og
test af filteret. Exilators historie er derfor et godt eksempel på
vigtigheden af samarbejde i og støtte til den maritime sektor.

Mere end 75 % 
reduktion af støj

Mere end 99 % reduktion 
af partikeludledning og CO2

*Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram. MUDP-tilskud kan gives til både små og store projekter, der fremmer innovative og 
nytænkende ideer og projekter, der kan bidrage til en grønnere verden, danske arbejdspladser og eksport af miljøteknologi. 

c/4
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MUDP støtten gjorde det muligt at danne flere samarbejder og teste produktet ude i virkeligheden,
hvilket virksomheden ellers ikke havde haft ressourcer til. Ved at samarbejde med en bred vifte af
partnere opnåede Exilator desuden en langt større indsigt i den praksis, hvor deres produkt skal
implementeres. Eksempelvis gav det tætte samarbejde med fagpersonerne på færgerne vigtig praktisk
og teknisk viden, som gjorde det nemmere at designe et produkt, der direkte kan implementeres.

MUDP var præcist det, vi havde 
brug for, for at kunne få lov at teste 
vores udstyr uden for laboratoriet 

på en faktisk færgerute.

Jesper Steenbuch, CEO i Exilator

Teknologisk Institut har haft en central rolle i forhold til at etablere kontakt mellem de forskellige aktører i
MUDP-projektet. Derudover har de været ansvarlige for at koordinere imellem de 10 samarbejdspartnere, der
har deltaget i projektet. Det har været et vigtigt aspekt at inddrage en lang række aktører, da der i den
maritime branche er et behov for dialog på tværs af forskellige aktører, offentlige såvel som private.

Med dette projekt, giver 
vi hele branchen

en mulighed for at 
samarbejde. 

Lars Overgaard, Programleder, 
Teknologisk Institut

Bo Andersen, direktør i Hundested-Rørvig Færgefart, oplevede ligeledes deltagelsen i projektet som positiv og
ser flere gevinster ved dette. For det første, ville de som virksomhed gerne være med til at bidrage til en
grønnere verden. Men implementeringen af filteret har derudover medført en række mere praktiske fordele
for færgedriften. Efter installationen af filteret, kommer der stort set intet røg ud af skibets skorsten, hvilket
er rart for passagerer på færgen såvel som personale. Det betyder desuden et markant mindre
rengøringsarbejde på skibet, samtidig med at der er mindre vedligehold og nemmere udskiftning af filteret.
Derudover har Bo Andersen fået flere henvendelser fra lokale borgere, der har undret sig over, om færgen er
gået over til elmotor, fordi den nu er så lydløs.

Så har vi skisme også 
fået den sidegevinst, at 
det her filter fungerer 

som en lyddæmper, der 
har gjort skibet stort set 

lydløst.
Bo Andersen, Direktør, 
Hundested-Rørvig Færgefart

Samarbejdet i fokus

c/4
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Projektet har været et fyrtårnsprojekt for MUDP, og demonstrationerne har ført til
imponerende resultater. Teknologisk Instituts målingerne viser, at filteret renser op til 99,9% af
alle partikler, og at der ligeledes er en markant støjreduktion på mellem 75 og 80%. Både
Teknologisk Institut og Exilator påpeger, at disse resultater er enestående. Støtte til projekter
som disse er særligt vigtige, da meget af den offentlige debat er centreret omkring CO2-udslip
og ikke på de partikler, som mange fartøjer udleder. Det er dog vigtigt at gøre politikere
opmærksomme på disse resultater, samt de udfordringer de kan løse.

Et opråb til politikerne 

Politikere fokuserer meget på CO2, 
hvilket jo også er vigtigt. Men det, 
vi dør af, er kulilten og røgen, som 

fuldstændig bliver glemt i 
debatten.

Jesper Steenbuch, CEO i Exilator

Det er et område, hvor vi bør 
tage fat og gøre noget. Det 
giver rigtig god karma at gå 
foran og sige, at i Danmark 

sejler vi grønt.

Lars Overgaard, Programleder, 
Teknologisk Institut

Udover at ny teknologi på området kan skabe betydelig vækst indenfor miljøvenlig udvikling i
det maritime sektor, så kan det ligeledes være med til at fremme dansk eksport. Ved at fremme
og støtte projekter, der innoverer den maritime branche, kan Danmark komme til at fremstå
som en stærk international samarbejdspartner, der sætter tonen for fremtidens løsninger på
de massive miljømæssige udfordringer, som verden står overfor.

100 % af vores salg er eksport. 
Vi demonstrerer med vores 

produkt over for internationale 
aktører, hvad vi kan i Danmark. 

Jesper Steenbuch, CEO i Exilator

c/4
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Det er vores vision at bygge en drone, 
der lever på skibet. Dronen vil være i 

stand til at løse en lang række af 
forskellige opgaver. Når du har en 

permanent drone på et skib, er det kun 
fantasien, der sætter grænsen for, 

hvilke typer af opgaver den kan løse.

Mads Jørgensen, Co-founder og CEO, Upteko

5. Upteko - Droneteknologi

Upteko har i samarbejde med DFDS udviklet et simpelt, fleksibelt og
autonomt dronesystem, der kan bruges til at løse forskellige
opgaver på skibe. Mulighederne for brug inkluderer bl.a. hjælp til at
dokke skibe i havn, assistance ved mand overbord,
redningsmissioner, detektion af brand og inspektioner. Det
dronesystem, der udvikles, vil på sigt kunne løse mange forskellige
opgaver. Dronerne forventes at blive installeret fast på skibene.

Samarbejdet mellem DFDS og Upteko er et glimrende eksempel på,
hvordan samarbejder på tværs af Det Blå Danmark bidrager til at
hjælpe start-ups i gang og med at videreudvikle de gode ideer. Det
peger på et væld af muligheder, som større virksomheder kan
bidrage til i forhold til at fremme udvikling og kommercialisering af
nye teknologiske muligheder og løsninger i Det Blå Danmark.

c/5

Hurtigere og effektiv inspektion af skibe

Assistance ved mand over bord

Hjælp til at dokke skibe i havn
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Den udviklede drone skal leve på skibet og kan hjælpe besætningen med en lang række af opgaver:
Hjælpe skibet i havn hurtigere, sikrere og mere præcist, end det er muligt i dag, få tidlig advarsel ved
piratangreb, kortlægge og lokalisere olieudslip etc. Herudover udvikles dronen i øjeblikket til at kunne
bistå med at inspicere skibet, som i øjeblikket er en administrativt tung opgave. Den primære fordel ved
løsningen er betydeligt forbedret dokumentation, muligheden for at følge skibets stand over tid og
dermed forbedre planlagt vedligehold. Ved hjælp af dronen og software tager inspektionen mindre end
2 timer. Dette inkluderer en 3D-model af skibet, som præcist markerer områder på skibet, som er
skadet. Det er igennem cloud-løsninger og rapporter dermed muligt at følge skibets stand.

Det handler om at kaste sig ud i 
det og få skabt samarbejder 

med aktører i branchen. 
Samarbejde er vigtigt for at 

drive de teknologiske løsninger 
fremad og sikre en kommerciel 
værdi af de mange gode ideer.

Mads Jørgensen, Co-founder og CEO, Upteko

Upteko blev etableret i 2018 af Mads Jørgensen, Benjamin Mejnertz og Sebastian Duus for at
jagte muligheden for at udvikle droneteknologi til brug i den maritime sektor. For Benjamin og
Sebastian startede brugen af droner som en hobby, og de har deltaget i dronekonkurrencer over
hele verdenen. Denne hobby er i samarbejde med Mads blevet til et start-up med et stort
udviklingspotentiale, og flere interessenter har allerede investeret i virksomheden. I dag har
virksomheden kontorer i København, Odense og Skanderborg.

Vi har været rigtig glade for samarbejdet 
med DFDS og det arbejde, de har 
bidraget med i forhold til at drive 
teknologi og innovation fremad.

Mads Jørgensen, Co-founder og CEO, Upteko, 

I samarbejde med DFDS har projektet haft mulighed for at teste dronen på skibe og har dermed været i
stand til at udvikle dronen, så den bedst muligt imødekommer behovene på vandet. Dette har stor værdi i
forhold til den fremtidige kommercialisering af produktet, fordi det er blevet testet i virkelige omgivelser.
Herudover har de arbejdet med DFDS omkring at udvikle en ladestation, som kan være på skibet, så dronen
altid er i stand til at udføre opgaver, når behovet opstår. På den måde bliver dronen en integreret del af
hverdagen på skibet, og giver besætningen de bedst mulige vilkår for at anvende dronen til at løse et væld
af forskellige opgaver.

For DFDS handler det om 
at hjælpe med at se de 

sorte huller. Hvor mangler 
de gode løsninger, og 

hvem kan vi samarbejde 
med for at oplyse disse 

områder?

Jakob Steffensen, Head of Innovation and 
Technology DFDS

c/5
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Ifølge DFDS, er der også et behov for tværsektorielle samarbejder. Der er en tendens til at tænke
udviklingen af løsninger branchespecifikt, hvilket medfører silotænkning, hvor nye tendenser og gode
tiltag isoleres til den enkelte branche. Derfor slår DFDS et slag for, at der tænkes på tværs af brancher, og
at de større danske virksomheder i højere grad søger inspiration og spotter nye innovationstendenser i
andre sektorer. Der er forsat mulighed for at sikre synergier samt overføre de gode erfaringer fra andre
brancher til den maritime sektor. Det giver også mulighed for at tiltrække start-ups med ny teknologi til
at arbejde i og med den maritime sektor, hvilket kommer hele Det Blå Danmark til gode.

Samarbejdet med DFDS har 
givet os en unik mulighed for at 

skabe et stort netværk i den 
maritime sektor og samtidig 

møde de mennesker, som kan 
få værdi af vores løsninger.

Mads Jørgensen, Co-founder og CEO, Upteko

Ifølge DFDS, er der behov for, at de større virksomheder hjælper start-ups med at skabe
netværk i Det Blå Danmark og sætter dem i kontakt med potentielle kunder. Herudover står der
mange små virksomheder med innovative løsninger og prototyper, men som ikke har
muligheden for at teste dem i den virkelige verden. Samarbejdet mellem Upteko og DFDS har
været et godt eksempel på, hvordan ideer og prototyper kan udvikles i tæt kontakt med de
områder, hvor de skal give en værdi.

Vi er store tilhængere af åben innovation. 
Det handler om at være nysgerrige på 

verdenen og sætte spørgsmålstegn ved 
måden, hvorpå tingene bliver gjort.

Mads Jørgensen, Co-founder og CEO, Upteko, 

Det tætte samarbejde med DFDS, og særligt muligheden for at teste dronen på skibe, har gjort, at Upteko
har kunne udvikle en samlet pakkeløsning, hvilket giver dem en unik fordel ved deres næste skridt: At
kommercialisere og gå på markedet med deres løsning. Adskillige rederier har allerede meldt deres
interesse i Uptekos løsning. Som Mads så fint udtrykker det: ”Det er kun fantasien, der sætter grænserne
for, hvad droneteknologien kan give til de maritime virksomheder”.

Udviklingspotentialet i 
forhold til droneteknologi 
er kæmpe stort, og vi er 

kun lige begyndt på 
eventyret.

Jakob Steffensen, Head of Innovation and 
Technology DFDS

c/5
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Det fede ved vores værktøj er, at nogle 
rederier i nogle tilfælde kan forbedre deres 
brændstofseffektivitet med helt op til 15 %.

Jakob Buus Petersen, Direktør, 
Vessel Performance Solutions

Vessel Performance Solutions blev grundlagt i 2014 af Jakob Buus
Petersen og Kristian Bendix Nielsen. Virksomheden har deltaget i et
Blue INNOship projektet Vessel Performance Decision Support,
hvor flere samarbejdspartnere indgik: TORM, J. Lauritzen, Force
Technology og Aalborg Universitet. I projektet er der blevet udviklet en
platform, som hjælper rederier og operatører med at skabe indsigt i
deres flådeydelse uden at skulle installere udstyr eller software. I
stedet analyseres der på driftsdata fra de enkelte skibe, hvilket leder til
betydelige besparelser på brændstoffer.

FORCE Technologys rolle i projektet har været at bidrage til at udvikle
en standard for interfacet mellem dataopsamling og analyseværktøjet.
Vessel Performance Solutions har udviklet selve analyseværktøjet,
imens TORM og J. Lauritzen har testet løsningen på deres flåder.
Aalborg Universitet har været en stor akademisk ressource for
projektet, samtidig med at de har åbnet døre for nye samarbejder på
internationalt plan.

Dette projekt peger på store potentialer ved brede samarbejder, der
går på tværs af offentlige og private parter. Samtidigt viser projektet,
hvordan støtte til sådanne projekter kan være med til at gavne
Danmarks eksport og position som forgangslang inden for miljøvenlig
udvikling.

c/6

Besparelser på brændstof mellem 
3 og 5 %

Torm og J. Lauritzen har
tilsammen sparet 70 mio. kroner
på driften af de involverede dele af
deres flåder i 2016 og fremad.

6. Vessel Performance Decision Support
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Det udviklede værktøj skaber ikke kun værdi for rederierne ved at danne overblik over, hvordan deres
nuværende fartøjer performer. Den indsamlede data kan over tid ligeledes give udsagn om, hvilke typer af
fartøjer, der generelt performer godt eller mindre godt. Derved vil maritime virksomheder kunne få et større
vidensgrundlag til rådighed, når de skal tage beslutninger om indkøb af nye fartøjer. Det vil give dem mulighed
for at tage beslutninger ud fra, hvor økonomisk skibet er at sejle med fremfor blot kapacitet og hastighed, som
man tidligere har bedømt ud fra.

Værktøjet giver 
rederierne et helt nyt 
datagrundlag at købe 

nye skibe ud fra.

Jakob Buus Petersen, Direktør, 
Vessel Performance Solutions

Den nye teknologi har skabt værdi for de medvirkende rederier, som har taget imod værktøjet
med åbne arme. Rederierne har i høj grad være motiverede for implementeringen af værktøjet,
da det løser en grundlæggende udfordring for dem. Rederiernes store engagement har omvendt
også skabt værdi for Vessel Performance Solutions via deres konstruktive feedback. Det har
gjort det muligt at tilpasse værktøjet, så det passer til den virkelighed, det skal bruges i.

Rederierne har virkelig deltaget aktivt, 
og det har været ekstremt vigtigt. Vores 

job er at gøre dem til en succes. For at 
gøre det har vi brug for indblik i deres 

verden. 

Jakob Buus Petersen, Direktør, 
Vessel Performance Solutions

Vessel Performance Solutions er vokset som virksomhed som følge af støtteprojektet, og de er
nu 7 fuldtidsansatte ingeniører. Ifølge Jakob Buus Petersen er støtte til virksomheder som deres
godt for det danske samfund, da det skaber øget eksport og gør den danske maritime branche
mere effektiv. Dette gør ligeledes Danmark som nation mere attraktiv på internationalt plan,
både som samarbejdspartner og produktudbyder.

Det er godt for det danske samfund, 
fordi det skaber eksport. Det er rigtig 
godt for Det Blå Danmark samlet set. 

Jakob Buus Petersen, Direktør, 
Vessel Performance Solutions

Ny teknologi skaber værdi på flere niveauer 
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Aalborg Universitet har i høj grad været aktivt involveret i projektet. Dette har, ifølge Jakob Buus
Petersen, bidraget på flere måder. For det første, har det været gavnligt for Vessel Performance
Solutions at have Aalborg Universitet som akademisk ressource, som har haft mulighed for at gå
i dybden på en måde, som virksomheden ellers ikke har tid eller ressourcer til.

En akademisk ressource

Det har været en stor 
hjælp, og universitetet 

har været en stor 
ressource for os.

Jakob Buus Petersen, Direktør, 
Vessel Performance Solutions

Det er en sidegevinst, at de 
studerende kommer ud på 

arbejdsmarkedet med en større 
erfaring på det maritime område. 

Jakob Buus Petersen, Direktør, 
Vessel Performance Solutions

Derudover har universitet været en solid samarbejdspartner, som har åbnet døre til nye
samarbejdspartnere, virksomheden ikke selv havde adgang til. De har blandt andet skabt en
relation til universitet i Shanghai, og dermed åbnet op for muligheden om at træde ind på det
kinesiske marked.

At involvere universiteter aktivt i udviklingsprojekter skaber også værdi for de studerende samt
de virksomheder, disse ender ud med at arbejde i. Det gavner de maritime virksomheder, at de
studerende bliver uddannet og erfarne på det maritime område, således af de kommer ud med
stærke kompetencer, der kan anvendes direkte i de maritime virksomheder.

Det var universitetet, der kom med det første 
eksempel på dash-boardet, som er meget 

komplekst at lave. Det, vi har i dag, er tæt på 
en direkte kopi af det, de lavede.

Jakob Buus Petersen, Direktør, 
Vessel Performance Solutions
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Tests og produktudvikling Behov for øget understøttelse Mere fokus på grønteknologi

De tre cases omkring innovation gennem samarbejder peger, ligesom de første tre, på behovet for og værdien ved
at samarbejde. Her bliver tre pointer især vigtige at understrege.

De tre cases tegner et klart billede af, at
selv etablerede virksomheder drager
nytte af at blive støttet i tests og
produktudvikling. Det drejer sig både om
økonomisk støtte såvel som vidensdeling.

Historierne viser vigtigheden af støtte til
at inddrage diverse aktører, der besidder
forskellige typer af viden, som alle
bidrager til, at produkterne udvikles på
det bedst mulige vidensgrundlag.

Ved at sikre den bedst mulige
produktudvikling og innovation af danske
løsninger, fremmes dansk eksport og
Danmarks plads som international
forløber for omstillingen til grønnere
sejlads.

Der er et behov for at fremme netværk.
Særligt bør der være fokus på at danne
netværk, der strækker sig fra
skibsdækkene til skrivebordene.

Støtteprogrammer samler aktører
omkring relevant udvikling og innovation.
Det er særligt af stor gavn for mindre
virksomheder, der ellers vil have svært
ved at samle partnere og ressourcer, og
derved vil samarbejder i mindre grad
opstå uden økonomisk støtte.

Sådanne partnerskaber vil bidrage til
Danmarks evne til at håndtere
konkurrencen i en til stadighed større
konsolidering, hvor store koncerner
opkøber mindre virksomheder.

Danske virksomheder vil gerne bidrage til
et grønnere Danmark, men der er behov
for større politisk opmærksomhed på,
hvordan branchen kan støttes til dette.

Der synes at mangle politisk fokus på
forskellige aspekter af miljøvenlig
udvikling. En stor del af den offentlige
debat og politiske tiltag drejer sig om CO2

udslip. Dog er der andre aspekter, der bør
tages hånd om, såsom partikeludledning.

Danmark har en mulighed for at indtage
en stærk international position, hvis vi
lykkes med at innovere på disse mindre
belyste områder, hvor der forventes
internationale restriktioner i den
nærmeste fremtid.
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