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 Appendix 1: Kai Nielsen 

Interview d 20. marts 2013: 

d. 20 marts 2013, hos Tuco i Faaborg 

Hvad skal I bruge LCA analysen til? 

Markedsføringssammenhæng,  

Detaljeringsgrad? 

Vi kan godt skifte materialer midt under det hele fra en leverandør til en anden leverandør. (det er kun 

færgerne i Norge, så det er ikke generelt). Vi kan skaffe data på disse tre færger. 

Produktkæde? 

Produktion: Resin, kulfiber, kernemateriale, maling (varmeregning også relevant)  

Leverandør: CF produktion (kræver el og transport) 

Viderebehandling: Mange ting ind her, hele arterien,  

Driftfase i Norge: vedligehold, brændstof, olie,  

End-of-Life: forbrænding, deponering 

Primært mængder (kiloer) der er vigtige her, ikke så meget prisen, og parametre der er forskellige for de to 

typer færger. 

Propellen er bestemt ikke den samme. 

Det er sku så nemt og simpelt at lave det vi laver. Der går noget resin, kerne og kulfiber ind, og det samler vi 

så sammen til alle mulige forskellige emner, og så samler vi det sådan set, og så ender vi op med at putte 

noget maling på. Så har vi et færdigt produkt som vi sender, men derudover så ligger der meget tid i inde i 

den her produktionsproces, der er for alle de flade paneler der har vi et færdigt glasbord, som vi bruger til 

at støbe de her flade paneler. Men til skroget f.eks. der er der jo en skrogudrustning, som kræver en 

forfærdeligt masse og som på et eller andet tidspunkt også skal bortskaffes igen. Der ud over kører der ved 

siden af dette her en forfærdeligt masse hjælpestoffer som pipelines, mess til at fordele det hele, 

plastikdug, limmasse som vi bruger til at lime dugen fast til formen, slanger både til og fra. Så inden man får 

set sig om så er der altså 25 andre varenumre hernede i hjælpestoffer gruppen, som skal til også for at lave 

det her. Det vil jeg tro man skal have med også? Det kan ikke genbruges, da det bliver fyldt med resin og 

ryger i vores brandbare container bagefter. Kom ned og få et indtryk af hvad der egentlig kreeres af spild i 

processen (12.37). Vi kan skaffe dokumentation hvis vi ikke har det her. Energi skal selvfølgelig også til, og vi 

bruger rimelig meget opløsningsmidler. Isoleringsmaterialer og brandhæmmer er vi ikke inde i. Faktisk på 

den første færge vi byggede af de der 35V’ere til Norge der brugte vi en anden resin i de områder hvor der 

var passagerer, fordi de håbede at så kunne man undgå at lave en anden brandisolering, men det fandt 

man hurtigt ud af at det var ikke nok. Så brandisoleringen ligger i noget overfladebehandling og den 

aptering man laver. Så det gik vi væk fra igen og lavede det hele med den samme resin. Så vi er ikke inde 
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omkring noget med brand her. Det sker i viderebehandlingsfasen. Båtservice i Mandal i Norge som byggede 

bådene og som var entreprenør på det, og de havde så et designhus i Bergen LMG Marin, som 

konstruerede bådene og lavede de testprogrammer der skulle til. For når man laver sådan en ny 

konstruktion så skal man lave nogle testemner der verificerer at den konstruktion og de data man bruger at 

de også bliver genskabt i produktionsmiljøet. Så vi har lavet et større antal testemner som så er kommet til 

et eller andet institut for at verificere at de data de har styrkeberegnet efter at de også holder i 

virkeligheden. Hvis vi skifter et af de tre hovedkomponenter så skal vi til at lave et nyt testprogram. Hvis 

vi skifter leverandør på et af de tre komponenter så kræver det at vi laver nye testemner som skal 

certificeres igen.  

Spild? 

Vi regner med spild på kulfiber på 10%, og det gør vi også på kernen. På resinen regner vi 15%, som sidder i 

slanger og andet godt. F.eks. ved håndstøbning får du som regel blandet for meget resin, så der er lidt spild 

tilbage i spanden. Hvis der er simple flade paneler der er firkantede så har vi kun spild på 2-3-4 %, men når 

vi laver bulkheads så er vi oppe på meget mere. Vores erfaringstal over et helt projekt siger ca. 10%.  

Strategi 

Organisationsstruktur: 

Jonas i toppen som direktør, en meget flad organisation det er tæske lækkert. Jeg sidder i produktion, så 

har vi en tegnestue med Jacob Rasmussen. Det vi får fra LMG er tegning af hele færgen. Vi går så ind og 

laver tegninger af hvert enkel del i den konstruktion. Vi laver det udfra den her 3D tegning fra LMG, der 

laver vi emnerne på mål. Med noget plads til noget limmasse i samlingerne. Tegnestuen laver 

produktionstegninger og en form for styklister, og kreerer som regel også det første indkøb. Så har vi en 

teknisk afdeling og det er Jakob Frost der sidder der, og det er Jonas og Jakob Frost der ejer firmaet.  Den 

tekniske afdeling har kontakten til LMG for at få alle oplysninger ud af dem.  Vi har ikke i dag kapacitet til at 

gå ind i konstruktionen og beregne. Så vi fungerer lidt som en underleverandør for en kunde som i dette 

tilfælde er Båtservice. De kommer med design og det hele, og vi har så produktionsmåden til at sætte det i 

værk. Den viden der ligger hos Jakob er hvordan du samler og alt det tekniske omkring det. Vores 

kerneviden er egentlig hvordan man laver alle de her fødelinjer til resin og vakuum og hvordan de ligger 

og hvordan laver man sådan noget med en sikkerhed for at det også bliver en succes. Vi kan jo nemt 

snakke materialer for 300.000-400.000 kr i sådan et skrog. Neden under Kai er alle de timelønnede (7 

hvoraf 2 er lærlinge). Kai har også projektledelse og styrer underleverandører. Kai laver sammen med Jonas 

kontrakter og indkøbsordrer. Kai har også en hel del materialekøb. Arne har ansvaret for at alle 

hjælpestoffer er på lageret, men dybest set ligger det hos Kai. Asker har været inde og hjælpe omkring 

tegning, men stopper omkring maj.  

Kommunikationsveje 

Meget mundligt og noget kvalitet som Kai også sidder med. Når man er i en lille organisation har man 

mange hatte på (26:37). En gang om ugen sætter vi os ned og går i gennem de projekter vi har i gang og 

laver et kort referat, så det er overordnet det som styrer vores opgaver. Vi har en autorisation fra 

Søfartsstyrelsen at vi må lave og reparere både i glasfiber. Engang i mellem skal de tjekke om man har de 

faciliteter der skal til, har man de medarbejdere der har den rigtige uddannelse for at man kan bygge i 
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komposit, laver man det med jævne mellemrum så man vedligeholder sine kvalifikationer. Det skal 

Søfartstyrelsen kigge på en gang i mellem så ikke bare alle og enhver bygger i komposit. Ved siden af det 

her har Kai projektafdelingen, hvor vi nogle gange har vi haft fire forskellige firmaer inde afhængig af 

hvordan aktiviteten er. De syv fastansatte har typisk været her i 10 år, og nogle har været her siden starten 

i 2000-2001. Så rimelig stor loyalitet. Hvis vi ser bort fra vi skar ned lige efter konkursen så kom et par af de 

ansatte tilbage igen så de nyeste har vel 2-3 års anciennitet i firmaet, og så er der selvfølgelig vores 

lærlinge. 

Hvordan så strukturen ud før 2008? 

Listen under Kai (antal ansatte og projekter) var meget lang. Indkøbsafdeling og planlægning under Kai, og 

en økonomi afdeling ved siden af de tre hovedafdelinger. Vi har en ekstern revisor der kommer en gang om 

ugen og bruger en halv eller trekvart dag på at lave det økonomiske. Løn i administrationen lå i økonomi, 

men er i dag flyttet over til Kai. En årgang var der 3 ansatte i økonomiafdelingen, så i alt en 10-stykker i 

administrationen. Jonas er egentlig ikke ansat i Tuco Yacht værft, men han er ansat i Tuco Marine eller Tuco 

ejendomme. Vel har vi en struktur, men vi sidder samlet og holder møder 2-3 gange om dagen, når der lige 

kommer et eller andet op (32.48)og det er en rigtig god ting ved denne her organisation, at kommer der et 

eller andet så snakker vi sammen i 2-5 min og så har vi taget en beslutning og så kører vi videre.  

Hvordan laver I kontrol? 

Det er noget af det der er spændende her og en proces vi er i gang med. Det er at de her 6-7 medarbejdere 

vi har hvis vi kigger vores svende eller udlærte der har vi 5 plus de to lærlinge. Jeg tror de to lærlinge 

fortsætter. Da vi kørte Skagen projektet f.eks. til Danish Yacht, der var den ene af de her lærlinge med som 

projektleder ude i værkstedet på det her, og var med til at sikre dels kvalitet og dels planer de blev 

overholdt med de her underleverandører. Men ellers er meningen af de her 5 svende skal løftes op, dog 

ikke alle fem idet nogle af dem ikke gider og bare vil gå og arbejde med hænderne, men der er også nogle 

som gerne vil udvikle sig og dem bygger vi på. F.eks i det projekt vi kører for TP offshore der har vi en af de 

timelønnede som er uddannet plastmager, han har ansvaret for kvalitet, at planer bliver overholdt og 

ansvaret for at de har de materialer de skal bruge. Det betyder at vores timelønnede herude, de begynder 

ikke længere at fungere som håndværkere, men som en styrende funktion. Vi styrer det ved at hvert 

eneste panel der sidder i overbygningen eller i skroget det har vi et stykke papir på (der er brugt det her 

kul eller glas, der er brugt det her kerne og resin, det var den dag klokken det og det, og materialerne havde 

den og den temperatur). Det udfylder vores underleverandører og så er der nogle kontrolpunkter på de 

papirer. Dem går Jakob ind og signer på og sikrer at de bliver udfyldt rigtigt. Er der et eller andet som ikke er 

som det skal være, og det er der jo nogle gange, så bliver der lavet fejlrapporter og dem sørger Jakob for 

bliver lavet, og er der nogle korrigerende handlinger på så kommer det omkring mig (Kai) og bliver 

godkendt til videre bearbejdning. Med hensyn til planer så ved vi at der f.eks. skal laves 600 m2 paneler til 

dækshuset dvs. der skal laves 30 m2 panel om dagen. Der har vi så lavet et regneark hvor vi så plotter ind 

(det er i øvrigt Jakob der laver det) og på den måde sikrer vi at vi nogenlunde overholder vores planer og så 

er der milestones for hvornår vi skal have et dæk færdigt eller nogle andre ting. Vi har et forholdsvis simpelt 

planlægningsprogram der hedder Primavera. Ulykken ved Primavera er at det faktisk er et projektledelses 

værktøj. F.eks. er det her en plan for de to ES-vagt både vi er i gang med nu, og der findes tilsvarende for 

andre både vi bygger. Der har vi nogle hovedpunkter som vi går ind og planlægger på og vi har nogle 

milestones her skal vi afforme f.eks. og her ude skal vi aflevere til kunden. Det er et eller andet GANT kort 
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og det er det det kan. Det er rigeligt fint til os, fordi vi er så tæt på og går i værkstedet adskillige gange om 

dagen og fornemmer også hvor er vi henne i forhold til hvor vi burde være. En af udfordringerne da vi 

lavede 35 meter færgerne til Norge og med andre projekter er at vi er fleksible og hurtige, men nogle 

gange er vi næsten for hurtige dvs. vi producerer samtidig med der bliver udviklet. Samtidig med de 

sidder oppe i Norge og tegner ligeså hurtigt som de får frigivet noget på båden ligeså hurtigt producerer vi 

det. Det er ikke sådan de kommer med en fuld færdig færge og siger her. Og nogle gange resulterer det i at 

vi må tilbage og lave noget om og finde ud af at der skulle det have været lidt anderledes, men sådan er 

det. Kunden betaler for denne rettelse. Vi producerer til den dokumentation vi har fået og sker der et eller 

andet ændringer i forhold til det og har vi produceret, så er det noget kunden betaler.   

Er I hurtigere end andre producenter af kulfiber både? 

Ja, det er vi meget, det er det vi vinder vores kontrakter på. Vi er hurtige fordi vi er så lille en organisation 

som vi er, og vi har nogle metoder som gør vi er hurtige f.eks. vil man normalt når man skal lave et skrog 

bygge en hun form, som man så bygger indeni, for at få en god overflade udvendigt. Det vi gør i stedet for 

det er at vi laver en ramme og så for hvert halve eller hele meter afhængig af hvordan formen er på 

skroget, får vi laserskåret nogle krydsfiner plader og får bygget op og får beklædt denne form. Det vil sige 

at i løbet af 3-4 uger har vi en form til at bygge på, hvor en hun form ville tage det tre eller firdobbelte 

tid. Det er frygteligt svært at bygge i hun form, hvor vi kan hænge vores ting op så skal man op og lave 

noget vogn som man kører på for ikke at gå og træde i det man lægger op (og lim i sådan en konstruktion er 

noget skidt – 43.20). Vores metode giver os noget mere spartelarbejde for at få nogle ordentlige overflader. 

Det der er vigtigt er det der er under vandlinjen, for når de skal op og sejle med de hastigheder som de 

Norske færger de gør, så er det utrolig væsentligt at overfladerne under vandet de er rigtige, og når man 

snakker propeller der laver man i dag sådan en propeltunnel, hvor propellen den sidder i. Faktisk så var 

dem der laver disse propeller nede og kontrollere at propeltunnelen den passede. Når den bliver leveret 

laver man den sidste tilpasning af propel spidserne for at få så lidt afstand mellem propel og tunnel som 

muligt, og det er igen noget med udnyttelsesgrad på propellen. Så man er i disse her både helt nede i de 

små ting. Vi bruger også de her underleverandører som arbejder 10-14 timer om dagen når de er her. Så 

det er helt klart en af vores konkurrenceparametre. Fra vi får en kontrakt til vi begynder at lave noget i 

værkstedet der går 3-4 uger, som er den tid der går med at skaffe materialer, så det er også den tid vi har til 

at få alle aftaler på plads. Vi har ingen lager.  

Medarbejder staben? 

Kai er maskinmester og produktionsleder. 

Jonas og Jakob er begge to bådbyggere. 

Rasmus er teknikum ingeniør (maskin) 

De timelønnede er: bådbygger, plastmager, landmand, automekaniker, almindelig tømrer.  

Begge lærlinge er i bådbygger lære. 

De har været her i adskillelige år alle sammen. Ud over det sidder Kai også med arbejdsmiljø og miljødelen 

af inventoriet såsom sikkerhed og foranstaltninger. Det har været en enorm opgave at sikre at vores 
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underleverandører arbejder efter de samme arbejdsmiljøregler og ordensregler som vi selv gør. Det har 

været rigtig tungt. Vi mener for at kunne lave en ordentlig kvalitet så skal man også have et ordenligt 

arbejdsmiljø og i arbejdsmiljø er også orden og ryddelighed. Men de er ved at lære det, og det er ved at 

true dem med hjemsendelse, hvis de ikke gør det, da det er det eneste de rigtig har respekt for. 

Underleverandørerne arbejder på et skibsværft i Polen til dagligt. Vi kræver de skal have arbejdet med 

komposit materialer før, og hvis ikke de har det skal der være en der garanterer at man laver noget 

oplæring. Det har også noget at gøre med at i dag når man får sådan nogle fyre her ind, så skal de anmeldes 

til arbejdstilsynet i et Ruth register. Lige så snart man har gjort det så i løbet af 3-4 dage så står der en fra 

arbejdstilsynet, for at sikre de har nogle ordentlige arbejdsforhold og sikre at de arbejder under de samme 

forhold som danskere arbejder under. Så det er yderligere et argument for at sikre de følger reglerne. Vores 

egne medarbejder er der krav om at de har en uddannelse indenfor epoxy, isosyrenater for at arbejde med 

de stoffer, hvorimod de udlandske arbejdere kan vi slippe afsted med at dokumentere at de har arbejdet 

med det et vist stykke tid. Det gør vi også for at sikre at de folk der kommer her har kendskab og er vant til 

at arbejde med komposit. Det er blevet nemmere med tiden, da det er de samme underleverandører vi 

bruger og de samme folk der kommer igen og igen. Så de får mere erfaring og vi får mere arfaring med 

hvad de er gode til og sådan. 

Kvalifikationer og ny viden? 

De kommer ikke på kurser. Hvis der sker noget nyt kommer det primært fra Jakob Frost fra teknisk afdeling 

der har den tekniske og praktiske viden om hvordan man gør tingene ude i værkstedet, og det er ham der 

lærer fra sig hvis der er udvikling.  

Har der været arbejdsulykker? 

Ja, vi har haft arbejdsulykker. Det har været faldulykker, folk der ikke har brugt sikkerhedsbriller og fået 

resin i øjnene. Men ingen alvorlige skader eller varige men. 1.5 år siden sidste arbejdsulykke.  

Sygefravær? 

Vi ligger og roder (lige nu har vi en der er langtidsyg med ryggen), men ellers hvis vi ikke regner ham med, 

så ligger vi på et fravær på under 2%, så det er ikke noget vi har problemer med, hvor industrien generalt 

regner med 5%. Så der ligger vi langt nede og det kan dækkes af forkølelse og influenza de 2%.  

Skriftlig dokumentation? 

Vi har vores kvalitetspapirer, som fortæller hvordan tingene skal gøres. Vi laver tegninger på alt. På f.eks. 

Es-vagt hvor vi laver ca. 20-24 af den samme båd der ligger arbejdsinstruktioner. Men det gør der ikke når 

vi laver én som f.eks. til TP offshore.  

Reduktion af omkostninger? 

Den største omkostning er lønninger. Det har vi gjort ved at skære fuldstændig ned sådan at vi næsten 

uanset hvad kan beskæftige de her mennesker. Når vi så får projekter ind så trækker vi underleverandører 

ind tilsvarende. Underleverandørerne kan også godt tage nogle af de opgaver som vores egne normalt går 

og laver, sådan at vi får frigivet nogle personer til den her projektledelse som jeg snakkede om tidligere. Så 

vi får en meget dynamisk tilgang til vores resourcer. Ellers snakker vi meget omkring vores indkøbspriser 
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både på vores 3-4 hovedprodukter (kerne, kul/glas, resin) som vi kan påvirke meget. Noget af det bliver 

defineret af dem som konstruerer f.eks. kerne tænker mange DIAB i Sverige, men på kul og resin kan vi 

godt gå ind og kigge på andre leverandører for at spare. På hjælpestoffer er vi ligeledes meget 

opmærksomme på indkøbspriser. Vi har ikke gjort noget ved at spare på varmeregningen endnu, men vi har 

snakket en del om vores energiforbrug dog uden at gøre noget konkret. Mht. El kan man betale ind til 

energioptimering og så få en energikonsulent ud og det har vi haft et par gange og der er også nogle ting 

som vi har gjort som var rimelig lige for. Den her hal er oliefyrsopvarmet, mens eller er det naturgas 

opvarmet. Mange elfirmaer tilbyder man kan købe til dagspris og jeg har prøvet et par stykker, men kan 

ikke rigtig få øje på fidusen. (1:00:20) 

Evaluering på projekter? 

Ja, vi følger økonomien i det. Vi evaluerer hvad vi kan gøre bedre, men det er ikke noget strengt 

formaliseret noget. Jakob og mig sætter os ned og ser på hvad vi kunne have gjort smartere. Vi evaluerer 

kvaliteten løbende og bliver også evalueret på det.  

Nogle gang har vi en ordrebog der er fyldt 1.5 år frem i tiden og nogle gange er den fyldt 1 uge frem i tiden. 

Altså vi er jo meget projektorienteret, og derfor kører vores kapacitet også op og ned. Man kan sige at en 

overordnet strategi blev der lavet her for en 2-3 år siden som gjorde at vi ville ind i det her segment med at 

bygge kompositstrukturer, og det må vi sige at det lykkedes rimelig godt. Hvis der kommer en med et 

projekt omkring en lystbåd så hopper vi også på det. Den sorte båd er faktisk bygget af rene flade paneler, 

og det gør vi har kunnet lave en meget simpel form. Vi har lavet nogle både der hed Alu-cart som var 

bygget i aluminium. Så ville vi undersøge om man kunne lave sådan en i komposit med nogle meget lave 

værkstedsomkostninger og deraf en meget lav byggetid, hvis man ville det. Den sorte båd er sådan en 

fritidsbåd som vi bygger på når der er tid til det, og vi havde den med på en udstilling i Fredericia forrige 

weekend eller weekenden før. Der er faktisk nogle der er interesseret i at komme ud og sejle i den pga. den 

lave vægt. Vi er lidt med på Samsø og er med til at føde projektet, men ellers så venter vi på en ordre før vi 

bygger noget. Markedsføring og marketing det er Jonas. 

6 R’s og brandsikkerhed? 

Vi genbruger på værkstedssiden f.eks. stålrammer. Mht. brandregler så er det ikke os der laver 

konstruktionen. På es-vagt bådene er vi igang med en udvikling på en ny båd og har lige lavet nogle paneler 

der skal til noget brandtest og der har vi været inde og foreslå en resin der opfylder de krav til 

brandsikkerhed der eksisterer. Vi eksperimenterer ikke med andre former for sandwichkonstruktioner. Vi 

er i gang med en forsøgsrække i samarbejde med Teknologisk Institut med at blande forskellige additiver i 

resinet for at se hvordan det påvirker styrkeforholdet. Typisk har vi et meget tæt samarbejde med dem der 

udvikler, men det er ikke os der driver processen, det er derimod designhuset. Typisk er de også entreret 

ind af hovedentreprenøren til at sikre at projektet bliver gennemført. Så det er designfirmaet der står for 

hovedentreprisen. Blandt andet vores resin leverandør som i flere tilfælde er Rajkholt i Norge trækker vi en 

del på da de har alle testfaciliteter også til at verificere deres produkter. Dem bruger vi engang i mellem til 

at få lavet nogle tests. Force institutet har været inde over flere gange i forbindelse med færdige 

konstruktioner. 

Klassifikationssleskaber? 
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Vi kan bygge til de her klassifikationsselskaber er også en konkurrenceparamater. Vi opbyggede det 

igennem projektet med kvalitetsstyringssystemet og i andre projekter hvor vi mere eller mindre har 

kopieret eller finpudset. Men så stor forskel er der ikke på de forskellige selskaber.  

Powerpoint diagram snak: 1:15:20 og resten af interviewet... 

E-mail korrespondance med Kai Nielsen 

-----Oprindelig meddelelse----- 

Fra: s062076@student.dtu.dk [mailto:s062076@student.dtu.dk] 

Sendt: 4. juni 2013 16:45 

Til: Kai Nielsen - Tuco 

Cc: s110357@student.dtu.dk 

Emne: DTU speciale 

 

Kære Kai 

 

Vi arbejder hårdt på at skrive vores opgave færdig til deadline i start 

august.  Efter Sankt Hans vil vi meget gerne komme forbi jer og fortælle 

lidt om hvad vi er kommet frem til og høre jeres feedback. På baggrund af 

vores undersøgelser har vi nogle supplerende spørgsmål til jer. Da vi er 

lidt i tidsnød vil vi foretrække kommunikation på e-mail eller skype. 

 

Indtil videre har alle hjælpestofferne voldt os problemer, da det har 

været svært at finde specifikationer på produkterne. Vi har en kontakt til 

Bodotex, som evt kan hjælpe med at finde frem til hvilke typer plastik 

hjælpestofferne er fremstillet af, samt hvor meget de enkelte produkter 

vejer. 

 

Vi har nogle supplerende spørgsmål dig i prioriteret rækkefølge: 

 

Hvor meget vejede det endelige skrog og overdel til de tre Norske 

katamaranfærger (CarbonCat35)? Vi er nået frem til en samlet vægt på ca. 

34 tons af kulfiber skrog og overdel. Det vejede 28 tons 

 

Hvordan skaffer I jer af med affald eller spild og hvilke typer affald har 

I? Her tænker vi primært på de 5-10% kulfiber der er spild i 

produktionsfasen, samt det kerne og resin der også bliver smidt ud. Bliver 

det bare smidt i en container til brændbart affald? Det bortskaffes som 

brændbart affald 

 

Det spild af kulfiber I har fra produktionen i hvor stor en grad er det 

fyldt med epoxy resin? eller er det ubehandlet og ren fiber der bliver til 

spild. 

Der bliver næsten ikke bortskaffet rent kulfiber. Evt overskud / spild 

bruges i ikke kritiske projekter. 

 

Hvor stor vil I antage at prisforskellen er mellem et aluminiumskrog og et 

mailto:s062076@student.dtu.dk
mailto:s062076@student.dtu.dk
mailto:s110357@student.dtu.dk
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kulfibeskrog? Her tænker vi på produktionsprisen som køber skal betale. Et 

kulfiber skrog er ca. 20 % dyrere 

 

Hvor langt går jeres ordre bog frem nu?  Frem til oktober 

 

Hvor nemt er der for jer at skifte leverandør af f.eks. kernemateriale og 

resin? Det kan være vanskeligt med de projekter vi arbejder i. Det kan 

godt medføre nyt testprogram 

 

Eksisterer der et tillidsforhold mellem jer og leverandører? og mellem jer 

og en designer? Hvis vi ikke har tillid til vore leverandører, så er de 

her ikke! 

 

I hvilken grad stoler I på jeres leverandører? Se ovenfor, men vi søger da 

alternative leverandører. 

 

I hvilken grad fungere jeres leverandører som sparringspartneres til nye 

produker og produktionsmetoder? Det gør de i begrænset omfang 

 

Hvordan får I nye idéer til produkter/laminat typer? Deltagelse i messer, 

konferencer og seminarer. 

 

Hvor meget træ bruger I ca. til formen? 2 - 3000 kg 

 

Når en af hovedkomponenterne(resin, kerne og lim?) udskiftes, skal det 

hele så testes igen? og hvem tester og I forhold til hvilke regler? Det vi 

laver til Esvagt, ville skulle igennem nyt testprogram hvis der skiftes 

materialer, men de større projekter kræver blot, at det er certificerede 

varer fra godkendte leverandører. 

 

Hvis f.eks. tykkelsen af kernematerialet ændres, skal det så testes igen? 

Nej ikke nødvendigvis 

 

Hilsen Niels og Meta. 

 

-----Oprindelig meddelelse----- 

Fra: s110357@student.dtu.dk [mailto:s110357@student.dtu.dk] 

Sendt: 25. juni 2013 13:46 

Til: Kai Nielsen - Tuco 

Emne: energiforbrug til Carboncat35 

 

Hej Kai 

 

Tak for i går. 

Vi er fuldt igang med at rette vores analyser til, og har et spørgssmål. 

mailto:s110357@student.dtu.dk
mailto:s110357@student.dtu.dk
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Det el og gas-forbrug du har oplyst til os dækker 7 måneders forbrug. 

Tog det 7 måneder at bygge skroget til hver færge, eller to det 7 måneder at bygge skroget til alle tre 

fæger? 

 

VH Meta 

Hej Meta 

Det tog 7 måneder at bygge den første, og derefter var der 2½ måned mellem de næste 

 

Med venlig hilsen / Best regards 

 

Kai H. Nielsen 

Production Manager 

Tel:+45 29659665 

Mail: khn@tuco.dk 

 

Interview 24.juni 2013 

Ekstra spørgsmål besvaret hos Tuco i Faaborg. 
 
Vi har beregnet 25% spild, men det er på baggrund af at alle stoffer (undtagen acetone, træ og 
plastic helpers) går til vægt i skroget. Er det rigtigt? 
 

Vis 25% spild er rigtigt, overrasker det dig så at tallet er en del højere end de 10-15% du 
troede? 
Kai vil kigge sine tal igennem igen, da 25% lyder af meget. 
Kai mener at kulfiber+kerne måske har 10 % spild, resiner og lim er  måske 25%. 
 

Hvilken type træ bruger I til formen? (vi har antaget indendørs krydsfiner træ) 
 

    Den samme form blev brugt til alle de tre Norske færger.. 
Vi bruger birketræ krydsfiner i god kvalitet. 
 

Hvor mange meter svejsning bruger man ca. på et aluminium katamaran skrog, der er 30 
meter langt og 10 meter bredt? 
 

Anodiserer man på begge sider af et aluminium sheet til et skrog? 
Kai tvivler på at aluminium bliver anodisering før svejsning, da svejsning vi fjerne enhver form 
for overfladebehandling 
 

Hvad var jeres pris for at producere de tre skrog og strukturer til Norge? (samlet pris var 160 
mio. NOK, så hvor mange af dem fik I) 
 

    Omkring 1/3 af prisen går til skroget i kulfiber. 
ca. 14 mil dkk. 

tel:%2B45%2029659665
mailto:khn@tuco.dk
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Kender I noget til vedligehold af kulfiber og aluminiums færger - mængder og omkostninger? 
    - hvor ofte er I på besøg i Norge og hvad tager I for det? 
 

    Vi bruger omkring 50 kg materiale om året til vedligehold. 
 

Er det muligt at erstatte motoren i fremtiden med f.eks. en LNG motor og brændstoftank? 
- og tror du det er dyrt? 
- Så man kan fremtidssikre de Norske både? 
Det skulle nok være muligt, bare at den er propeldrevet. 

 

Har du nogen mening om levetid af de to skibe i hhv. aluminium og kulfiber? (30 år antaget) 
Nej. 
 
Hvad vil I gerne have fra vores rapport når vi er færdige? 
Et resume på danske med konklusionerne.  
 

Ville I være interesseret i after sale services som f.eks. reparation af skader og årlig 
vedligehold, hvis markedet for kulfiber færger vokser? 
    - Har I kapacitet til det hvis I samtidig skal bygge nye skibe? 
Spørg jonas 
 

Vi har hørt fra branchen at nogle er skeptiske fordi de er bange for fatigue (træthed eller 
svækkelse) af kulfiber i forhold til stål. Man kan jo knække en kulfiber pind. 
    - Hvad ville du sige til dem? 
 

Vinylester er meget sejt. Kerne Materialet bliver designet til at kunne tåle slamming 
Vi er hurtige og kan bygge til klassekrav  
Kai vil se til LMG og England for gode designere til CFRP. 
 

Ser vores organisationsdiagram for jeres firma rigtigt ud? 
 

-- Vi har fået 3 ekstra timelønnede, Vi har hele tiden 2 lærlinge. QI står for quality inspection,  
. 
Ekstra spørgsmål: 
hvordan vurdere i miljøvenligheden af de produkter I bruger? 
hvad er bedt 60/40 eller 40/60 ved kulfiber/resin styrker? 
60/40 til kulfiber/resin er stærkest. 40/60 opnås ved hånd påføring af resin og giver en svagere 
blanding.  
 

De to typer Dion burde nok være polyester resiner og ikke epoxy 
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Appendix 2: Jonas Pedersen 
Interview med Jonas Pedersen, medejer af Tuco Marine Group ApS. Onsdag d. 20. marts 2013 kl. 15.22 

Hvorfor er det I vil have os til at lave en LCA? 

Hvorfor vi syntes at det er en smart idé?! Det har vi sådan været inde på før. For vores vedkommende 

handler det om, at det her er et relativ ny tankegang og relative nye produkter ude i markedet. .. Man har 

ikke set det ret meget i Danmark; man har ikke set det ret meget i Nordeuropa, udover i Norge.  

Så ethvert stykke papir og enhver form for dokumentation, der er med til at dokumentere rigtigheden af de  

ting vi arbejder med, er værdifuldt.  Og derfor er det også interessant at kigge på den der livscyklus. 

I forhold til markedsføring? (00:52) 

Både i forhold til markedsføring, men det er i høj grad også i forhold til egen viden og i forhold til 

markedsindretning.  Og sikre at den måde man approacher markedet og de ting som man gør rundt 

omkring her, de er basseret på viden. 

Så naturligt går der markedsføring i det, men der går også en stor grad af beslutning støtte. Det skal man 

ikke undervurdere.  

Niels: Det handler også om hvordan I kan forbedre jer? 

Ja, naturligvis og hvilken vej vi skal styre virksomheden og vores produktportefølje.   

Man kan sige at hvis man kalder det beslutningsstøtte, så er det tilfældet både for kunderne og for 

markedsføringen og for os selv i forhold til strategi. Det  er jo beslutningsstøtte. 

Niels: Hvad er planlægningshorizonten? (2:00) 

Det kommer helt an på hvilket niveau af planlægning vi arbejder på. For hvis vi arbejder praktik og 

produktion så kan det være meget kort. For dybest set kan vi ikke se hen over vores ordrebog. Når vi har 

ordrebogen, så kan vi ikke planlægge længere fremad end det, der kommer til at ske når det kommet til 

deltajl-planlægning.  Så er det klart at man kan komme til at lave noget lidt mere langsigtet strategi, der 

siger hvilke nogle markeds segmenter, man vil arbejde efter. Og hvilke nogle kundetyper vil man gå efter og 

hvordan vil man approache dem. Det er selvfølgelige mere langsigtet.  Der taler man 3 til 5 år. (2:36 min) 

Niels: hvem er jeres kunder, færger, offshore?? 

Når du siger off-shore branchen og færge-branshen, så taler du mere kunde segmenter. Jeg vil sige, at  hvis 

du spørger, hvem der er vores direkte kunder: så er det værfter. 

Altså, det er andre værfter der aftager vores produkter til færdig udrustning. Man kan sige i forhold til det 

vi levere til ES-Vagt, så er det i virkeligheden ikke et vært, det er ES-vagt selv der færdig udruster. Men 

dermed mener jeg jo også at så er de selv værft. I tilfældet med TP-offshore, som er den båd der står 

derover, så er han også selv sit eget værft i forhold til færdigudrustning. Igen vil jeg sige,  at han er værft.  

At de værfter så har forskellig sigte; nogle kigger på færger, nogle kigger på offshore. Det  er sådan et 

segment længere ude. Men vores kunder er værfter og rederier.  
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(3:50) Niels: så I er underleverandører til dem? 

Ja, det er vi helt klart. 

Meta: hvilke type funktion har de både I leverer til, når de er færdige? 

S-vagt. Defarserer, defineret til S-vagt. De bliver brugt til fast-rescue craft (4:08), hvor TP er en 

accommodation katamaran. Der skal bruges til at bo ombord på. Men det er ikke sådan at jeg kan sige at 

vores marked er mere målrettet færger end at det er målrettet vind-supply. 

Dybest set er det ligegyldigt for os. Det der er vigtigt er, skal jeg præcisere det, så er det at vores marked er 

der hvor vægt, brændstofsforbrug og hastighed er tre nøgleting, idet vægt og hastighed jo bliver til 

brændstofsforbrug. 

Niels: fremtiden? 

Nej, vi vil forsætte med at levere til værfterne. Det er der ikke nogen tvivl om.  Det skal stadig være vores 

indgangsvinkel.  Der hvor vi har foretaget et skifte er at vi selv har været et full-service værft. Hvor alt vi 

leverede var leveret nøglefærdigt. Så kunden kunne gå i gang. Vores skibsværft er så taget på at vi ønsker 

ikke at gå ind og konkurrere på de andre værter med at levere nøglefærdige produkter, men vi vil gerne gå 

ind og specialisere os på at lave kulfiberstukturer. Og dermed blive leverandør til værfterne og 

samarbejdspartner, frem for konkurrent.  Og det fokus vil vi forsøge at holde!  

(5: 39 min) 

Niels: hvad er jeres design tanker? 

Nej vi går ikke i tanker om at design selv. Det vi går med tanker om, det er selv at opbygge noget mere 

konkret erfaring på MF-analyser og strukturelle beregninger. Dog aldrig således at vi ønsker at overtage 

design ansvaret på den strukturelle analyse. Man så langt, at vi kan være en bedre sparringspartner for 

kundes skibs-arkitekter. Så vi kan gå ind og sige, ”prøv at hør her, nu laver han det åbenlyst ; de kan gøres 

bedre. Vi kan hjælpe dig med at gøre det bedre, sådan, sådan og sådan”. Men kunden må selv bibeholde sit 

designansvar.  

(6:31 min) 

Så det vi gerne vil blive bedre til er at rådgive vores kunder. Så kunden føler, at udover at han få det rigtige 

produkt nede fra os, så får han også verdens bedste sparingspartner.  

Så produktet slet og ret bliver bedre, hvis de husker at købe det nede hos os.  

Niels: Det bliver vel også billigere hvis det kan bygges 10 tons lettere? 

Åbenlyst Ja. (7:00 min) 

Niels: Hjælper I kunder med hvordan de skal vedligeholde det og passe på det? 

Det gør vi i princippet ikke. Det vil sige vi har ikke sådan et uddannelsesprogram.  Hvis det er det ?  
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Niels: hvis der går hul på skroget? 

Så, hjælper vi kunderne på den måde at så fungere vi stadig som servicepartner. Vi laver masser af arbejde i 

Norge. Når vores kundes kunde kommer galt af sted. Igen, det er ikke vores kunde. I det her tilfælde er det 

vores kunde kunde der har overtaget båden, og der fungere vi stadig som service partner for rederiet, der 

så driver båden. Så der tilbyder vi stadig at være fungerende servicepartner og reparatør. (8:00 min) 

Niels: markedsføring strategi? 

Nej, altså man kan sige at noget af det vi jo har, og som vi ikke er ret mange der har det er en masse 

referencer. Altså fordi vi har jo gjort de her ting. Mange snakker om at bygge kulfiber både og lette 

kulfiberfærger, og sådan nogle ting, men for eksempel er der ikke andre i Danmark end os der nogensinde 

har bygget færger i kulfiber.  Så er det klart at det er sparingsværktøj for os. Derudover er viden bibringelse, 

som det her projekt som vi nu har gang i her, meget vigtigt for os. At det er vigtigt for os at sikre at der er 

noget underbygning og dokumentation som fortæller noget om de produkter vi laver.  Og som også oplyser 

om fordele ved de forskellige skalaforhold. Vi ønsker underbyggende dokumentation meget gerne 

tredjepart, så det ikke virker som noget vi bare sidder og finder på, ikke? (9:00 min) 

Niels: Hvad gør i ved brandsikkerhed? 

Nej, altså der hvor vi er nuværende der er vi ikke i et niveau, hvor vi gør det eller vil gøre det.  Altså, vi 

understøtter alt det arbejde med det. Vi arbejder med at understøtte at der bliver lagt et politisk pres på 

det. At søfartsstyrelsen fastholder sit fokus på at løse det og de her problemer. Og at ikke mindst at de 

værfter, som skal levere de her både arbejder med det. Og det er det der foregår i øjeblikket. Nej, igen, 

fordi vi står et niveau længere tilbage. Vi bygger i princippet den her kulfiberstruktur til skibsingeniørens 

specifikationer. Så ligger arbejdet med brandgodkendelsen og brandanalysen også hos skibsingeniøren.  

Men det er klart at for os, så er den en markedsåbner eller en markedslukker, hvorvidt der kommer 

afklaring i det her.  Så vi supportere det, og bærer til for at kunne supportere det. Men vi kan ikke selv tage 

ledetråden, for det er ikke os der står.  Det er næste led. (10:30 min) 

Niels: High speed craft. 

Alt hvad vi har bygget indtil videre er high-speed og det er derfor at vi kan være on-going med det vi gør.  

Niels: om at overføre high-speed-regler for evakuering til almindelige færger? 

Det har også været på tale i forhold til Samsøbåden. For eksempel hvor man ønskede ikke at gøre det med 

high speed, men hvor man ønskede at bruge reglerne fra high-speed. Problemet er at hvis du vil tage båden 

og gøre den high-speed, så får du også nogle andre problemer med, så som at du skal have to navigatører, 

og der en masse andre ting for at komme op og sejle high-speed. Og dem ønsker, man sådan ikke at tage 

med. Så det rigtige var, hvis man kunne lave sådan at miks imellem, tilpasset den enkelte rute. (11:30 min) 

Meta: Hvad er der sket med samsøfærgen? 

Nej, nej, den er heller ikke bygget. Så den skal lige bygges først.  

Meta: er der penge til den? 
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Det ved jeg ikke. Der sidder en investor-gruppe oppe i Århus. Og samingerne selv er jo investorer i 

projektet. Men jeg tror ikke at financieringen er helt på plads. Og det er derfor den står stille.  

Niels: skal det så være en high-speed færge? 

Ja det er den. Men man ønsker at slippe ud af klassifikationen, for at slippe ud af nogle af problemerne.  

Niels: hvordan er økonomien i jeres firma? (12:24 min ) 

Vi har haft det. Vi lavede den har omstilling i 2008. Og havde egentlig nogle rigtig gode resultater så i 09 og 

10, mens vi i 11 laver vi et lille underskud.  Vi havde en underreglering(12:43), med den her båd oppe i 

Norge, som gik i stykker tilbage i 09/10.  Og der blev rigtig meget fokus på det, vi blev ret hurtigt frikendt af 

både DNV og vi fik aldrig et anklageskrift andet end i pressen. Så vi blev pure frikendt i den sag. Men det tog 

os rigtig lang tid at komme ud i markedet og fortælle den her historie rigtigt. For alle havde hørt et eller 

andet om en båd der var gået i stykker og var det ikke Tuco? Så i 2011 laver vi et lille underskud, men i 2012 

som vi lige kommer ud af, laver vi igen et overskud på godt 1,5 mil kr. (omsætning på 24 mio DKK – må dog 

ikke skrives ind i rapporten!). Så jeg er egentlig positiv og godt tilfreds med den økonomi. (13:18 min) 

Niels: konkurrenter? 

Jo, selvfølgelige er der konkurrenter, men på den anden side er det også rigtigt at sige at der ikke er direkte 

konkurrenter. Der er konkurrenter, som gerne byder ind på det samme. Og vi kan også måle når vi bliver 

præsenteret for et projekt, som typisk TP-offshore. Så ved vi at det har været to andre steder før hvor der 

også er blevet givet en pris.  Så det er ikke sådan at vi ikke har konkurrenter i at give priser og lave det 

samme stykkearbejde, som vi kan. Men jeg har ikke viden om at der er nogen virksomheder, der på samme 

måde prøver at specialisere sig og prøver at arbejde så målrettet med tingene som vi gør.  

Meta: hvem bød på TP-offshore? (14:41 min) 

Ja, jeg ved for eksempel at Mathis i Ålborg har budt ind, og jeg ved jo også at de strukturer til S-vagt, som vi 

bygger dernede også tidligere blev produceret hos samme Mathis. Jeg ved også at Fåborg værft indimellem 

også byder ind på sager, som vi er involveret i. Danish Yacht kan også være en konkurrent. Men dem kan 

man sige er vi også storleverandør til samtidig. 

Meta: udenlandske konkurrenter? 

Ja, jeg ved at de færger vi byggede til Norge, de var også forespurgt hos Kockrums i Sverige.  

Niels: vi kender brøderne AA 

Ja, brødrene AA. De er også konkurrent, men så alligevel ikke. De bygger færdige både. Lidt som Danish 

Yachts og derfor kan man sige at når Difstrallgruppen(15:58) Holland skal bruge et skibsskrog, så spørger de 

jo os på kulfiberskrog.  De spørger ikke brøderne Å. Så brøderne Å er ikke en konkurrent i det job, men  det 

er rigtigt at der hvor Dammen gerne vil levere båden med et kulfiberskrog, der kan det godt være at 

brøderne Å også byder ind.  Men fordi vi har den struktur vi har, så har vi for eksempel i udbud ude i 

Europa, så kommer der et udbud og brøderne Å har tilbudt, vi har tilbudt sammen med Mandal båtservice, 
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Vi har tilbudt sammen med  Dammen, vi har tilbudt sammen med nogle tyrkere. Så egentligt er der et 

projekt, hvor der er 4 der tilbyder, og de 3 af dem er med vores skrog.. og så brødene Å’en. 

Så selvfølgelige er man konkurrenter, men på to forskellige plan.  

Meta: Det var også mere for at få overblik over hvem der bygger i kulfiber? 

Ja, men det vil alle sige at de gør. Men man kan sige, hvem gør det så rent faktisk. (17:00 min) 

Niels: konkurenceparametre? 

Ja, fordi vi er hurtige og fordi vi er fleksible. Det giver også noget prismæssigt. Så det er klart, pris er også en 

konkurrenceparameter.  Fordi man er hurtigt og fordi man er en effektiv organisation, så kan man også 

gøre alting prismæssigt effektivt.  Så pris er konkurrenceparameter.  

Niels: kvalitet? 

Kvalitet ligeså.  Man kan sige, kvalitet er jo.. I og med at man bygger til klassekrav, så er kvaliteten ret godt 

defineret på forhånd. Alle skal jo leve op til de samme krav, hvis man bygger til DNV for eksempel. Så det er 

ikke sådan at i og med at de står i specifikationen, bliver der ikke sat så mange spørgsmål til kvalitet, udover 

det. 

Så opfatter jeg egentlig, at hvis du har 4 parter, der har holdt sammen, så sammenlignet mod hinanden, så 

er det mere relevant at kigge på referencer, end at kigge på kvalitet. Kvalitet er at alle lover at leve op til 

DNV’s krav. Så kan man mere sige, hvad har de med i bagagen, der kan dokumentere at man kan gøre det. 

Og det er der jeg mener at referencerne. (min 18:18) 

Niels: Holdbarhed og levetid? 

Ja, holdbarhed og levetid er specielt relevant, men spørgsmålet. Man er nødt til at vende det den anden 

vej, man har ikke hørt om noget der er gået i stykker endnu.  

Niels: hvor mange år holder det? 

Jo, det syntes jeg egentlig godt man ved.  Man kender jo komposit. Og de første kompositbåde er jo mere 

end 30 år gamle nu.  Og der er ingen af de både der er gået i stykker nu på grund af alderdom. Man har ikke 

hørt om nogle kompositbåde der er svækket eller på anden skadet der er aldersrelateret.  Hvor man ved 

ved en aluminiumsbåd, at den holder ikke på den anden side af 20 år. Så går svejsningerne, så går 

samlingerne med pladerne og så er den scrap. 

Stål går jo også. Der er har du ikke de samme problemer, som du har på aluminium.  Der er korrossion, men 

der kan du bedre vedligeholde. Aluminium har mere en tendens til direkte at flække og lave 

kærvedannelser og revnedannelser. Og stålen er ikke så sammenlignelig med kulfiber på nuværende 

tidspunkt, for vi er ikke sådan gået ind og lave kulfiber som substitut for stål. Der hvor vi laver kulfiber, er 

som substitut for aluminium, for det er lettefartøjer. (19:45 min) 
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Der er ikke mig bekendt kompositbåde endnu, som er gået i stykker af alderdom ligesom en 

aluminiumsbåd. 

Meta: andre grunde til at gå i stykker i stedet for? 

Ja, det er der også på aluminiumsbådene. Det er klart at produktionsfejl eller dårlige materialer eller skader 

eller andet kan ødelægge dem. Men der er ingen tegn på at alderssvækkelse af materialet.  

Niels: giver I garantier? 

Nej, det gør vi ikke.  Vi giver helt almindelige standardgarantier på 24 måneder.  Sådan er det. Vi er heller 

ikke blevet mødt med ønsker eller krav. 

Niels: hvor lang tid tror du selv det vil holde? (20:54 min)  

Helt i forlængelse med hvad I siger, så tror jeg ikke at der er noget problem i at et kulfiber skrog holder plus 

30 år.  

Meta: samarbejde I med vindmølleindustrien? 

Ja vi ligger relativt tæt på vindmølleindustrien. Dels som leverandør, hvor vi blandt andet producere 

silikoneprofiler . Og vi har også lige siden vi stiftede virksomheden i 1998 arbejdet tæt for 

vindmølleindustrien. I øjeblikket, havde vi så sent som i sidste uge folk oppe i testcenteret, der hedder 

Baldes, oppe i Nordjylland.  Hvor der ligger et testcenter der tester vinger. Der var vi oppe og reparerer 

skader. Jeg kan se at vi lige har sendt tilbud igennem nu.  

Så vi arbejder tit for vindmølleindustrien og til vindmølle industrien.  

Det vi producerer løbende for dem er silikoneprofiler. Til deres former, altså til deres produktionsforme. 

Men vi arbejder løbende til dem på andre projekter, og ikke mindst så er vi tit sammen med dem i 

forskellige udviklingskonsortier. Lige nu er vi ved at træde ind i noget der hedder genvind, som handler om 

genanvendelse af kompositmaterialer. Det er et konsortie der er ved at starte op og det er i høj grad også 

vindmølleindustrien der er repræsenteret der. 

Niels: Arbejder I med blanding af komposit? (22:45 min) 

Nej, du tænker noget APM eller noget strukturelle analyser. Nej det har vi ikke.  

Niels: Hvad skal politikerne arbejde for? 

Der er ingen tvivl om, at der skal pres på, men de kan ikke gøre noget.  De kan lægge pres på nogle 

instanser, som kan panorere. Og herunder de her brandsynsregler, der skal noget mere fleksibilitet ind i 

reglerne og problemet er bare at det går hele vejen til IMO.  Altså fylder det hele vejen ned igennem.  

Politikerne skal lægge pres på søfartsstyrelsen, som så skal lægge pres på IMO for at få de her regler gjort  

mere spiselige og for at få dem til at forholde sig bedre til den virkelighed som man bygger skibe efter i dag.  

Meta: kommentar om forskellen i IMO og EU politikken? 
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Det har jeg slet nogen fornemmelse af. Den anden politiske linje som vi føler er vigtig for at fremelske 

projekter i letvægtsmaterialer er øget miljøfokus.  Der er klart at hvis  man tvinger kommuner og amterne, 

som udbyder de her færger, hvis man tvinger dem til at have et fokus på nummer 1, og det er miljø; i stedet 

for pris. Så vil du også se langt flere lette både. 

I Norge er det sådan, at dem som vinder de her ruter i øjeblikket vinder dem på lavest mulige emission. 

Rederierne byder ind og den der kan tilbyde en båd med lavest emmision, vinder typisk ordren og får lov til 

at besejle ruten. (25:01 min) 

Niels: Hvis der er lavere emission, så er der også lavere pris. 

Ja, helt enig. Der er lavere drift-pris, men der er ikke nødvendigvis laver indkøbspris. 

Niels: men på lang sigt kan det …? 

Ja, helt enig. 

Niels: søger i demonstrations-puljen på 25 mill? 

Vi søger den ikke selv, for vi bygger ikke skibe i den har relation, som jeg sagde lige før, men vi er involveret 

i en række projekter, hvor man søger pengene. 

Niels: eksempler? 

Samsø blandt andet, idet Samsø er oplagt. Der er et par vindbådsprojekter (25:40). Et helt regenerering af 

et værft i Marstal, som skal have fokus på de her både. Og lidt rundt omkring det.  

Niels: hvad med CO2 afgifter?  

Det er en udledning, af hvad jeg sagde før med øget miljøfokus. Om det gøres på den ene eller anden 

måde. Jeg syntes at det er bedre at , i stedet for at straffe med en afgift, så er det bedre at belønne ved en 

tildeling af ordre. Men om man gør det på den ene eller den anden måde? (26:30 min) 

Niels: hvor maget følger I med i hvad der foregår, imo, solas eu? 

Det gør vi relativt lidt. Så igen, vi sidder ikke som superteknikeren ind i regleværket. Det er typisk 

skibsingeniører vi arbejder sammen med. Men vi er meget bredt ude og møde skibs-ingeniørerne og møde 

rederne og prøve at påvirke den her tankegang. Og den her indgangsvinkel.  

 Vi sidder meget lidt selv og studere kommaer i imo og solas regler, men vi kigger ikke i nye regler. 

Vi kunne godt tænke os at gå tættere på det. Men i den prioritering, som vi sagde før. Så er der nogle ting 

der er vigtigere for os at blive bedre til, hvor det her måske ligger tre skridt længere ude.  

Genbrug: 

Genbrug er lidt som vi sagde tidligere. Det er lidt om vidensopbygning. Det er klart at vi vil kunne fortælle 

bedst muligt om vores produkt. Og lave en livsscyklus som vi taler om her og der er genbrug en naturlig del 

af det. Jeg kan dog ikke svare på, hvordan kulfiber er i end–of-life fasen. 
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Power Point Network slide: 

OMT kunne godt være med.De arbjder med nogle droneprojekter i kulfiber.  

Thomas malling 

Knud E hansen ved jeg ikke om de har bygget noget.  

OSK har vi bygget sammen med 

Mathis mangler på listen over værfter 

Diab er en Svensk producent. 

Hvide sande tror jeg ikke har bygget noget i kulfiber (har bygget glasfiber) 

Jens Jørgen er også skibsdesigner. 

Skib og bådebyggernes arbejdsgiverorening ved siden af Danske Maritime. Skib og båd er under dansk 

industri.  

Tuco er medlem af ”skib og båd” 

Mangler regioner i politiske organer 

Kockrums i Sverige mangler 

Motor: Mtu, pond power er danske levenrandører, Volvo penta 

  



Appendix  August 2013 Meta Christina Borgen Dam 
Sustainability of Carbon Ferries                         Niels Brehm Nielsen  

20 
 

Appendix 3: Torsten Arnt Olsen 
Interview med Overskibsinpektør Torsten Arnt Olsen  fra Søfartsstyrelsen 13. marts 2013: 

Torsten kunne desværre ikke være med til konferencen i skibstekniks selvskab om ”kompositmaterialer og 

virkeligheden”, ”den så ellers spændende ud. 

Brandsikkerhed var ikke det der blev snakket mest om på konferencen i Middelfart, ”små grønne færger”. 

Ingen skarp bagkandt for interview. Men ca. en halv time. 

(telefonen ringer, da der kører en øvelse i nationalt beredskab den dag) 

Civilingeniør fra DTU, dengang hed det instituttet for Skibs- og havteknik, i dag hedder det noget andet. 

Men det er der hvor Jørgen Junker er professor.  Og så har jeg arbejdet i den maritime branche siden, i 

rederier, privat firmaer og rådgivende ingeniørfirmaer. Og nu her i søfartsstyrelsen i lidt over 10 år.  (2:42 

min) Hvor jeg har lavet forskellige ting. Jeg har siddet med nogle mere rent administrative opgaver, så har 

jeg lavet regler i mange år. Det foregår jo internationalt i IMO, FN’s søfartsorganisation, eller også i EU regi, 

når der komme nye direktiver. Det vi snakker om med passagerfærger i indenrigsfart, det er reguleret af et 

direktiv, et eu direktiv, som tager afsæt i de internationale SOLAS regler. Når man snakker sikkerhed, 

brandsikkerhed blandt andet.  

Og når man er overskibsinspektør er man daglig leder for de inspektører der tager ud og syner og 

godkender skibe. Både tager ud konkret på skibet, eller ud på værftet, ser til at tingene bliver lavet som de 

skal.  Og laver sagsbehandlingen inden, altså om de lever op til de regler vi har. (3:27 min)  Og der kan man 

sige at det her med kulfiber, at det er sådan et spændende område. Det er ikke sådan en metervarer ting 

for os.  Det andet der kan man sige at har man regler, der tjekker man ud at det lever op til, altså 

compliance. Men det er der i reglen ikke noget der hedder her. Compliance her udmiddelbart vil være bare 

at sige ”Nej” Det kan man ikke, der står at skibe skal være bygget i ikke brandbare materialer.  

Og det er jo ikke for sjov. Der er en lang historie. En trist historie om skibsbrande og ulykker. Totalt forlis. 

Man skal ikke sige ”Scandinavian Star” herhjemme ret mange gang før at det løber koldt ned ad ryggen på 

de fleste i branchen. (4:06 min)  Det var alligevel 150 mennesker og jeg tror de fleste kan huske den. 

Og det er ikke den eneste brand der har været igennem de sidste 20 år. En brand ombord i et skib er en af 

de helt store risici.  Og nu vil man så bygge skibe i KUL! Det giver en spændende udfordring. Men det vil jo 

være forkert, syntes vi, bare at afvise det. Det kan godt være at materialet i sig selv kan brænde. Men man 

kan jo godt gøre noget så at den risiko bliver om ikke fjernet, men så bragt ned på et acceptabelt niveau. 

Niels: for eksemple brandhæmmer og isolation, spørger til evakuterinstider, 30..60minutter. 

Ja det er det. De almindelige regler siger man stål.  I at det ikke kan brænde og det opretholder styrken 

indtil det har en meget høj temperatur. Så begynder det selvfølgelig at smelte men det kan holde meget 

længe på strukturen. Og så isolere man sig ud af det med mineraluld og noget overflade, noget 

brandhæmmende overfalde.  

Vi syntes at det er rigtigt spændende af flere grunde. Først fordi der er nogle åbenlyse tekniske fordele ved 

det, da det er et meget let og stærkt materiale og vi har en industri der mener at de kan håndtere det. Så 
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det er en af de ting vi også laver her. Vi ser på mange ting, vi ser på sikkerhed, vi ser på 

erhvervsøkonomiske betingelser. Både for rederierhvervet og for værfterne. Det vil jo være en spændende 

ting, også for miljøet, og som også er en del. (6:32 min) 

Det er miljøstyrelsen som ser på udslippene, men vi er alligevel også noget lidt ind over her. På en 

helhedsvurdering så er det en af de rigtig interessante ting ved det her nemlig reduceret olieforbrug. 

Meta/Niels: hvad var din intersse i konferencen i middelfart? 

(7: 32 min)  Der var sådan flere ting i det. ---- Jeg skal sige at det også er ny for os herinde med kulfiber 

hvordan man laver den har brandsikring. Efter reglerne: sådan lige ud af landevejen; så vil det bare være 

”nej”. Men der er en mulighed i reglerne for alternative designs.  Den er I formentlig stødt på, ikke også?. 

Niels: Solas/paragraf 17 (7:52 min)  

Der er helt generelt en ækvivalensmulighed. Det vil sige at reglerne ikke skal være til hindre for at man kan 

finde på noget nyt, som kan være mere smart, som ikke helt er i overensstemmelse med reglerne. Men det 

er ikke sådan noget man lige bruger i tide og utide. Så kan de hurtigt blive meget svært at styre.  

Men der er lavet en speciel åbning i brandkapitlet. Der siger at man tillader alternative designs.  Og så er 

der nogle retningslinjer der også er udarbejdet, der så siger hvordan man så skal sikkerhedsgodkende for 

nogle alternative design. Det er noget men en formal safety assesment. Man skal ind og lave en 

risikoanalyse,  Og det har vi faktisk ikke prøvet før, det er nyt for os,  Og på den måde også en spændende 

udviklingsopgave også for inspektørerne.  (min 8:39)   

Meta: Brandingeniører fra byg: 

Ja, det at der ligger en stor viden om de rent brandtekniske egenskaber. Men det der er forskellen, normalt 

mellem en bygning som denne her og et skib, er at hvis det her brænder, hus, så kan vi gå ud og ned i 

gården og det er det. .. Men på et skib der er man lidt på den. Eller det kan man være, der er selvfølgelig 

regningsflåder og både og alt det der. Men det er en anden historie. 

Og interessen i Middelfart det var mindst lige så meget at blive klogere på hvad der rør på sig i erhvervet. 

Og formentlig få talt lidt med nogen af aktørerne, som er i branchen og dem vi skal kende. Det er en lige så 

stor del af del, som det tekniske.  

Niels: spørger til demonstrationsprojekter: (min 10:06)  

Men vi (søfartsstyrelsen) skal godkende det. Vi skal forholde os til om det er en god eller en dårlig 

risikoanalyse, som de laver.  Om den holder vand eller ikke holder vand. Sådan så er udfordringen mindst 

lige så stor for os, om ikke større. 

Meta: indflagnings regler. 

Nu er det sådan et søfart er sådan et internationalt erhverv.  Og derfor er reglerne også globale, i hvert fald 

når man snakker international fart. Så har man jo SOLAS og MARPOL og LOADLINE, de der internationale 

konventioner, der reguleres hvordan en skib skal være bygget og hvordan skal det drives for at det er i 

orden.  
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Når vi snakker sådan nogen ø-færger som det her, så er det jo ikke international fart. Så er det noget 

lokalfart indenrigs. Og så har når vi snakker passagerfart det her EU direktiv der hedder 

passagerskibsdirektivet. Og det er i virkeligheden Solas, der er taget som udgangspunkt.  Og så er det delt 

op i at hvis man er mere end 20 NM fra kysten, så er det solas igen med affærdigelser . Hvis man er under 

20 NM af kysten så er der et sammenfald med SOLAS  fordi i SOLAS siger man også, at hvis et skib sejler 

mindre end 20 NM af kysten så kan man godt fritage det fra en del af kravene; hvis det er 

sikkerhedsmæssigt forsvarligt.  

(min 11:38)  Så er det den samme grænse som benyttes der. Der er 20 NM reglen, der er i solas som man 

udnytter i direktivet.  Hvis man er under 20 nm, så kan vi godt lempe på kravenen. Der er lavet tre klasser af 

havområder: B;C og D. D er det allermest beskyttede og kystnære og B er tæt på de der 20 NM. Hvor man 

så gradvist lemper kravene indefter fordi man kommer tættere og tættere på land i mere og mere 

beskyttet farvand. Tættere på regning inden for land og sådan nogen ting.  

Meta: kystnære områder er sydfynske øhav, limfjorden mv. 

Det er jo ikke barrenthavet eller sådan noget. Der er selvfølgelig også nogen andre risici og krav.  

Meta: Turen til Bornholm kommer den over 20 NM. 

Nej, den holder sig faktisk 20 NM fra land hele vejen. Fra Køge er man tæt på Sverige hele vejen  og det 

beredskab de må have der. Det er egentlig havområde B. 

Niels: Lemper man også kravene inden for f.eks. brandsikring? 

Det har vi traditionelt ikke gjort i Danmark. Det er en mulighed efter de internationale regler, at lempe på 

brandbeskyttelsen. Men der har vi den holdning, at brand er noget der kan udvikle sig rigtig hurtigt, og der 

spiller det ikke så stor en rolle . Der skal vi stadigvæk være sikre på at skibet er bygget sådan at en brand 

ikke kan sprede sig, så vidt muligt selvfølgelig. (min 13:07) 

Niels: spørger: er det så ligemeget hvor langt man er væk (fra kysten)? 

Nej, helt lige meget er det ikke. Man kan godt finde eksempler på at vi har givet dispensationer og 

undtageler. Ud fra et eller andet, hvor det var et hensyn at designet var meget kystnært eller inde i en 

havn, hvor man havde en aftale med brandvæsenet eller noget i den retning. Det er hvis, kan man sige, en 

påvirkning fra de beskyttede farvande. Men det er noget lidt andet, når man snakker stabilitet og sådan 

noget. Ved brand opretholder vi kravene langt hen ad vejen. (13:45) 

Meta: stabilitet: 

Altså vi har nogle passagerfartøjer der sejler i havneområder. De har ikke helt de samme krav til 

lægstabilitet som ”Køge-Rønne” turen f.eks. Der kunne også være nogle andre stabiliteter og andre ting 

Niels: viden om kulfiber, konkurrencen i Danmark og Skandinavien? 

Der ved jeg ikke så meget, andet end hvad jeg hører på en konference og sådan noget.  Sidder til møder 

med folk, men hvad hedder det. Jeg hører at svenskerne har en hvis industri med det her. De har bygget 

flådefartøjer og det har vi så også næsten herhjemme med standardflex bådene. Så vidt jeg ved så er de 



Appendix  August 2013 Meta Christina Borgen Dam 
Sustainability of Carbon Ferries                         Niels Brehm Nielsen  

23 
 

lidt længere fremme i Sverige med det her. Og de har bygget nogle hurtigfærger også i kulfiber og tilladt 

dem. Og det samme i Norge. Det skal så lige siges at med det her projekt vi har her med ø færgen, der 

snakker man nødvendigvis ikke hurtigfærger, men det er mere konventionelle færger. Og det giver nogle 

ekstra udfordringer.  De her regler vi har for hurtigfærger, der er indbygget nogle noget lempeligere 

brandkrav end i de almindelige regler.  

Niels: hvordan lempeligere? (min 15:17)  

Jamen der er ikke det her krav om at skibene skal være bygget i ikke brandbare materialer. Der har man en 

anden kategori der hedder ”fire resitance materials” . Nogle der ikke er så brandvillige, om man så må sige. 

Men det er noget lempeligere end at sige at det skal være ikke brandbart. Og der gør man fordi 

hurtigfærger er bygget efter et helt andet koncept en konventionelle færger.  De har en meget overskuelig 

indretning med et dæk og fire udgang. På engelsk ”shepard evacuation ”. At kan man se den udgang, så 

skal man bare skubbe folk derhen og ned i flåderne. IK?. Det er ikke noget med 8 dæk, der er 200 m lange 

og trappegange, der kan være svære at oveskue både for besætning og passagerer. Så man har en meget 

hurtig evakuering på hurtigfærger, på et overskueligt arrangement man kan finde rundt i. 

Og så er der nogle regler til hvor langt de må opererer væk og hvor mange timer de må være væk fra en 

havn og sådan noget. Som der ikke nødvendigvis er på konventionelle færger. Men man kan sige at lige 

præcis de krav kan tages med her, så hvis man nu byggede en konventionel færge som ud fra de samme 

grundkriterier i reglerne for hurtigfartøjer. Simpelt og overskueligt design, uden trapper og snørklede gang 

og sådan nogle ting, men henblik på hurtig evakuering. Tæt på land og sådan nogle ting.  Så det opfyldte de 

samme grundlæggende kriterier bortset fra farten til en hurtigfærge.  Så kunne man godt overveje om man 

kunne udnytte de samme regler, brandsikkerhedsmæssigt. Det vil give samme sikkerhed eller 

tilfredsstillende sikkerhed I hvert fald.  (min 16:56) 

Meta og Niels: færgene i Norge? 

De er sikkert bygget efter det der hedder high speed craft  

Niels: miljøkrav i udbudsregler? 

Sådan er det også herhjemme. Hurtig færger skal igennem det der hedder en miljøgodkendelse. Og det er 

sådan noget som støj og kølvandsbølgen. Der har været nogle hændelser tidligere med hurtigfærger, hvor 

kølvandsbølgen har væltet nogle små fiskeskibe og hvor folk der står inde på stranden har.. og der komme 

en kæmpe kølvandsbølge efter en hurtigfærge. 

Så de skal igennem en miljøgodkendelse herhjemme også. Hvor det er søfartsstyrelsen som udsteder den i 

sidste ende, men hvor der er høring fra andre myndigheder. Fra miljøstyrelsen og selve miljøvurderingen er 

egentlig dem der laver den.  Men der er andre ting der indgår i den og i sidste ende er det os der udsteder 

det.(18:20 min) 

Niels: brændstofforbrug i miljøvurdering? 

Der er jeg dig svar skyldig. Men det tror jeg ikke den er. Olieforbruget i sig selv tror jeg ikke spiller nogen 

rolle, men udslip gør. Altså NOX og SOx og alle de der ting, det er der krav til.  Men hvis man ligger inden for 

de der emmisionkrav, som man skal, så tror jeg ikke at der er nogen krav til som sådan.  Bortset fra hvad 
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der er kommet med de nyeste regler fra energieffektivitet i skibsdesign. De helt nye regler som lige er trådt 

i kraft.  

Meta: EEDI? (Min 19:00)  

Ja, Energy effeicient design index. Altså hvor skibene skal være lidt mere strømlinede og med bedre 

vandtilstrømning til skruen og sådan nogle ting.  

Meta: er færger ikke for små ? 

Der er selvfølgelig nogle bagatelgrænser. I hvilket grad det også gælder for indenrigsfart, det tror jeg ikke at 

det gør nu. Men det gælder for nybyggede skibe i international fart i hvert fald. Selv over en hvis størrelse. 

Meta: 40 dwt? 

DWT plejer ikke at være en parameter. Det plejer at være længde eller bruttotonage. Kan ikke lige huske 

grænsen, men der er givetvis nogle regler for at reglerne først træder i kraft når du kommer op  

Bruttotonage=GT=gross tonnage, 

Niels: politik for at hjælpe branchen? 

(min 20:35)  Det syntes jeg bestemt at vi gør. Altså jeg syntes, at vi går konstruktivt ind i det her. Vi vil gerne 

være med til at bidrage til en god udvikling. En god udvikling både altså miljømæssigt og teknisk. Der er 

godt potentiale og muligheder i det her materiale, kulfiber. Der er glasfiber, det behøver ikke at være 

kulfiber, men altså komposit i det hele taget. Og det skal ikke være sådan at vi har nogle bureaukratiske 

regler der hindre noget udvikling der.  Men det er en udfordring som jeg sagde, det ligger ikke nogle regler 

der siger at man bare kan bygge ”sådan her”. Det findes ikke. Det er under udvikling i IMO, men det findes 

ikke.  

(min 21:30) Det der står i reglerne er at skibe skal være bygget i ikke brandbare materialer . Som jeg 

allerede har nævnt en gang så har vi et skib der er bygget i KUL. Som selvfølgelig giver nogle udfordringer, 

man skal finde ud af at løse. 

PVC kan både brænde og udvikle giftig røg. Der er nogle udfordringer i det som man skal løse. Det er meget 

vigtigt for os at man ikke bare godkender noget der egentligt ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Vi vil 

meget gerne være med til en positiv udvikling. Men det skal være på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. 

Og det er så vores hovedudfordring at sikre os at det er tilfældet . 

Vi prøver meget at tænke det vi kalder funktionsbaseret når vi laver regler i dag og ikke så meget i at det 

skal være så og så firkantet og den og den afstand. Man tænker mere på hvad det er for et formål det skal 

opfylde, og hvad er det for nogle risici som ligesom er tilstede, hvordan gør vi for at minimere disse risici 

ned til et acceptabelt niveau. Det er sådan vi gerne vil lave regler og det er også det der ligger i den her 

regel II-2-17 med at man skal lave en formal safety assessment, men det er klart det bliver en lidt tungere 

ting end hvis man bare har nogle regler lagt ud at man kan bygge det sådan her. Det andet her skal man 

lave et meget grundigt forarbejde. Vi får snart en rapport fra Nordjylland, det har de i hvert fald 

tilkendegivet, som vi så skal til at forholde os til her.  
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Ser i muligheder i at bygge hele skibe i kulfiber eller kun overbygninger? 

Det er jo det man snakker om nu med de her småfærger og derfor forstår jeg at der er en teknisk barriere 

hvis man går op i store skibe, for der er ikke langskibsstyrke nok i kulfiber det vil simpelthen bøje ned et 

kulfiber skrog. Så indtil videre så er det mindre skibe som ø-færge størrelse vi snakker om, men en af jeres 

medstuderende Rasmus Larsen er i gang med et projekt hvor han kigger på en overbygning i komposit og et 

skrog i stål. For at få skrogstyrken i stålet og vægtbesparelsen i kompositen og dermed lavere olieforbrug.  

Certificering i andre lande end DK? 

Det her direktiv som regulerer det, det er jo et direktiv som både sigter på sikkerhed i passagerskibe der 

sejler i EU-lande, men det sigter også på det indre marked. Dvs hvis man har et skib godkendt til at sejle i et 

land, så skal det i princippet også kunne godkendes til det samme i et andet land indenfor de her havklasser 

(A,B,C og D). Så det er faktisk meningen med direktivet at man kan flytte rundt på færgerne, og rederier kan 

godt operere ruter i andre lande på det indre marked i EU. Når det er sagt så kan der være forskellige 

fortolkninger stadigvæk i de forskellige medlemsstater, og det kan også være at hvis nu vi får en 

risikoanalyse at den bygger på nogle forudsætninger som ikke er tilstede i den Engelske Kanal. Det er et 

vilkår ved ikke at lave noget ikke-standard. Men hvis man ligger inde for de samme grundlæggende 

antagelser, så er der ikke noget til hinder eller noget forskel på om man sejler i Norge, Danmark, 

Grækenland etc. Men hvis man nu har baseret sit design på et beredskab på land, hvor Falck brandvæsen 

kunne være tilstede nede på kajen i løbet af XX minutter, og det bare ikke er tilfældet på en eller anden 

Græsk ø, ja så er det ene ben at stå på jo væk. Så på den måde kan der godt være en barrierer der, men 

som udgangspunkt er reglerne lavet med henblik på at man skal kunne flytte det rundt, men i praksis vil det 

nok ikke være så nemt som ideelt set. For der kan være forskellige forhold og fortolkninger rundt i landene, 

idet reglerne kan laves til et eller andet niveau og så derefter må man fortolke sig hen til virkeligheden. Så 

der kan godt komme tillægskrav, hvis man flytter et skib fra et land til et andet,da det er set før i hvert fald.  

Skal man lave en helt ny risikoanalyse så? 

Man skal i hvert fald argumentere for at med disse modifikationer så er formålet stadigvæk opfyldt, men 

det er ikke helt til at sige hvordan myndighederne i et andet land vil reagere. Jeg kan kun vide de generelle 

regler som siger, at hvis skibet er godkendt efter dette direktiv så skal det kunne flyttes. Men hvis der 

føælger nogle dispensationer med eller en risikoanalyse der bygger på nogle specielle antagelser, så er det 

nok ikke helt så fleksibelt alligevel. Men det er ikke for at lave en barriere som sådan, det er fordi 

sikkerheden altså  vi skal bare være sikre på at der er taget hånd om det som der skal altså at der ikke er 

godkendt en bygger udfra nogle ikke eksisterende forudsætninger. Når jeg siger dette her, så er det ikke et 

spørgsmål om skranke paveri eller noget, det er udfra hensynet til at det skal være i orden. 

Kan man forestille sig at der kom CO2 afgifter på skibe generelt? 

Ja, det er noget som det her energi effektivitets indeks netop er med henblik på at nedbringe CO2 

udslippet. Så skudt fra hovten så må jeg umiddelbart sige ja, men jeg må også sige at jeg kender ikke de her 

nye regler til bunds i EEDI og kan ikke svare helt eksakt på spørgsmålet, men det er en af de ting de tekniske 

regler i EEDI godkendelsen er på plads, men der udestår noget politisk omkring finansieringen og det er nok 

samme slagsmål som det i øvrigt er på CO2 området internationalt (COP15 som I kan huske). Der er forskel 

på hvad I- og U-lande vil og hvad vi og Kineserne og Amerikanerne vil. Det er et spørgsmål om økonomi og 
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levestandard og en helt masse politik som er en overbygning på alt det her. Men sådan umiddelbart kunne 

jeg godt forestille mig at der kunne komme nogle økonomiske konsekvenser af at svine med CO2 på 

længere sigt. Men uden at jeg kender særlig meget til detaljerne i det der sker lige nu. Det vi kigger på her 

og nu det er brandsikkerheden, det er det der er den store udfordring for os. Nej, der er to udfordringer; 

den ene er at hjælpe det her på vej og bidrage til den udvikling, og det andet er at det skal være på en 

sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Jeg vil ikke sige vi bremser, det skal bare videreudvikles den rigtige vej, 

altså det kan hurtigt udlægges som at det er en bremse, men det synes jeg er en forkert udlægning, fordi 

det handler jo bare om at udvikle på den rigtige måde og ikke glemme noget meget vigtigt. Vi står sammen 

med andre med ansvaret og det er det vi er her for, for at sørge for at de andre også husker at tænke på 

det her og får taget ordentlig hånd om det, fordi det er jo fristende bare at bruge materialet og bygge 

derudaf, men vi skal også tænke på at der er mange mennesker med om bord som skal komme levende i 

land, hvis der sker noget også selvom der ikke sker noget.  

Hvordan tror du fremtiden ser ud mht. kulfiber? 

Jeg tror vi ser mange mindre fartøjer bygget i kulfiber, altså det er jo både i IMO og EU regi at man arbejder 

på at få nye regler på plads og udvikle metoden, så jeg tror bestemt det er noget der kommer og det vil vi 

gerne være med i og vi vil også rigtig gerne være med, fordi altså på bundlinjen miljømæssigt er der jo store 

fordele i det kan man sige, det vil vi gerne være med til. Vi vil også gerne være med til at sikre at Danske 

rederier og værfter er med på denne udvikling. Det gælder alle steder hvor der er potentiale i at bruge det 

og en vægtbesparelse. De her servicefatøjer der sejler ud med teknikere er jo som udgangspunkt 

passagerfartøjer, de bliver jo brugt til at transportere de her folk rundt, så de flytter folk og vi anser de her 

folk som passagerer. Den 13’ende passager er et af de dogmer vi bygger på og som går helt tilbage til 

Titanic’s tid og startede med SOLAS efter den og så sagde man at der skulle være en bagatel grænse og den 

lå ved tolv passagerer.  Det er så ærgeligt hvis man er nr. 12 og det gik galt og havde man været 13 så var 

det ikke gået galt, men man er nødt til ind i mellem at sætte en grænse. Men selv ved ikke 

passagerefartøjer det vi betrager som lastfartøjer der sejler med op til 12 passagerer så vil der være nogle 

ekstra krav hvis de har tolv med som ikke er en del af besætningen, men som bare bliver flyttet. Det vil dog 

ikke være et passagerfatøj som sådan med vægtstabilitet og brandsikring det vil det ikke være, det vil være 

efter lastskibsreglerne. 

Hvad med genbrug af skibsskrog og kan folk tænkes at dumpe det på havbunden? 

Det er jeg faktisk ikke så klog på, det er jo Miljøstyrelsen der sidder og forholder sig til sådan nogle ting. Det 

ved jeg ikke så meget om, men det lyder rigtigt og som om der kunne ligge et incitament til ikke at. Men 

normalt vil man sige man ikke vil have sådan noget liggende rundt omkring og grisse til, men det er nok 

rigtigt at der vil være et ekstra incitament til ikke at gøre så meget ved det.  Man kan dog ikke bare sådan 

lægge hindringer eller sejladsmæssige risici altså du må ikke bare smide et skrog fra dig, så andre kan støde 

på det. Så der er noget regulering omkring det, så man ikke bare kan gøre det, men det kan godt være der 

er en særlig udfordring der man også skal tænke på.  

Den blå vækstplan – Skal DK være vidensland eller produktionsland eller begge dele? 

Altså igen der er jeg bare en simpel tekniker, men jeg kan da ikke se nogen grund til at det ikke skulle kunne 

være begge dele, og det går også hånd i hånd. Hvis man har viden og kan producere det altså så går jeg 
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udfra det er det værfterne gerne vil, de skal have noget viden og så kan de producere det bedre og billigere 

forhåbentligt end konkurrenterne.  

Hvad er folks holdning til kulfiber i søfartstyrelsen (positive eller skeptiske)? 

De er positive, men alle er også godt klar over at det er ikke lige ud af landevejen altså der er nogle ting 

man er nødt til at tage højde for og på den måde er der ikke en skepsis, men mere en holdning at det er et 

problem der skal løses. Der er ikke nogen sådan skepsis eller modvilje, det kender jeg ikke noget til. I kan 

husker Marcod konferencen i Middelfart der synes jeg der var ret meget snak om fordelene, men ikke 

særlig meget om det her med brandsikkerheden, som altså er en vigtig ting at tage højde for. Det burde 

man da bare have på bordet fra start i stedet for at lade være med at snakke om det, så kan man jo løse 

det, det er jo det vi skal sikre. 

Hvilken retning peger lovgivningen? 

 Der kører mange ting på samme tid altså det er over hele linjen at der er udvikling i gang, men der er ingen 

tvivl om at det her med regler for bygning af skibe i kompositmaterialer at det er da også en stor ting på 

agendaen. Det fylder meget både i forhandlinger om det nye EU-direktiv eller revisionen om det her 

passagerskibsdirektiv der er det da en af de større ting man skal tage stilling til. Og i IMO kører det også 

hvor vi deltager fra Dansk side med en korrespondance gruppe dvs. Mellem møderne kører der en 

korrespondance hvor der er nogle der stiller forslag og så cirkulerer det til alle, som kan give deres besyv 

med eller modsat. Og så ender det op med en eller anden konklusion som man så diskuterer på næste 

møde. Der vil vi jo meget gerne være med og præge udviklingen i den korrespondance gruppe indefra. Vi 

har nedsat en Dansk gruppe med os og folk udefra industrien så de også er med, så vi kan en koordineret 

Dansk holdning til det. Jeg kan ikke huske hvem der præcist er med i denne gruppe, da det er en anden 

afdeling der står for regeldannelse. Vil dog tro at Danmarks Rederiforening er med. I EU er der ingen 

korrespondance gruppe, men der er nogle forhandlinger i EU hvor man selvfølgelig også en del af det er at 

man snakker sammen med andre lande og EU kommisionen og der kører en dialog der undervejs. Det kan 

godt være langtrukkende, for i IMO er det alle verdens lande der skal blive enige, og der er forskellige 

interesser. Det man bliver enig om i sidste ende kan godt være et kompromis som alle kan leve med, men 

det er ikke nødvendigvis det vi allerhelst så fra Dansk side, men sådan er det jo og sådan er vilkårene for at 

komme nogle vegne. Når det er sagt så har vi generelt stor indflydelse i EU og Danmark er normalt et land 

man lytter til og det er der også andre lande man gør til. Men jeg synes nok vi har en pæn indflydelse. Hans 

Otto er med når der er stabilitet på agendaen i en af underkommiteterne. Det er søfartstyrelsen der 

repræsenterer Danmark i IMO og vi har en Dansk delegation med og afhængig af hvad der er på tapetet, så 

laver vi et formøde herhjemme hvor alle er interessenter er velkomne og alle der gerne vil med derover kan 

egentlig godt komme det. Der er selvfølgelig en grænse idet vi ikke kan have 100 mand med i vores 

delegation, men det har jeg heller aldrig oplevet var tilfældet. Det er meget tit vi har udstyrproducenter 

som en del af delegationen, fordi de er eksperter på området. Eller Danmarks rederiforening eller faglige 

orgnisationer er med hvis der er spørgsmål af deres interesse, så alle interessenter er i princippet inviteret, 

og hvis de synes de har en grund til at tage med, så gør de det. Der er møder én gang om året eller dvs. det 

er møder mange gange om året idet der er en søsikkerheds komite, der er en miljøbeskyttelses komite. Og 

søsikkerhedskomiteen har en række underkomiteer og i hver underkomite er der ét årligt møde, og hvert 

andet år er der to møder i søsikkerheds komiteen. Hvis vi nu snakker brandsikring og de nye regler så er det 

noget der er til behandling i den underkomite der varetager brandsikkerhed, og der er møde én gang om 
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året i den. Når den bliver enig med sig selv om noget, så bliver det sendt op til søsikkerheds komiteen der 

skal godkende og i sidste ende vedtage det. Når det så er vedtaget bliver det regler der træder i kraft fra en 

eller anden dato, så det er en process der strækker sig over et antal år, og fem år er ikke langsomt i IMO 

sammenhæng.  Det har jo også allerede kørt nogle år (et par år tror jeg) og det kan være der er 2-3 år 

endnu, men det kan også være der er mere eller mindre, det ved jeg faktisk ikke lige. 

Hurtigfærger giver andre kombinationer i Norge? 

Sjøfart direktoratet i Norge, men hurtigfærger har nogle lidt andre regler som åbner lidt mere op end de 

generelle regler f.eks. hurtig evakuering og nær afstand til land eller kort tid til havn. Hurtigfærger er en lidt 

anden boldgade. Umiddelbart ville det være nemmere at bygge hurtigfærger idet der er nogle muligheder i 

High Speed Craft reglerne, men det forudsætter en række ting er tilstede før man kan sige det er ok. Der er 

nogle ting omkring sejladsmønstre og operation, som skal være opfyldt. Man kunne måske godt flytte det 

over til en konventionel færge hvis alle forudsætningerne for hurtigfærge koden er opfyldt, så kan man 

sige: hvad er så den sikkerhedsmæssige forskel på denne her og så en færge der sejler 2 knob hurtigere? 

Der vil man nok kunne overveje og se på om det var lige så godt. Den ville dog nok skulle igennem de 

samme miljømæssige godkendelser fordi en langsommere færge kan godt larme lige så meget som en 

hurtig færge. 

Jeres projekt lyder spændende og I må meget gerne når I er færdige sende en kopi til mig, og I kan også 

godt sende mig en mail med supplerende spørgsmål der måtte dukke op.  

Appendix 4: Christian Berggren 
Interview with Associate professor Christian Berggren April 11th 2013, DTU building 403 

Meta: beskriver vores speciale og casen 

Så relativt små færger så, som er bygget 100% i komposit materialer? 

Meta/Niels: ja 

Ja, for der er også et stort segment der er ved at komme ind med overbygninger på større passagerskibe.  

Hvor altså det er en stor del af skibet stadig er i stål, altså skroget. Så er det kun overbygningen, man 

vælger i lette materialer. 

Meta: spørger om der ikke er de samme brandsikkerheds problemer for retrofittede skibe som for hele 

kulfiberskibe. 

Jo, jo. Det er et meget stort aspekt i det. Og kunne være i stand til at kunne bruge kompositter på 

overbygninger er at håndtere brand og solas reglerne i forbindelse med brand, ikk? 

Så bestem, det, men det er også et aspekt for de små skibe afhængig af hvilken klasse man bygger det til.  

Meta: retrofit og skibe fra bunden af, har de samme problemer? 

Uanset om det er retrofit eller om det er et skib der er bygget med en ny kompositoverbygning fra starten, 

så er det de samme brandregler der skal gøre, der skal være gældende. Som man skal opfylde, ikk? 
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Niels: der er vel andre regler for high speed craft? 

Ja, ja. Det er faktisk det der er en af udfordringerne i øjeblikket. De komposit skibe der bliver bygget i 

øjeblikket er mindre færger og så videre.  Blandt andet det de også har bygget i Norge. Der har de bygget 

en hel del mindre katamaraner og færger og så videre. Fuldt bygget i komposit.  De er næste, nej de er alle 

sammen bygget efter high speed craft koden. Og det betyder at der er visse ting der gør sig gældende for at 

man kan bygge efter high speed craft koden. Skibet skal kunne sejle så og så hurtigt og du skal kunne øhh få 

alle passagerne af skibet i forbindelse med nødsituationer, igen i løbet af ganske kort tid.  Og du skal kunne 

sejle i kystnært område og alt sådan noget.  

Meta: Vi har snakket med Torstene Arnt Olsen, .. Hvad er din baggrund? 

Jeg er faktisk skibsingeniør her fra DTU og så har jeg arbejdet med kompositter, først i skibe faktisk, og så 

har det spredt sig til alt muligt andet også.. i kompositter.   

Meta: hvilken form for kompositter har du startet med at studere? 

Teknisk kompositter og det har været den gang jeg startede ud med det der var kompositter ikke særligt 

udbredt i civileskibe. Og der er de sådan heller ikke rigtigt i dag, det er meget et lille marked for det. 

Dengang var det meget oppe at beskæftige sig med sandwichs-kompositter i forbindelse med militære 

fartøjer. De nordiske flåder, de opererer alle sammen sandwichfartøjer bygget i glasfiber og med 

polyester eller epoxy og så PVC i kernen, af materialer.  Og det var der en hel masse arbejde med dengang 

med at specificer hvad skader havde af påvirkning på de her fartøjer.  Hvad var deres overlevelsesdygtighed 

hvis de fik så og så stor skade. Skulle man reparere dem nu eller skulle man vente, og hvor kritisk var den, 

og hvilke positioner, og sådan noget. Det var der en masse forskning i at lave sådan nogle værktøjer, der 

kunne forudsige hvordan de her skader bredte sig i skibet. Så det var det jeg startede ud med faktisk. Og så 

har det spredt sig ud til alt muligt andet, men vindmøllevinger og kørerøjer, og huse. Alt sådan noget 

letvægtskonstruktioner generelt.  

Så det er min baggrund.  

Niels:  Var det glasfiber i starten? 

Det var meget glasfiber i starten, men kulfiber er komme mere og mere ind i de senere år i kraft af at prisen 

er faldet, ikk. Der er kommet flere producenter på markedet, også i kulfiber, og så og så også at der er 

kommet hele den har grønne bølge hvor man sådan har. Fra at man for 10 år siden meget fokuserede på 

vægt-besparelse i forhold til at kunne sejle hurtigt, så i dag fokusere man på vægtbesparelser i 

forbindelse besparelser på med udledninger og CO2 og grønt regnskab og så videre. (Translation: Ten 

years ago there was much focus on weight reduction in relation to high speed. Today is the focus for weight 

reduction is to save on emissions,  CO2, green accounts etc.)Og så har kompositter kommet på en politisk 

agenda fordi man sådan kan sige at den der grønne, det grønne aspekt har meget stor betydning i dag og 

det har meget stor politisk betydning. Det gør at man kan lave faktisk nogle kvantespring inden for 

kompositter. For eksempel inden for Boing og Airbus. Og de bygger nu fly i rigtig meget i carbon komposit. 

Hvis det ikke havde været for den politiske agenda for CO2 udledninger og vægtbesparelse, så var den 

udvikling nok gået betydeligt langsommere end den egentlig har gået.  
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Meta:  BMW vil producere en bil i carbon komposit på 10 min, 

Det var godt nok hurtigt.  

Især bilindustrien har arbejdet med kompositter i mange år.  Der har været lavet case studier og sådan 

noget der i 20 år eller sådan noget, ikk?  Men, men det er først når at fiberkompositterne kommer ned på 

et niveau hvor de kan bruges til masseproduktion i og i hvor det økonomisk at gøre det, at det begynder at 

blive aktuelt.  Og også at de vægtbesparelser, som man kan opnå, er store nok i forhold til at bygge i 

aluminium for eksempel, ikk. Og der er det nok carbonfiber komposit der nok rigtigt kan gøre sig 

gældende, for at det ligesom kan rykke noget i industrien, før de begynder at bruge fiberkompositter.   

Det er noget andet når det er racerbiler og sådan nogle smalle ting. 

Niels:  Er det pga vægten eller styrken.  

Ja, på grund af den specifikke styrke og den specifikke vægt.  Altså hvor man siger at styrken i forhold til 

vægten. Styrken i forhold til vægt og styrke i forhold til vægt,  det er der hvor fiberkompositter er klart 

overlegne.  

Meta: vores vinkel er kulfiberskibe. 

 Ja altså det er også noget der er politisk bestemt det her.  Det er rigtigt politisk bestemt. Der er nogle få 

leverandører i Danmark, som rigtig gerne vil det her med carbon fiber.  Men jeg har hele tiden, men det 

har jeg også sagt til søfartsstyrelsen, at hvorfor fanden kigger man kun på carbon fiber. Især skibe, for der 

er en . .. Der er ikke nogen der siger at carbon er lige præcis det bedste at bruge altid i skibe. Man skal 

bruge carbon der hvor det er nødvendigt at bruge carbon og ikke bare bruge det blindt for det er ikke 

særligt økonomisk bare at bruge blindt carbon fiber til alting. (Translation: Carbon is not always the exactly 

best to use in ships. You should use carbon where it is needed to use carbon. )Det er lige som om glasfiber 

eller kevlar eller basalt/lasalt , der er en hel masse andre fiber systemer, som kan være måske bedre til 

nogle applikationer i forhold til andre.  

Meta: Hvor kan carbon så bruges i et skib? 

Der hvor carbon fiber gør sig særligt gældende er på pga den høje stivhed i forhold til vægt og i forhold til 

styrke i forhold til vægt.  (Translation: Carbon fibre is good because of high stiffness in relation to weight 

and strength in relation to weight.) Og øhh de områder hvor man så har brug for det, det er områder, hvor 

man har brug for meget for eksempel langs skibsstyrke i skibet. Det vil sige skroget for eksempel. ÆH  i 

områder der er hårdt belastede,  trækmæssigt. Ikke i kompression, for i kompression er carbon fiber ikke 

særlig godt i forhold til glasfiber.  (Translation: in compression carbon fibre is not particular good 

compared to glass fiber. )I bedste fald lige så godt som glas fiber eller kevlar eller hvad man nu arbejder 

med. Det er kun steder man arbejder med at have brug for en høj trækstyrke at det er godt at bruge carbon 

fiber. Men øh så vil jeg sige, at sådan noget som overbygninger og sådan noget, der vil. Det kan godt være 

at, det kommer selvfølgelig an på prisen og så videre, selvfølgelig kan du sparer noget vægt ved at bruge 

carbon fiber i forhold til at bruge glasfiber, men typisk har du ikke så, du har nogen, bærende områder i 

overbygningen men slet ikke i samme grad som du har i skroget. Så det er måske ikke nødvendigt at bruge 

carbon fiber  i overbygningen, det kan også godt være et hybrid koncept, hvor man bruger noget af det i 
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carbon fiber og noget af det  i glas alt efter hvor der er brug for det og prismæssigt skal det kunne betale 

sig.  

Meta: Dem der skal designe skibe ikke har viden om kulfiber.  

Ja det er der i høj grad. ! Og dem der prøver så det har jeg se mange eksempler på, at man bare bruger 

carbon som sådan et black metal, som man kalder det. Og så bygger man bare ud og det går som regel 

rigtigt skidt.  For så får man et design der er klart over dimensioneret eller i værste fald 

underdimensioneret fordi man ikke har styr på hvordan man skal håndtere kompositterne. Man kan ikke 

bare overføre sine stålerfaringer og ekspertise inden for stål til fiber kompositter, det er sådanset uanset 

om det er glasfiber eller kulfiber eller hvad det er for et fibersystem.  (Translation: I have seen examples 

where carbon fire have been used as a black metal, as you call it... . _Then you get over dimensioned 

designs or in worst case under dimensioned, because you cannot manage composites.) 

Meta: hvordan kommunikere du din viden til skibsbranchen? 

Nu skal det være, nu skal jeg sige det sådan at grunden til at jeg ikke har arbejdet særlig meget med skibe 

faktisk er faktisk, de sidste 5 til 6 år, er at finansieringsmulighederne inden for forskning inden for skibe den 

har været mere eller mindre lig NUL, de seneste par år. Nu er de begyndt her inden for det sidste halve år 

til år og dages og det begynder at komme på den politiske agenda, fordi regeringen i deres vækstplan, og 

har de nedsat en maritim omstillingspulje.  Som faktisk har specificeret lige præcis skibe bygget i 

fiberkompositter, de er interessante og dem vil man gerne støtte at de Danske værfter oparbejder deres 

ekspertise inden for det område. (Translation: A maritime transition fund has been made and a part is 

specified exactly for ship build in fibre composite. Fibre composites are interring and they (politicians) 

want to support that the Danish yards get expertise in the area.) Så …  sådan nogle initiativer vil jo gøre at 

vi inden for den akademiske verden kan deltage sammen med industrien i at øh forbedre anvendelsen af 

kompositter og formidle vore viden til de Danske virksomheder, der arbejder med det her.  

Niels: Har du søgt omstillingspuljepenge? 

Ja, jeg har faktisk søgt dem. Jeg har en ansøgning inde hos omstillingspuljen her. Ja. Jeg sidder faktisk også i 

rådet.  (latter ) Så må jeg nok hellere gå uden for døren.  Så det er rigtig godt at der begynder at komme 

mere fokus på det, også at man ser potentialet i det her i Danmark. For vi har jo en relativ mange af de her 

mindre værfter. Blandt andet Tuco og Fåborg og Danish yacht og hvad de nu hedder alle sammen.  

Skagen er der også Hvidesande er der også.  

Så en relativ stor underskov af mindre værfter, som bygger sådan noget som det her. Som traditionelt har 

deres baggrund i at bygge lystfartøjer og sejlbåde og sådan noget. Ikk. Men i de senere har lavet mere og 

mere af større skibe, ikk, mindre passagerskibe, som også . Der er flere af dem, som også har lavet noget 

for militæret. Og med de to ny klasser som søværnet har Holm og Dianaklassen, som er blevet produceret.  

De er nu ikke særlig innovative de to der. De er mere eller mindre gammel teknologi man har bygget efter, 

men de er dog gået op i større skibe, nu en 50 meter længde skibe, som jo er positivt at man kaster sig ud i 

sådan nogle projekter. Så, så det der er meget positivt er at regeringen også har fokus på det. AT der er der 

et vækstområde som vi kan bygge på i Danmark, nu hvor de store værfter er væk. Ikk?  

Meta: så er der underskoven tilbage? 



Appendix  August 2013 Meta Christina Borgen Dam 
Sustainability of Carbon Ferries                         Niels Brehm Nielsen  

32 
 

Så er der underskoven af de små tilbage, som man ikke rigtig har kunnet før pga de store.  

Niels: Men det er vel pga godt lobby arbejde ikk? 

Jo, det er også derfor at I hører det her carbon hele tiden. Der er nogen værfter i Nordjylland der har 

været inde med et stykke carbon og slået med en hammer på det der inde hos ministeren. Det er carbon, 

det hele er carbon.  

Meta: er der Marcon eller Markis? 

Jeg ved ikke hvem det er af dem. De har begge to sandsynligvis været aktive i det her. 

Meta: Markis er vist lobby og Marcod er rådgivende? 

De har vist begge to fået noget støtte, tror jeg.  Offentlig støtte fra Sverige tror jeg faktisk?  

Så Nordjylland vil gerne profilere sig på det der område, det vil de gerne. 

Meta: det har vi opdaget. 

Latter. 

Har I også snakket med Niels Hjørnet? 

Ham har jeg meget kontakt med nemlig. Han er også skibsingeniør her fra DTU, faktisk. Han var lærer før, så 

i sen alder uddannede han sig til diplom ingeniør i skibsspeciale fra afdeling. Så vi har rimelig stor kontakt 

med ham. Han er med på det projekt som vi har søgt til omstillingspuljen. 

Meta: Hvad er det I har søgt? 

Vi har søgt faktisk om et casestudie hvor vi faktisk adressere brandproblemerne, øh.  Problemer der er ved 

at bruge solas regel 17 som er den man skal overholde for at kunne bygge i fiberkomposit i skibe.  Altså 

med alternative materialer i forhold til stål, så skal man overholde den har regel 17. Og problemet er bare 

det at den regel 17 er ekstrem bureaukratisk og meget vanskelig og håndtere og skulle bruge i 

forbindelse med en godkendelsesproces. Og det gælder både for dem der skal bruge den til at eftervise 

deres design med, det gælder også for myndighederne, for myndighederne har meget at behandle den 

og håndtere deres specificering efter. (Translation: The problem is that rule 17 is extreme bureaucratical 

to manage and use in a approval procedure. It goes for both those who have to validate their designs and 

for the authorities. ) Søfartsstyrelsen står mere eller mindre på bar bund for at kunne håndtere den her 

regel 17. derfor er der et trægt system på begge sider, man skal håndtere i øjeblikket. Det er vores projekt 

går på er at lave demonstrations-projekt der viser hvordan kan man komme nemmere igennem den her 

procedure. Både for designeren og også for myndighederne og opstille en procedure for hvordan man kan 

håndtere den her på en nemmere måde. 

Meta:… hvilke materialer? 

Ja, specielt rettet mod fiberkompositter og opbygge det så det bliver mere modulært. Det vi har i tankerne 

lige i øjeblikket, som har en række standard komponenter, som man så allerede har screenet 
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brandmæssigt. At man allerede har et udvalg af Bibliotek af forskellige komponenter, som man kan sætte 

sammen som så relativt nemt kan puttes ind i den her regel 17 godkendelse. 

Meta: En skrog komponent? 

Det vi kigger på i det her projekt bliver overbygningen faktisk på stører passagerskib. Vi kigger på en af de 

to Rødby Puttgarden færger fra Scandlines. Og hvad man skal gøre hvis man vil erstatte hele overbygningen 

på sådan et skib med en tilsvarende fiberkomposit.  

Meta: minder om det svenske projekt LASS. 

LASS projektet, ja.. LASS projektet har ikke adresseret en nemmere måde at håndtere regel 17. De har 

adresseret at det kan lade sig gøre i forhold til regel 17. (Translation: The LASS project did not address a 

easier way to manage rule 17. The Lass project has addressed that it is possible to do it accordance to 

rule 17.)Det havde man jo ikke inden LASS-projektet, der har faktisk været flere LASS projekter, 1 og 2. Et 

hvor man har kigget på nogle mindre fartøjer og et hvor man har kigget på overbygningen af de 5 øverste 

dæk af et større krydstogtsskib. Og de to projekter har så dan set ikke haft til formål og udvikle nogle 

procedure ikke andet en man kommer nemmere omkring regel 17.  De har bare brugt regel 17, blandt 

andet und over ,  de har også kigget på vægtbesparelser og de har kigget på sødygtighedsforbedringer og 

sådan noget.   (Translation: They (the Lass project) have looked at weight savings and they have looked at 

improvements in seaworthiness and such like.) Det har de adresseret i de her projekter, men de har ikke 

som sådan kommet frem til en ny procedure til hvordan man skal kunne håndtere en regel 17 nemmere 

end man gør i dag. (15:55). Og det er det som vores projekt går ud på og som også. For at man kan søge de 

her penge skal man rette ansøgningen mod at det her skal kunne give vækst for de Danske virksomheder.  

Ja, og det er det vi sigter imod, at hvis man sådan udviklinger sådan nogle værktøjer kan den danske 

værftsindustri langt nemmere kunne bruge komposit i industrielle skibe. Nu viser vi det for overbygningen 

for en Scandlines færge. Det kunne sådan set også være for en mindre færge der er helt bygget i 

fiberkomposit. Det skal de der procedure gerne kunne håndtere begge aspekter i det.  (16:27) 

Meta: så Scandlines er et eksempel. 

Ja vi bruger den som en demonstrationscase for at kunne afprøve de her værktøjer, som vi nu udvikler og 

vise på lige præcis det her tænkte eksempel kan man sige. Der er igen der siger at bagefter at Scandlines 

skal gøre det her, men  men de er i hvert fald også positive overfor og synes at det er interessant om ikke 

andet at kunne gøre det her i fremtiden.  (16:48).  Scandlines har jo haft nogle faktiske ski.. De har haft 

nogle projekter de fik bygget nede på, jeg tror det var Stralsund eller sådan noget, nede i Nordtyskland. 

Hvor projekterne faktisk kørte af sporet, hvor man ikke havde styr på vægtbe… på vægten forskellige steder 

i skibene. Der blev faktisk bygget to færger, som de ikke kan bruge i dag. 

Meta:  hvis du ikke har styr på vægten, kan du ikke sejle? 

Nej, jeg ved det ikke, jeg kender ikke detaljerne i det. De endte i hvert fald ud med to færger de ikke kunne 

bruge som sådan blev afhændet til anden side.  

Meta: er der ikke et wase-skib 
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Nej det var nok ikke så slemt, Men det var i hvert faldt et aspekt, som gjorde at de ikke kunne bruge 

færgerne.  

Niels:  Er der noget risiko vurdering i projektet? 

Ja, risikovurdering kan godt komme ind i det. Vi har ikke afgjort endnu om det skal være en del af det om de 

her nye procedure skal være risikoanalysebaserede. I første omgang bygger det på at vi har et koldt design 

(17:51) hvor vi skal kunne rigtig designe overbygningen til den her Scandlines færge det er sådan meget en 

konstruktionsopgave at håndtere det. Så er der en varmedesign, hvor vi skal gå ind og kigge på hvordan 

udvikler vi nogle komponenter, som både kan bruges i forbindelse med en konstruktiv opbygning side, men 

samtidig også kan opbygges i et brandbeskyttelsessystem. Det er ikke nogen hemmelighed at man bliver 

nødt til at brandbeskytte kompositter, som man bruger i overbygninger. (Translation: You have to 

protect composites against fire. )Og for at det er hensigtsmæssigt, så kan det godt være at man skal lave 

nogle konstruktive ændringer i hvordan bruger kompositter i overbygningen.  Og dels derudover skal der 

laves nogle brandtest. Man skal undersøge nogle forskellige komponenter for hvad deres overlevelsesevne 

er både med og uden aktiv brandbeskyttelse eller passiv brandbeskyttelse. (18:40).   Og det vil man så 

bygge ind i de her procedure.  Og det gælder både komponenten selv og samlingerne imellem 

komponenterne.  

Niels: er brandtest det med 30 min og 60 min, før de mister stabilitet.? 

Ja. Det vil både være både med og uden mekanisk belastning. Vi laver det sammen med dansk brand 

teknisk institut, som faktisk er projekthaver. ¨ 

Meta: har man ikke lavet brandtests af kompositter i Sverige? 

Jo, hos SP. Ideen med det her projekt er faktisk at vi i Danmark skal have opbygget ekspertise i at kunne 

håndtere de her problemstillinger. (Translation: We in Denamrk and the build expertise in management 

of these challenges (fires in ships)) Og det har DBI ikke været særlig meget inde i indtil videre. Så derfor 

skal de også opbygge noget ekspertise og viden hos DBI, som nok til en hvis grad allerede findes hos SP i 

Sverige.   

Meta: har man overvejret at samarbejde med SP`? 

Ja, det hviler på et samarbejde med SP. Men der er jo også konkurrence med de der prøvningsinstitutter 

der. Det er ikke noget de gør med delt glæde. (19:49). – Latter 

Meta: Har ledt efter litteratur om 3 lags sandwichkonstruktioner 

Sp vil nok som et forskningsinstitut der, de publicere nok meget lidt i journal papers. Så det vil nok være at I 

skal have fat i rapporten fra SP.  

Niels: Hvad er fordele og ulemper på kulfiber og glasfiber, og evt kevlar og andre? (20:50) 

Altså, den største ulempe ved kulfiber er at kulfiber har en relativ svag styrke i kompression på grund af 

den måde fibrene opfører sig i kompositmaterialet på i forhold til glasfiber. (Translation:  The biggest 

disadvantage of carbon fibre is that it is relative weak in compression. )  Og så er prisen et væsentligt 
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aspekt også for kulfiber, og faktisk så leveringsdygtigheden i kulfiber. Der er stadigvæk kun relativt få 

producenter i kulfiber i verden. Og antallet af de her producenter styrres fuldstændigt af efterspørgsel på 

kulfiber.  Så hvis der kommer større projekter, som for eksempel airbuss 350 og 787 og så videre, ikke 

også?  Så bliver der pludselig et markedet for at der kan nogle flere producenter ind.  Det er relativt dyrt at 

stille det der produktionsapparat op og investere i det. (Translation: It is relative expensive to start a 

production in carbon fibre). Og indtil der er et tilpas stort volumen at der er nok at komme ind i, bliver det 

styret at der kun er det her x antal producenter og de kan kun levere så og så meget med de produktions 

apparater de har. Og de styrer så prisen, ikke? 

Meta: hvor mange producenter er der? 

Jeg tror der er en 4 5 stykker på verdensplan. 

Niels: der er nogen i Tyrkiet? 

Jeg kan ikke huske dem alle sammen.  Garmin og to-rey og Japan og der er også nogle amerikanske. Om 

hvordan alting er så bliver det meget styret af det der, og det er en af ulemperne ved kulfiber også at al 

leveringsdygtighed og pris hænger sådan sammen og der skal virkelig nogle store ting på markedet. Hvis 

man nu til en hvis grad begynder at bruge carbon i vindmøllevinger, det gør man allerede. Vindindustrien 

aftager faktisk langt den største del af kompositter ikke bare carbon, men alle fiberkomposittyper. Det er 

faktisk den største aftager af fiberkompositter i verden, fordi volumen i vindmøllevinger er så stort i forhold 

til bygge 100 200 20-87’ere. Så er der langt mere i at bygge 10.000 vindmøllevinger.  

Niels: vindmøller er med i Genvind, genbrug? 

Ja der er virkelig et aspekt med hensyn til at skrotte alle de vindmøller vi nu bygger.  Hvad skal der ske med 

alle de materialer bagefter.  

Meta: de kigger på glasfiberskrald, men de har ikke nogen løsning. 

Nej, men det. Nogle af de løsninger, jeg har set er at man kan brænde resinen af så man får fiberne ud.  Og 

kan man jo bruge fiber også infrastrukturer også, i betonkonstruktioner. Der er fiberkomposit løsninger, 

hvor man bruger korte fibre som man hælder ned i cementen, så man faktisk får en fiberforstærket 

cement.  (Translation: In concrete constructions there are fibre composite solutions, where you uses 

short fibres in the concrete. Fiber enforced concrete.) 

DTU byg Henrik Stark, burde I gå hen og snakke med.  Han kender jo en del med det her, han har arbejdet 

med det i rigtig mange år, fiberforstærket beton.  Og det er det genanvendelsesaspekt, som jeg 

umiddelbart har set. Som fyld i bygningskonstruktioner.  

Meta: Et skib har en pvc kerne. 

Ikke nødvendigvis.  Det man typisk vil læne sig hen imod på overbygninger på passagerskibe ved at brand er 

et aspekt, det er jo balsa.  Fordi balsa er klart langt det bedste i forbindelse med brand.(Translation: Balsa 

wood is superior in fire) PVC er der nogle meget meget uheldige eksempler på hvad der er sket med et pvc 

skib når det brænder.  Jeg ved ikke om I har set det med den Norske flåde.  En PVC minestryger fosscraig 

klassen, tror jeg det hedder (24:49). Oxsøklassen, hedder den. De havde en maskinrumsbrand i en 
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ventilationsskakt. De troede at den var slukket, det var den bare ikke, den forsatte og så kom den ud af 

kontrol og så måtte de bare trække fartøjet ud på en norsk fjord og så lå den der og brændte til den sank.  

Og med en søjle af sort røg op sådan her.  Giftige saltsyredampe og alt sådan noget, der bare vælter op.  

(Translation: In the Oxsø class they had a fire in the engines in a ventilation duct. They thought they had 

putted out the fire, but it continued and got out of control. They had to drag the vessel out on a 

Norwegian fjord and let it burn until it sank. It burned with a plume of black smoke.)Når PVC brænder, 

udskiller det saltsyre-dampe og det er ikke særlig sundt.. latter.. når man skal forsøge at overleve på sådan 

et fartøj inden man bliver reddet, ikke?  

Meta: kan man bruge andet end balsatræ? 

I flyindustrien er man meget glade for at bruge hony-come – materialer, de er rigtigt dyrt.  Det har ikke 

været særligt udbredt i skibe og vindmøllevinger, i lavprisklassen kan man sige.  Men kørertøjer, racerbiler 

og sådan noget, der sådan noget mere anvendeligt, ikke?  (Noget med støj.). 

Meta: et andet markedssegment? 

Niels siger: Balsatræ og vægtforøgelse: 

Jo og det er jo også derfor at PVC har vundet indpas de sidste 20-25 år, og altså balsa har man jo brugt helt 

tilbage fra da man begyndte  at bruge fibermateriale i både og fly og i fly helt tilbage fra 2. verdenskrig 

brugte man balsatræ som kerne b.la. mosquito flyene som bombede København. De var den første serie 

producerede konstruktion i sandwich materialer hvor man ikke havde fiber laminater, men træ som skind 

altså krydsfiner og så en balsakerne der var limet sammen. Det var den første sandwich konstruktion der 

var produceret i større antal. Og derfor har balsatræ været med i rigtig mange år, og balsatræ blev også 

valgt fra i forhold til PVC fordi PVC er lettere og bedre i forbindelse med vægtbesparelse i forhold til 

balsatræ, men pga. balsatræs overlegne brandegenskaber, så er det stadig absolut brugtbart at bruge 

balsatræ.  

Meta: holdbarhed af balsatræ og reduktion af sandwichkonstruktionen? 

En af grundene til at man ikke har været så glad for at bruge balsa i skrog på skibe er hos søværnet 

selvfølgelig på grund af vægten, men også fordi balsa optager fugt, og man kan derfor få råd i balsa, 

(translation: but also because balsa obtains moist and it gives rot in Balsa )hvilket man ikke kan i PVC. PVC 

har en lukket cellestruktur som er fuldstændig vandtæt og samtidig isolerende fordi der er så meget luft 

inde i kernen. (Translation: PVC has a closed cell structure. A cell structure which at the same time is 

isolating and waterproof, because there is so much air in the core.)Så PVC isolerer sig selv og det er ikke 

nødvendigt med ekstra isolering i sådan et skrog. Balsatræ har ingen stor styrke in-plan, men der hvor balsa 

har stor styrke er som kerne materiale hvor det skal optage forskydningsspændinger. Det har ret høj 

forskydningsstivhed ud af planen.  

Niels: Da vi så dig på IDA snakkede du om skibe man skrotte i komposit? 

Det var de Danske standard plex skibe bygget i glasfiber fra slutningen af 1980’erne og op til midten af 

1990’erne på danyard Aalborg som ikke eksisterer mere. Der har man skrottet og hugget ét skib helt op. Jeg 

så engang præsentationen fra Søværnet hvor de viste hele skrotningsprocessen. Hvor der var en kæbe der 
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klippede det hele i stykker, så blev det hele lagt i store bunker og puttet i kasser og kørt væk. Det blev 

fordelt i metal og fiberkompositer og så kunne man smelte om og genanvende det man nu ville bruge. Jeg 

tror det meste af fiberdelene gik til bygningskonstruktioner eller fyld i motorveje. 

Styrke efter 20-30 års brug? 

Jeg har ikke set nogen studier af at man har forsøgt at brande fiberkompositen af og så genanvende 

fibermaterialet. Jeg er bange for, nu snakker jeg bare rent good feeling da jeg ikke ved særlig meget om 

det, at når man brander matricen af, så tror jeg også man ødelægger sizingen på fibrene. Sizingen er en 

kemisk overfladebehandling man laver på hvert enkelt fiber sådan at resinen, epoxyen eller polyesteren 

binder til din fiber og hvis man ikke har den binding korrekt så får du dårlig binding mellem fiberen og 

matricen og så får du dårlige egenskaber for hele kompositen. Så jeg kunne forestille mig at der ikke er det 

helt store marked ved at genanvende brugte fibre i nye konstruktioner, så skal det være nogle lavpris 

produkter, hvor styrken har lille betydning. (Translation: I do not think there is a big marked for recycled 

fibre in new constructions. There might be a market in the discount products, where the strength has less 

importance. )Det kunne f.eks. være bygningskonstruktioner, hvor man ikke har behov for fibrene i deres 

udstrakte form, men mere brug for dem som fyld i form af korte fibre. 

Holdbarhed i 40-50 år af kulfiber? 

Kulfiberen i sig selv bliver jo ikke dårligere, men det er jo nok bindinger og samlinger og bindingen i 

mellem forskellige lag, små skader og ting der breder sig rundt omkring i konstruktionen i skibets levetid, 

der begrænser den overordnede levetid for skibet. (Translation: By time carbon fibre by itself does not 

deteriorate. It is the joints and bonds between layers and damages and spreading in the construction 

that will limit the lifespan of a ship. )Det er ikke fiberen i sig selv der bliver dårlig, men det at få den ud og 

genanvende den tror jeg er en udfordring. Jeg ved ikke om man kan udvikle nogle tekniker til at 

genanvende basisfiberen og pålægge ny sizing har jeg ikke set noget af, men det kan godt være det findes.  

Svenske militær kompositskibe, hvor ofte blev de skadede og strukturen blev svækket? 

Vi havde et projekt fra 2000-2004 der hed Sandy (Inspecition and Repair of sandwich struture ships) og der 

kiggede man meget på skader opstod og der var der mit forskningsområde udsprang af. Jeg var med til at 

kigge på hvordan skaderne bredte sig, men der var også en meget stor del af projektet der håndterede 

hvordan man skulle håndtere skader i forhold til reparation. Der kiggede man på en helt masse forskellige 

typer skader, som de Nordiske fartøjer havde registreret når de kom ind i dock. Der var omfattende skader 

på de her fartøjer. Dels pga. der var nogle konstruktive detaljer der ikke var helt gennemtænkt fra starten 

fra værfternes side, men også helt generelle in-service skader hvor man havde sejlet ind i ting eller gået i 

for hårdt vejr med fartøjet og fået store slamming belastninger på paneler. (Translation: In the Sandy 

project for the military they looked at how to handle damages to composite ships. There were some 

errors in the design of the construction, but there were also general in-service damage where someone 

had sailed into something or been in to hard weather. )Det man typisk ser når man får skader er 

delaminering eller de-bonding i mellem skindlaget og kernelaget i sandwichen. Det kan sprede sig og det er 

meget kritisk i selve konceptet i en sandwich, hvor sandwich baserer sig på normalt at kunne bære 

spændinger i top og bund laget altså i skindene, og så overføres forskydningsspændinger i gennem kernen. 

Det kan man dog kun gøre hvis der er en vedhæftning mellem de to skind og kerne, og hvis du mister det 
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så bøjer hver komponent hver for sig og så mister man hele den der store bøjningsstivhed man har ved at 

have en optimeret konstruktion som en sandwich. Så hvis man får en skade der begynder at brede så 

mister man hele den centrale bæreevne af hele sandwich og det er kritisk for hele konstruktionen.  

(Translation: If you lose the bond between skin and core the two components will bend separately and then 

you will lose the whole bending stiffness of the optimized sandwich structure.) 

Meta: LCA og levetid af materiale? 

Jeg synes I skal kontakte Søværnet, for det er nok dem der har haft skibe i operation i klart længst tid og 

også fulgt disse skibes levetid helt fra start til slut. Der findes ikke i Sandy rapporter en beskrivelse af et helt 

skibs historie og dens skader, man fokuserer på nogle få typer at skader, som man tager ud af en 

sammenhæng. Men hvis I skal have et overblik over i forbindelse med en livscyklusvurdering så ville det jo 

være rigtig godt at kunne kigge på et specifik fartøj eller fartøjstype som Søværnet jo har. For de har fuld 

overblik over hvad der er blevet lavet af skader, hvad der er blevet repareret på de her fartøjer selvom de 

nu er blevet taget ud af drift de fleste af dem, så har de hele operationshistorien på dem. Det er der nok ret 

få redere af mindre passagerfærger som egentlig har endnu. Jeg tror godt I kan få lov, for tror ikke det er 

kritisk med de fartøjer, så synes I skal prøve at kontakte dem (Forsvarets materieltjeneste i Ballerup). I skal 

ikke som udgangspunkt tage afsæt i Sandy projektet, for det giver jer ikke nogen stor information omkring 

en livscyklus, det giver jer kun en teknisk indsigt i hvordan man håndterer skader. Det er ikke skadernes 

konsekvenser for fartøjets samlede levetid man fokuserer på der. Svenskerne og det svenske søværn har en 

hel del kompositfartøjer og Karlskrona værftet, som er værftet i Sverige som håndterer alle de Svenske 

sandwich fartøjer de har også sådan noget information om levetid. Måske nogle af de mindre Norskre 

rederier som også har opereret High Speed Craft fartøjer som Brødrene AA b.la. har bygget over de seneste 

10 år og som måske har data der kan give et nogenlunde billede, men ingen fartøjer der er noget til skrot 

fasen endnu. Det har søværnet derimod med en hel serie godt nok i glasfiber, men I skal ikke fokusere så 

meget på om det er kulfiber eller glasfiber. Jeg synes det er meget opreklameret at man kun kigger på 

kulfiber, for det er helt de samme problemstillinger der gør sig gældende uanset om det er kulfiber fartøj 

eller glasfiber fartøj. (Translation: Carbon fibre and glass fiber have the same type of issues and 

problems) Den eneste forskel på en ren regulær plade i kulfiber og i glasfiber og du bruger den samme 

resin type (epoxy), den eneste forskel mellem de to typer er fibersystemet og den enkelte fiber. 

(Translation: the only difference between the two type of fibre systems is the individual fibre. )Du kan 

bygge dem på mere eller mindre samme måde. Tykkelse på de enkelte komponenter for skind og kerne vil 

have forskellig tykkelse fordi stivheden er anderledes, men rent system mæssigt er de helt ens. Så designet 

er det samme, men mængden af materiale er anderledes i mellem de to typer.  

Personlige forventninger til branchen? 

Hvis man kan løse de her brandproblemer og man kan bringe designtiden ned, som jeg også fortalte i min 

præsentation på IDA at de eksempler der havde været på rederier der har forsøgt at lave retrofit f.eks. med 

kompositer, hvor det har taget flere år bare at få godkendt designet, hvilket er fuldstændigt uacceptabelt. 

Det kan under ingen omstændigheder have nogen gang på jorden hvis det er det man er oppe imod. Så hvis 

det skal få rigtig gennemslagskraft på den civile side, så skal den der certificeringsproces og det 

tidsmæssige og økonomiske nedbringes. (Translation: If carbon fibre have to break through on the civil 

market the certificate process, the time and the economy have to be reduced. )Så skal det selvfølgelig 

også være økonomisk at bygge samlet set (materiale omkostninger og investering i det). Det hele kommer 
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an på penge, når det er den civile verden. Så det skal være økonomisk rentabelt at bruge det. Om det så er 

miljømæssigt rentabelt det tror jeg er en second agenda for rederne, det kan godt være at man udadtil slår 

det stort op, men det er ikke det der i første omgang trikker dem, det er rent kroner og ører nu og her, og 

om de på et 5-årigt forløb kan spare penge på at have et komposit fartøj. Det er ikke noget helligt om det 

skal være komposit eller ej, så skal de i hvert fald krediteres for det økonomisk, hvis de skal tage højde for 

om det skal være grønt eller ej. Så ansvaret er fælles fordelt blandt alle aktørerne. 

Hvad er din interesse i at mødes med os? 

Fordi I arbejder med skibe og kompositer og det synes jeg er utrolig spændende, og så generelt er min dør 

altid åben for studerende ligegyldigt hvad studielinie de kommer fra. Har I snakket med Jørgen Juncker 

fordi han har måske ikke så specialiseret viden omkring kompositer, men han har et meget stort overblik 

over skibe generelt og også kompositter og hvilken potentiale kompositter skal have for at de kan vinde 

indpas i skibe. Så jeg tror I ville få rigtig meget ud af at snakke med Jørgen.  

I skulle også tage en snak med Niels Hjørnet, for han har også en helt masse aspekter, han har det meget 

mere fra sådan en, altså nu er vi jo akademikere her på DTU så vi har aldrig selv været ude og se et skib vi 

sidder bare i vores elfenbensfort og udsender smarte bemærkninger. Men Niels Hjørnet har virkelig været i 

samarbejde med alle de her værfter. For der er meget få eller nok ingen Danske værfter som har regulær 

designafdeling der sidder og laver design selv. Det er håndværker firmaer som hyrer ingeniører ind som 

f.eks. Niels Hjørnet, som er skibskonsulenter, og som går ind og laver designet for dem og beregningerne. 

Så Niels har first hand information om hvordan håndteres det her i praksis, (Translation: Niels Hjørnet 

have first hand information on how to handle carbon fibre design. )og hvad er det for nogle ting der gør 

sig gældende når redere og værfter overvejer at gå ind og bygge i fiberkomposit. Så han ville være rigtig 

god at diskutere de her ting med og især den økonomiske side af sagen, for der har han en helt anden 

vinkel. Han har hele tiden været sin egen private konsulent, men med fokus på små fartøjer og bygge i fiber 

komposit, og det har han gjort de sidste 10 år, så han har rigtig god erfaring indenfor det. Han er gammel 

skolelærer fra DTU, så han vil meget gerne udbrede viden. Øko-ø projektet er hans hjertebarn og Næssund 

færgen.  

Fremdrift via eldrift og lader i land med grøn energi. Den billige strøm fra vindmøller er typisk om natten 

hvor du kan lade og så bruger du strømmen om dagen. Så katalysator i stedet for at sende det ud af landet 

om natten, og så kan man lagre det i skibets batterier. Det er ret smart.  

Kurser på DTU om fiber kompositter: 41414, 41820, 46410 
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Appendix 5: Naval architect  
Interview 24th of April 2013 

Interview with two naval architect working a Danish ship design company.  

Interviewed by Meta Dam and Niels Nielsen, transcript by Niels Nielsen. 

Sections marked in bold have been estimated relevant for the study. 

What is your interest in meeting with us? 

I am interested in your approach and the business and type of vessel you are considering and the materials 

since I have been involved in that, but also having the approach of sharing information because one of the 

potentials within the business is to share information so everyone can gain experience by thoughts and 

mistakes made by other.  

How do you see information sharing inside the industry? 

From a general point of view everybody are a little bit concerned about what would the other say if they 

know our mistakes. And it is definitely not as a price as in many other businesses, but being able to work as 

a consultant you may have a favorable position in picking up experiences from one ship owner or one 

project and gaining that experience and by selection by another ship owner you are involved in another 

project. And thereby you can take experience from one project to the next one and thereby having a 

gradually better and better product at the end of the day. 

Who is your main customer or kind of customers? 

It is mainly ship owners from as you may know we are divided into ships and offshore. Ships has the 

conventional ship consultancy business, while the offshore are more directed towards the offshore wind 

farms also and the ship owners again supplying equipment and items to the wind farms. Basically we are 

on the ship owner’s side.  

What is your role or how are you supporting the ship owners when they are considering buying or 

designing a vessel? 

Many of the ship owners use us as their strategic partner, and by having experience within the company 

from pre-contract, early assessment of how this vessel should look like, we have the possibility to support 

the ship owner from the very first day he start his thinking of how this should look like. And through the 

complete sequence until delivery and after service it is one of the competencies we have here. So basically 

we have a pretty good background for supporting the ship owner for whatever need he has. There is no 

specific little item we are focusing on. We are basically capable of supporting them through the complete 

circle. You can divide a vessel or the design of a vessel into phases where you have an early assessment 

of what is actually the ship owner’s intention, and he may come with some kind of ideas of what it would 

look like or how this vessel should look like and what his thoughts are. Then we can take those ideas and 

come up with a conceptual proposal and we can develop that into an outline project where it is a little 

bit more detailed but not possible to build it according to that off course, but you can get some project 

prices from shipyards etc. and thereby having a gradually better and better detail of the project taking 
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away a lot of potential project risks so the ship owner becomes confident that he is heading into the right 

direction. 

How concrete are the ideas the ship owners bring to you? 

 Ship owners are an organization which reflects the market needs and they come with a pretty clear picture 

of what the vessel would look like. We are accommodating our support to that, because they basically have 

the knowledge about what the market needs. So the commercial assessment of what is required is very 

often taken from or being picked up by the ship owners. But it is also very often seen that the ship owners 

come with a lot of requirements which are not technical possible. There is a lot of “nice to have”-ideas, but 

unless you want the vessel to sink you have to take some of those “nice to have”-requirements out. Either 

the vessel is not very good for various reasons, too expensive, too heavy or cannot sail fast enough. 

Basically we are taking those requirements from the ship owner and try to throw them up in the air and 

then find a proper technical balance and present that as a counter proposal that this is the solution we 

consider feasible from a technical point of view. Very often it is seen that solutions are proposed which 

cannot get approved by authorities we consider this aspect as well. So we are taking all of this into 

consideration as part of the process.  

How do you decide which shipyard should have the order? 

That is actually a very interesting process, because besides the design process we have talked about, that is 

the process of project managing the project which is another service we support the ship owners with. We 

also have a contract management support where we make tender documentation and issue our 

specifications and drawings and get it as a tender package and submit that to a number of shipyards. We 

then receive the quotes from the various shipyards and go through the quotes making sure they are in line 

with what we have asked for. Then we assemble this information and present the alternatives to the ship 

owner, and thereby having a very close contact with the ship owner in selecting the different shipyards. In 

addition to this we may visit the shipyard and have detailed discussion with the shipyard to be sure they 

are capable of doing the work in the right or proper quality, having the technical resources, a proper 

organization etc. So we are most often representing the owner and that is our preferred side. We can see in 

the future that there will be more owners than shipyards in Denmark so this is our preferred side.  

What are the criteria for selecting a shipyard? 

It depends on which market segment you are in. If it is a high value vessel where when it is completed it is 

going to operate where there is a lot of money involved i.e. in the oil business where it is very important 

that you get the vessel at the right quality and the right time and off course it is important that the 

shipyard have a long time reputation of being able to deliver on time with no problems and to the right 

quality. Off course you then have to accept a higher price. If you are going into a market segments where it 

has to be more cost efficient you have to work with foreign shipyards in China but thereby you also 

introduce project risks with respect to quality, performance, whether the vessel will be completed or fulfill 

the specific requirements. 

Which kind of market segment are the ferry business (high value or cost efficient market)? 
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The ferry business you have differences, but if you take the level of quality specified for the high speed 

ferries for Bornholm for instance they have been specified by the ministry of transport that is part of the 

political negotiations with Bornholm, and that is a political decision. That political decision has been taken 

very much due to the pressure from Bornholm, but from a technical side there is a far cheaper and much 

simpler solution providing a service from A to B. So what has been introduced here is a political high 

value type of vessel. If that vessel or route had been on a free market spec it would be far more low cost, 

which is really the point I am trying to make. So in that sense there is a difference, and it all depends on 

what kind of route you are planning to operate your vessel on. At the bottom line high speed ferries has 

to reduce weight, has to reduce costs as any vessel, but weight is essential on those vessels. So it is very 

much about finding a balance between what is a “need to have”-requirement and what is a “nice to have”-

requirement, and taking the nice to have away. But the example I mentioned before there has also been a 

political recon and this a political requirement which is a need to have. The political decision that it is 

acceptable to transport a lorry on a high speed ferry is from an environmental point of view a decision, but 

you can argue that it is a timely or correct decision. When you are in situation where you have all these 

conceptual ways of transporting your goods, your lorry or passengers it is a quite interesting place to be 

where there is so many stakeholders, but also so many alternatives to decide on. It is often seen that 

everybody want a high frequency and a high frequency on the heavy glories as well and they are all moving 

in that direction, but from a technical point of view it is a critical way as I see it. Also for a composite ferry 

it is more light and light vehicles we are talking about. But you need to have the heavy transport to the 

islands some times. 

What costs are owners considering when buying a vessel (short or long term costs)? 

The running costs are of very high importance. The first costs may be highly dependent on what financial 

possibilities the ship owner has, but that is also heavily linked to what country the shipyards are in, because 

various countries have different financing possibilities to offer since some are more attractive in the current 

market. But if you are a ship owner with a lot of money in the bank it is off course of less importance. Again 

it depends and there is no clear answer, but financing is essential. 

What is the normal payback time for a ship? 

The lifetime of a vessel is very often said to be around 15 years, but it is not about payback time. There is 

certain conversion vessel which is put in to, where you buy a new vessel or old vessel and convert it into an 

offshore segment those conversions have a payback time of maybe 3-4 years, but this is due to a very high 

value charter. These vessels are built in to an actual charter for a certain amount of time. So the investment 

for doing the conversion are paid and when you have that conversion made and you get your vessel back 

from charter you have paid everything. So they are extremely attractive. On the other side when you are 

working in a very competitive market (noise on the microphone).  

Porter’s five forces and the place of a ship design company in the model? 

I don’t know the model as such, but I get the idea and I see we are very much right there in the middle 

because we are actually acting towards all parties within the segment. But out major part are off course the 

ship owners where we have the possibility to influence them on a certain direction. We have due to our 

long time experience also the possibility to apply some feedback to the more regulatory bodies, the 



Appendix  August 2013 Meta Christina Borgen Dam 
Sustainability of Carbon Ferries                         Niels Brehm Nielsen  

43 
 

classification societies and the authorities, but it is a very slow process where we can make our point of 

views, but if they say otherwise we have no other option than to sit back and react according to it.  

Tuco is the company in the middle and it is the competitive environment they are in? 

The main concerns I have in that respect is probably the authorities’ way of considering this kind of vessel 

or this kind of material. Those experiences that the government has considered it that much so they are 

able to have clear statements. When Tuco shipyard comes and he would like to have a vessel built so and 

so the Danish authorities are able to say yes those are your requirements so they can decide and plan for 

that specific ferry. They have not developed that yet, and I see that very much as a threat of having the 

composite as a real alternative. I designed my own composite boat and got it build and I am aware of what 

possibilities there are and I am very much in favor of having new materials because there is so much 

potential in that, but that is from a technical point of view. If the authorities cannot upon up and having it 

as a discussion that is probably the most important threat for having this segment to develop further. They 

have different point of view where they off course have a lot of focus on safety that is their main concern 

prior to taking on Danish passenger vessels and a high focus on fire aspects. Fire is one of the areas that 

they would probably dedicate as the very last area to the classification societies. The authorities are sharing 

areas between the classifications societies so in a given project authorities can delegate certain areas to the 

classification societies so they act in accordance to SOLAS or the high speed code. So there is a clear 

interface between the authorities and the classification societies, and this may differ between projects and 

between countries. And probably (that is my personal opinion) passenger ferries and fire safety are the 

very last thing they would transfer to a classification company. I understand their point of view and it is 

their background so you have to understand who is sitting on the other side of the table. 

Where do you get new knowledge from? 

To a very large extend we share information in our company. But I see very much knowledge as a mix 

between the physical laws we have within ship building which basically does not change. When you add 

to that you have the type of software you can use to calculate more detail and in addition to that you 

have the potential to change your material, we were talking about composite, steel or aluminium and 

there is a development in all that. On top of all that you have to apply common sense, you have to apply 

practical knowledge where you have combined theoretical approach with practice and gained good and 

bad experiences and joint that into the areas we talked about before. And say okay this is a situation where 

I don’t want to go again or have to avoid that. All those areas you have to combine that with common 

sense or you can say it is experiences, but it is trying to combine different projects and again where you as 

a consultant have the possibility to transfer good and bad experiences. We are not changing work from one 

project to another project where we have taking one drawing to another project because we are not 

allowed to do that. But off course the knowledge we gain from a project we take it with us and improve the 

project. So we keep ourselves updated on the technical side and theoretical side and software like Adrian is 

working with the very best we can. But still you have to add the practical knowledge and that is where is 

see a future challenge because in Denmark we have a high level of theoretical knowledge of how we should 

do things, but in the future we will have less and less experience on the practical side. Those two areas 

have to be combined or otherwise you would not have a good solution. 

Quote from PROTEUS “if you know a 100 people, then you know them all”: 
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At a certain point I would say a 100 people is probably a high number because that figure would go down 

over time. So I am maybe not the most optimistic person about the business as such.  

It was meant that you can always connect if you know 100 people: 

Yeah okay, in that sense it is possible, yes. Basically that point is very much linked to the point I am trying to 

make, that we need knowledge sharing and the market have to be open to develop or maintain the 

knowledge we have, because if we don’t and we are talking about the global market we will experience a 

lot of competition and we will do that in the future as well and in a very few years the Asian countries will 

be on a very high level competing on technical solutions as well. They will combine that with the theory and 

practice because they have the shipyards where they can pick up that experience. But my personal view is 

that they or I haven’t seen yet where they are working with the culture we have in Scandinavia where we 

have a natural process where we would like to improve time by time, be more efficient and so forth. 

Chinese shipyards are like we did well last time then we will do the same again, so they do not have that 

natural born will to make it better next time, and that’s will change (they have to) and the market will 

change. So we will meet that competition from abroad.  

What is your time horizon when you are planning projects or order book? 

That is a very flexible market I would say. If we make a planning for one week on Monday then it would 

change on Tuesday. It is not saying that our order horizon is like that, but new jobs are coming in and we 

have to accommodate our planning, so it is a very as a consultant business you have to adjust to the 

enquiries you get, because ship owners are calling in to get solutions as absolutely soon as possible. So 

we need to have a very short response time. But as such we are talking as an average about three months 

I would say as a horizon that we can say that is our order book. But at the same time we have knowledge 

where we can see that the jobs have been coming on an increasing state so we are very confident that this 

will proceed.  

New technology and making ship owners try new technologies? 

It is all about meeting the requirements set by the authorities or international legislation and costs. When 

that said there is a little green trend that everyone wants to be green for the moment and if you can make 

a profile of the company that we have tried this and that then some may do that, but bottom line is that it 

is really costs driven or the ship owners are cost driven. That is the way it is. There are differences within 

organizations, but I see very much ship owners far getting involved and it has been very focused on costs. 

But again there are differences, because if you are in a high value market you have the legacy, the 

resources and the money to apply certain value which cost some money and make a profile on that. But if 

you are a very competitive market it is cost driven and you see those organizations very often taken very 

late decisions because they on the very end of the day are forced to do that very often due to regulations 

by the authorities and they come to us an ask if we can assists them with this and that. Then there are 

other who apply a more strategic approach that would like to improve this and that over time, but again 

you can see that those ship owners are more on a higher level in terms of the market they are working in, 

so there are differences where they come from, but it is basically cost driven. 

Are they planning for future (yet unknown) regulation? 



Appendix  August 2013 Meta Christina Borgen Dam 
Sustainability of Carbon Ferries                         Niels Brehm Nielsen  

45 
 

I am a little uncertain to say about that. New regulation are enforced by given date and there would be a 

kind of latter where this kind of vessel has to fulfill these requirements in two years later and that is the 

kind of latter you have to, and then after certain point of time all vessel have to fulfill those rules. That is a 

typical way it has been implemented. But we have an example with a vessel that is operating within the CB 

area where you may not pollute for example in the Baltic Sea, and there are certain deadlines where ship 

owners if they are going to run on heavy fuel in that area they have to put scrubbers in or by other means 

make sure not to pollute, or change to diesel oil with low sulfur etc. But the market reactions has actually 

surprised me a bit, because I have been in contact with several shipyards asking that I assume you have a 

lot of ship owners coming with their vessels to convert them with scrubbers etc. I have talked to German 

and Polish shipyards and all of them said that they have a lot of enquiries, but no one press on the start 

button. But there is a lead time on 6-9 months on those kinds of things, so in that sense I don’t understand 

the market. But in another way they decide late and this may create a problem for themselves because the 

only solution is that they have to shift to diesel oil to be able to operate, and that is maybe their decision.  

So they are a bit of conservative because of the costs? 

Yeah, it is a conservative market definitely, and the general financial situation in 2007 increased that 

because you are not that willing to take any risks for the moment. My feeling is that it has improved, but 

they are not pushing on.  

In which degree do you participate in the political area (IMO or Danish Maritime authority)? 

I don’t, but I think our director are involved on the more political level and do quite a lot here in Denmark 

and Norway as well. So it is pulling a lot of string and trying to get things in the right direction. But to my 

knowledge we don’t have any persons assigned to specific jobs, but we have been asked on point of views 

on certain aspects and we have supported the Danish Maritime Authorities on certain areas which they 

know we are involved in and we give our opinion about that. It is a bit unclear to me how they take our 

input and how they deal with it and try to consider it as theirs I am not fully aware of that. But at least we 

give our input to the authorities.  

I am sure there are differences in Norway compared to Denmark. Have you considered the NOX fund in 

Norway? I am not sure about how it works, but I believe if there is a fund in Norway supporting ship 

owners who are operating more environmental friendly compared to others. Whether that covers the area 

Tuco refers to I am not aware, but I am aware that it give some benefits to other ship owners for certain 

criteria. But there could be a situation in Norway compared to Denmark where there is a financial gain 

being environmental friendly because you get some support from this fund. If that is the case then it is not 

a real solution on the free market, but it is a solution on a market which have some financial resources. So 

it maybe has to be considered as part of the process.  

Carbon fiber 

What are technical possibilities and drawbacks of carbon fiber or other composites? 

There is a lot of potential in carbon fiber and it has very high value, but as I understand the price is coming 

down, right? The first thing that pups up in mind my mind is that it is a fantastic material, which requires to 

maintain those fantastic properties you have to be a boat builder who knows what you are doing, 

because if you use this material in the wrong way then you may have some theoretical properties which 
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you will not see in real life. That is really the nightmare of composites that you may have a lot of 

theoretical properties which you can demonstrate you are able to obtain, but if you quality assurance 

systems at the shipyard are not in place then it is basically not good enough. But carbon fiber is a fantastic 

material even though I have had my carbon fiber mast broken. 

The Life cycle costs and total cost of ownership are lower for carbon fiber ships? 

If that is the case then it is very important that such documentation is presented to the right parties. At the 

same time it is very important that the conditions of such an assessment are done on real comparable 

values. I have very often seen that such comparisons are made in a way where it seems like they would 

like to have a certain result, and then when you dig in to the conditions used in the various tools or 

alternatives you can argue that this is not directly comparable.  

What is your own experience with composites? 

Actually I have been involved in it on a personal site I have built my own boat, but that is really not part of 

it, but I have been involved in high speed ferries for Mols Linien the Sea Cabs build at DanYard. There were 

for a very long time a though consideration of fitting part of the vessel in composite and the captains bow 

was originally intent to be made in composite. I was dealing with that sitting on the ship owner’s side 

where the shipyard presented this solution and it was very long in the process, but it turned out that we 

didn’t accept it as a ship owner because it could not provide an assembly between the composite 

structure and the aluminium structure. But the composite structure on the bow was fine, and it was the 

assembly between the two that was the issue. We had an added effect that cal van corrosion between the 

boat connection (steel) and the aluminium causes a lot of highly stresses boated connections. (1.01.00) 

Many years back in 2001 I made a presentation on the potential of using composites on high speed 

structures. I think the structural fire protection was raised as an issue at that point of time also stated that 

the authorities’ point of view was the main obstacle in developing further.  

LASS is goal based and with a risk assessment so you can assure the same level of safety for this kind of 

construction. If it is a goal based process then it will require a design process which is quite longer and 

more complicated and that is really not what we are looking for in this process. It is often seen that if you 

are going to compete with some for a project you have to do it within a certain time that is a limitation we 

have. If one has to tender with a composite vessel compared to a steel vessel if that is the scenario, then a 

goal based method would require a longer design phase, and if you have to cope with that within a given 

fixed time you are facing more problems compared to a conservative approach. So that’s an obstacle.  

How long time are we talking about for extra time in the design phase? 

We are talking months and what I am thinking of is the process is a little bit different. As I see a 

conventional design process you can develop very much if you develop within a framework which you know 

you can start from the bottom and basically develop from there, because you know the solutions and 

where the bottlenecks are. It is a more conventional process. If you are going to do it one goal based basis 

or goal based requirements I expect it would require that you have to develop your project to a far more 

detailed level and then you are going to make the assessments and then you have to go back and redo it 

again and going in circles and then complete. So there will be a process where you are going in circles 
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where you would say okay now we have obtained the goals we are looking for, we have the authorities’ 

approval and then we can proceed. In the conventional approach you are basically going along and then 

okay this is good sample and the authorities have seen this solution before and we present the documents 

for approval and we continue in that direction. So you have a more steady process, but in terms of time it is 

difficult for me to specify how much extra time we are talking about. If it is a first time solution it shouldn’t 

be years off course. 

What does your company expect from composites both in new building and retrofit? 

I very much see it as a niche compared to what we are doing today. That opinion will be different in the 

Netherlands or other countries which are involved in the luxury market. It is again where you have a high 

value segment and I don’t expect we would be there in Denmark because of the general cost level we are 

talking about here. So from our point of view it would be a small segment of what we would be doing, but 

what we would expect in the future would be a very clear message on how we can move from this circle 

way of working into a more steady process, where we can be confident that we can provide or propose a 

project which can be performed without too many surprises. 

Are you at present time able to calculate and make a project in composite? 1:11:20 

There are some issues that we don’t have experience with, but to some extend yes we can calculate. But so 

far we I (Adrian) haven’t had some project here in composites. You make it over dimensioned for certain 

reasons because it is a new type of material and they want to be sure it will hold. It is a material that if you 

are not very cautious about how you calculate your weight and make sure it reflects how the vessel is 

actually going to be built, then you may run into problems. I don’t know the project you are referring to, 

but if you combine that with a hull shape which is very prone to deeper draft and weight increase then you 

are heading in to an area where it is very critical if you are using an inexperienced consultant in that aspect. 

Tuco is very well experienced no doubt about that and they are probably the most experience here in 

Denmark with composites, and that should off course be considered, but it is very often seen that if you 

are heading into a new direction everyone are convinced they can do it. It is also by the point of time where 

you by experiences and is this actually our core business or should we call in for the real competencies to 

be sure that our project will be as we intended it to be when it is completed. I may know a little bit about 

the project you refer to (TP offshore) so I think it is an issue that when you work with new materials, which 

it would be for us if we would design the project, then we would be very cautious about going out and say 

this is what we can do and we would look for the right competencies making sure to draw them and get the 

proper project organization with the right core competencies in place before we would go for a solution.  

Do these core competencies exist today? 

I am not sure to what level the competencies we have here in Denmark. Tuco knows from their 

shipbuilding and boatbuilding side of the table, but I would probably look for competencies abroad. I you 

are going to the companies who are delivering to Americas Cup boats and the development which is going 

on there, they are way ahead of us and they are way ahead of Tuco no doubt about that. It depends on 

what level or how extreme you would like to be in the material and how extreme you would be to go for 

the weight savings and also at what costs because everything has a price. Layer orientation would reduce 

weight, but it is also a more costly production method. Due to the diverse loads acting on a ship we cannot 
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really say what is the optimum orientation of layers and thickness and so on. Then you go with the more 

conservative approach and choose the quaso isotropic material. 

That is actually the point I am trying to make that if you do calculations on assumptions that doesn’t 

reflect what is actually going to be built and this is an issue in steel as well and it is a problem for any 

project and we have seen this example were shipyards for various kind of reasons fitting steel that is 

heavier than specified on the points causing deadweight problems at delivery which we have seen in 

China and shipyards as well resulting in heavier vessels. But it is over the top because you cannot carry the 

deadweight which has been specified, so it is the same situation we have but it is due to other reasons it is 

more a human factor on the floor doing the job compared to a situation where we simply put in this flex 

instead of the ones specified beforehand. Trying to combine the things and in my mind a weight 

calculations on a composite structure doesn’t give any meaning without having information about how 

they intend to do the job on the floor making sure you have the balance between resin and material right, 

the extent of filaments to be specified, how much resin do you apply to the core material before you start 

the laminating on the core material for example. In pre-preg you choose these materials then you have 

them predefined and you have the balance between resin and material defined and you apply heat and 

here you take a little bit of the production risk away compared to doing it by hand layer.  

Have you used LCA before? 

NA1: I haven’t used it as part of my design process. (NA2: I only used it in my thesis, but it is a rough one). 

At the end of the day with a composite structure, what do you actually do? 

But an example with a vessel built by Tuco in 10-15 years. Will such a vessel be scrapped in Denmark or will 

it be transported somewhere where we don’t see it and stay there for a long time? How do you actually 

scrap such a vessel? 

The point I am trying to make is what is actually going to happen in the future with composite vessels. Can 

you burn them and do we have facilities to do that? 

That is the process I am a little bit worried about, because in the future it will be an issue or else we will 

have a huge deposit of boats. 

You mentioned before what I think about carbon fiber. Fatigue is probably one of the areas I am 

considering as well. Having a lot of pressure pulses on such a structure will over time make it break or have 

some failure between the carbon fiber and core material. It is one of the areas I would from a technical 

point of view look in to whether your technical and theoretical properties of your laminate would be the 

same after the vessel has operated in 10-20 years. Tuco say they can, but it all depends on how close to or 

optimized are your laminate. Your laminate may be okay, but it is up to your connection or bonding 

between core material and laminate remains okay, but it is probably there you would get the failure. It is 

again of the reasons why you have to apply resin to the core material, because you need to reduce the risk 

of de-bonding, and if you don’t do it the first layer will dry over time. So the fatigue properties may be an 

issue depending on the actual structure.  
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Have you been in contact with the ship operator up in Norway? That would really be interesting, because 

again combining the theory with practice, you have the dialogue with Tuco and that is perfect and they are 

very good, but the interesting part is to make a bridge to the ship operator and what is their real 

experience with the ferries. There has also been some repair work done up there. 

It is not a black and white situation but unfortunately it causes this kind of let us wait and see what is the 

reason if this new material is not done properly etc. and it is not good for developing the business in such 

cases where it is the first time you get these situations, and the other example where the vessel got to 

heavy that is not good for going in that direction either. It is a conservative business and it is a bit 

unfortunately because is see much more potential in it, but you have to do it right, you have to do it in a 

professional way, and I think Tuco is doing that, but there are examples of not doing it. It is really not a 

typical way of working as we are doing right now where we have a pretty good idea. This will definitely be 

pushing us much more if we got a job like this, because then the typical approach would be; can we do it, 

can we combine it with the right persons, do we need to support our organization with the right 

competencies, to be sure that the project performs at the end of the day. That is the approach where you 

are critical about what you are capable of and what you are not, and that is important for this kind of 

material.  

Appendix 6: Kirstoffer Jensen 
Interview over Skype med COO ved Danish Yacht i Nordjylland, interview over Skype. 8. maj 2013 

Hvad er din baggrund? 

Jeg er uddannet bådbygger og arkitekt og har bygget skibe stort set altid. Jeg har været forskellige steder, 

både steder hvor jeg har bygget superyachter altså privatyachter, men jeg har også været med til at bygge 

kommercielle skibe. Så startede jeg her ved Danish Yacht i november 2011 og er nu dybt involveret i det 

her SWATH projekt som vi arbejder med lige nu, som omhandler de her vindmøllefartøjer.  

Hvor mange år har du arbejdet med både? 

Det er stort set siden halvfems hvor jeg gik i lære som bådbygger så ca. 23 år. Det lyder fuldstændig 

vanvittigt, men sådan er det jo.  

Hvad er SWATH projektet? 

Vi bygger servicefartøjer til vindmølleindustrien, og det er nogle skibe som vi kalder SWATH som står for 

Small Waterplane Area Twin Hull og det er en form for katamaran som kan synke op og ned, afhængig af 

hvor stabilt den skal ligge i vandet. Det der er fokus på i vindmølleindustrien er at få deres teknikere hurtigt, 

effektivt og komfortabelt ud til møllerne, så de ikke bliver søsyge og er klar til at arbejde så hurtigt som 

muligt ude på sitet, og det kræver nogle speciele skibe som kan operere i næsten alle forhold og være 

hurtige og lette. Der arbejder vi så med at bygge disse skibe i kulfiber som giver en meget let og stærk 

konstruktion. Man måler availability på de her skibe, som har stor betydning på driftøkonomien, idet desto 

mere availability jo bedre driftsøkonomi og der kan vi arbejde i op til 2.5 meter signifikant bølgehøjde, hvor 

de fleste konkurrenter ligger på omkring 1.5 meter. Det betyder at vi kan operere i op til 90% af tiden hvor 
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de andre måske er på omkring 60-70% af tiden. Så det har betydning samtidig med at skibet også er 

forholdvis let og dermed sparer man på brændstofforbruget.  

Hvem er ellers jeres kunder udover vindmølleindustrien? 

Vi forsøger at komme ind på olie og gas området som servicefartøjer der, og er faktisk ret tæt på at indgå 

en ny kontrakt med et stort olieselskab om levering af servicebåde og samme type både som skal 

transportere serviceteknikere ud til platformene. Det er så i Østen de her både skal bruges. Her i Nordsøen 

er det ikke så aktuelt med grue transport per båd, fordi der dels er længere ud til platformene og 

lønomkostningerne til medarbejderne er højere så det kan bedre betale sig at sende dem med helikopter 

derud. Men når du kommer til Malaysia og andre stedet i Østen så er det en anden sag, idet der ikke er så 

langt ud til siten og lønniveauet er et andet.  

Er der ikke konkurrenter i Østen der kan bygge det samme som jer? 

Jo det skulle man umiddelbart tro, men det ser ud til at.. jeg skal lige flytte mødelokale.. Det kommer 

egentlig også lidt bag på os må vi indrømme, for vi havde faktisk ikke set det marked, men det er åbenbart 

sådan at den her type skibe hvor der er fokus på fart, availability og komfort for de her serviceteknikere, 

det findes der ikke ret mange produkter af. Der har vindmølleindustrien og branchen heroppe i norden 

været med til at skubbe til den udvikling, og opfordret til at denne type skibe kommer på markedet.  

Hvem er jeres konkurrenter? 

På vindmøllemarkedet er der flere konkurrenter, der er en del større og mindre værfter som bygger 

billigere katamaraner i aluminium og det er den overvejende del af fartøjer der er i industrien lige nu, det er 

aluminiums katamaraner. De er væsentligt billigere end vores, men kan slet ikke operere i de samme 

konditioner som vi kan og har heller ikke samme brændstoføkonomi som vi har. Men altså komposit og 

letvægtskonstruktioner er jo også en ny ting i den kommerciele verden og der er en masse 

traditionsbindinger til kendte materialer. Så det kræver et langt sejt træk at overbevise alle parter om at 

det her er det rigtige. 

Kan du nævne navne? 

Der er f.eks. Dammen som er en af de største og er en kæmpestor producent i Holland, Workboats i 

England og et par Norske værfter Maaloe og Umoe Mandal (også kaldet båtservice mandal). Det er sådan 

nogle af de mest kendte tror jeg. Brødrene AA kunne også godt være en konkurrent, men de har ikke så 

stor kapacitet så vidt jeg ved, men er der ikke noget med at de bygger til et Dansk selskab i Esbjerg lige nu? 

Det synes jeg måske jeg har hørt noget om. Det er til et nyt selskab som prøver at komme ind på vindmølle 

service markedet. Jeg kan ikke huske om det er dem, men man kan sige at fælles for de Norske værfter er 

at de ikke har ret stor kapacitet ud over måske Umoe Mandal, men de andre har ikke så stor kapacitet. Der 

er vi lidt bedre stillet.  

Hvor ser i Tuco? 

De er da konkurrenter helt sikkert, men det er også fair nok og de er faktisk ret dygtige til at bygge ren 

komposit, men de kan ikke levere et færdigt fartøj som vi kan, så derfor kan der også godt være 

samarbejdsmuligheder mellem os og de har leveret dele til os og vi samarbejder også om nogle andre 
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projekter. Så det er både og, men selvfølgelig skal vi til at passe på dem, for hvis de finder nogle partnere 

som kan udruste skibe for dem, så kunne de godt stå stærkt jo.  

Hvem er inde over når I får en ordre på et skib 

Den første fase er et tæt samarbejde mellem os, designere og rederiet, hvor man får lavet specifikationen 

og så et helt grundlæggende design. Så begynder man stille og roligt at regne videre med en vægtberegning 

på baggrund af specifikationen og samtidig med regner vi på en pris. Så når man et punkt hvor man er enige 

om hvad der skal bygges, og vi har alle sammen komitted os til f.eks. en fart og en vægt og en pris. Så går 

man ind i den næste fase hvor designeren laver klassetegninger og vi laver typisk produktionstegninger og 

begynder en indkøbsfase hvor vi henter tilbud og køber komponeneter ind og laver aftaler med 

underleverandører. Som regel har vi nogle store underleverandører på el siden, interiør siden, motor 

installation og maler arbejdet, som er de fire største underleverandørgrupper. Alt hvad der har med 

komposit arbejdet laver vi selv og alt hvad der har med rør og udrustning laver vi selv.  

Hvad med beregninger på komposit? 

Det er et godt spørgsmål, for det er designeren eller skibsingeniøren der gør det og laver beregningerne, 

men der er ikke ret mange der kan udfordre materialerne. Vores kompetence er at bygge i kulfiber og det 

giver nogle muligheder fordi det er et fantastisk stærkt materiale, men problemet er at udnytte materialet, 

for hvis du går efter klassens minimumskrav f.eks. DNV’s minimumskrav så er det tit sådan noget med 

tykkelsen der er kravet altså et laminat eller et span eller en skrogside skal have en vis tykkelse. Den her 

tykkelse er tit defineret udfra aliminium eller glasfiber og så giver det ikke mening at bygge i kulfiber for du 

udnytter ikke potentialet i materialet. Der er man nødt til at udfordre egenskaberne ved at lave finite 

element beregninger og det er der ikke særlig mange der kan eller som har erfaringer med det indenfor 

komposit, så man skal formentlig udenlands. Vi er ved at starte et projekt op med et selskab som har 

erfaring med vindmøllevinge produktion hvor de laver finite element beregninger på dem, og der vil vi 

prøve at lave et samarbejde for at se om de kan regne på vores konstruktioner. Der er ikke ret mange 

konstruktører som har erfaring med komposit endnu i hvert fald ikke i Danmark og det er lidt en udfordring 

for os.  

Den praktiske side skal vel også med udover den teoretiske? 

Jo helt sikkert, det er meget meget vigtigt. Man kan sagtens sidde teoretisk og beregne og vurdere hvordan 

man kan opnå den bedst mulige vægt i konstruktionen, men man er også nødt til at tage stilling til et 

kompromis i forhold til produktionseffektiviteten, altså hvor meget skal man rafinere en konstruktion i 

forhold til hvor kompliceret det vil være at bygge den. Der skal man finde den rigtige balance og der er 

samarbejdet mellem designeren og værftet meget vigtig. Det er meget vigtigt at der er en god dialog 

omkring det også fordi vi har en masse praktisk erfaring som de kan drage nytte af hvor vi kan bidrage med 

smartere og simplere måder at gøre tingene på. Så det samarbejde er meget vigtigt.  

Gør man noget for at beholde gode relationer? 

Hvis man har gode erfaringer med en leverandør eller designer eller hvem det nu er, så prøver man at 

bygge videre på det samarbejde. Men der er også et aspekt der hedder pris, og det er vi jo hele tiden oppe 
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imod, og skal hele tiden forsøge at holde prisen på et fornuftigt niveau. Så nogle gange kan det også være 

en grund til, at man bliver nødt til at skifte leverandør eller designer f.eks.  

Er det nemt at skifte? 

Det er et tillidsspørgsmål sådan et forhold mellem værft og designer og rederi, fordi det kan godt være man 

kan eftervise kvaliteten i et design vha. tankforsuring og CFD beregninger osv. (18.30) men når du er 

kommet dertil så har du alligevel brugt en vis bunke penge, så man skal inden man går ind i et samarbejde 

stole på at parterne hver især kan løfte opgaven og levere det rigtige resultat. Så det er svært og nu er der 

heller ikke så mange at vælge i mellem i Danmark i hvert fald af designere eller skibsingeniører som kan 

arbejde med komposit, så gruppen er ret begrænset. Så hvis man kan bygge videre på et samarbejde med 

en designer er det klart at foretrække, men som regel går tendensen hen imod at de så skruer prisen op 

efterhånden som man bliver mere og mere afhængig af hinanden, for de er jo også forretningsfolk.  

Er det nogenlunde lige til at skifte leverandør af materialer? 

Det er faktisk lidt det samme vil jeg sige, fordi vi har lige nu en leverandør som vi er meget tilfredse med og 

de leverer også et godt stykke servicearbejde til os, som også er meget værdifuldt for os. De foreslår os nye 

produktionsmåder eller nye materialer osv. og det er sådan set meget værdifuldt. Det er en leverandør der 

hedder Gurit, som leverer både kulfiber, resin og kernemateriel og hjælpematerialer og vakuummaterialer 

osv. Men igen skal sådan et samarbejde holdes i kort snor sådan rent økonomisk. Vi har brugt DIAB før, 

fordi for ca. 10 år siden havde DIAB stort set monopol på levering af kernematerialer, men sådan er det ikke 

mere. 

Hvad er I bedst til? 

Vi leverer et højkvalitets produkt og vi arbejder med højteknologiske materialer som giver nogle 

muligheder for at drive skibet på en mere fornuftig og rentabel måde. Vi har blandt andet nogle 

færgeprojekter for nogle kommuner, hvor driftomkostningerne også er meget vigtige og der kan vi levere 

nogle produkter som er lettere og som giver muligheder for at lave nogle alternative drivlinje 

arrangementer som f.eks. batteridrift fordi skibet er lettere og det giver et helt andet driftmønster og 

driftsøkonomi. Da kommunerne kan finansiere sådan nogle projekter forholdvis billigt så er det pludselig 

meget interessant for dem. Det er noget vi kan levere som ikke så mange andre værfter kan.  

Vi samarbejder med andre eksperter på f.eks. eldrift, så vi til en kommune leverer et færdigt skib med 

elpakke. Der går vi med ind og er med til at udvikle forskellige drivlinje arrangementer i samarbejde med de 

her leverandører, og i samarbejde med klassen og søfartsstyrelsen i øvrigt også.  

Vi troede ikke det var muligt at bygge komposit skibe til kommuner pga. manglende godkendelse? 

Jo, men det kan godt lade sig gøre, for der er den her regel 17 i søfartsstyrelsen, som handler om 

brandsikkerheden, og hvis du bygger i andre materialer end stål og aluminium, så skal du påvise at din 

konstruktion har den samme modstandsdygtighed overfor brand. Det kan godt være en forholdvis 

fordyrende proces at lave sådan en regel 17 undersøgelse. Vi har så også en anden regel der hedder high 

speed koden som giver muligheder for at bygge i alternative materialer, og det vi snakker med 

søfartsstyrelsen om er at vi forsøger at lave en kombination mellem deres meddelelse C, tror jeg den 
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hedder, og så high speed koden. Det er selvfølgelig et nyt område og en ny måde at anskue regelsættet på 

og det kræver søfartsstyrelsen er med i den dialog, men det er de også og jeg synes de er meget 

samarbejdsvillige og forstår det er nødvendigt at vi udvikler nye regelsæt til at omfavne de her materialer.  

Det handler om at man ser på og forstår kvaliteterne i de her nye materialer og så finde måder hvorpå man 

kan håndtere brandsikkerhed f.eks.  

Hvor lang tid planlægger i eller hvor fyldt er jeres ordrebog? 

Vi ved at vi med sikkerhed har noget at lave året ud, og det er faktisk ikke en særlig lang horisont. Vi 

arbejder meget hårdt på at få nye ordrer ind og det tror jeg også på at vi får inden for den næste måneds 

tid. Hvis det lykkedes har vi noget at lave hele næste år også. Sådan er det med værfter at det er en 

vanskelig forretning at drive fordi ens ordrebog kan godt svinge meget op og ned idet projekterne har 

forholdsvis lang tidshorisont. Man skal samtidig også være langt foran, idet f.eks. vores kompositafdeling 

løber tør for arbejde før vi har leveret skibet, og der skal vi gerne have et nyt projekt ind. Man skal have et 

lidt længere perspektiv end i andre forretninger. Vi ser rimelig positivt på fremtiden.  

Hvor ser i fremtidige markedet og potentialer? 

Jeg tror der er kæmpe potentiale i komposit og det vil overtage mere og mere af stålkonstruktionerne, det 

tror jeg helt sikkert. Fuel økonomi eller drift økonomi bliver vigtigere og vigtigere og komposit er også 

væsentligt billigere vedligeholdelsesmæssigt da du ikke har de samme problemer med 

overfladebehandlinger osv. og udskiftning af stål og sådan noget. Så på mange måder er det meget mere 

fornuftigt at arbejde med komposit. Man har ikke endnu lavet rigtig store konstruktioner såsom store 

containerskibe i komposit og det ved jeg ikke om det.. I princippet er der ikke noget der siger man ikke kan 

gøre det, men der er selvfølgelig nogle udfordringer rent praktisk for at kunne gøre det.  

Hvornår ser vi et tankskib bygget i kulfiber komposit? 

Det er et godt spørgsmål, for altså jeg tror ikke der er nogen tvivl om at det nok skal komme og det er den 

vej som vi går imod komposit materialer. Det kan man også se i flyindustrien hvor nye fly mere og mere er 

bygget i komposit. Det er måske et spørgsmål om hvornår Kineserne og Koreanerne for alvor tager fat på 

den produktionsform for det er nok dem der har kapacitet til det.  

Vil de så ikke blive en stor konkurrent til jer? 

Jo, det vil de nok, men det er nok også utopisk at tro at vi kan blive ved med at sidde på flæsket her jo  

Hvorfor bygger i anderledes end Tuco med en anden u-slags form? 

Det kan der være mange grunde til, men vi gør også begge dele. Det kommer an på hvad for et type skib du 

skal lave. Hvis du skal lave et skib hvor du forventer du skal lave mere end et eller to så giver det god 

mening at investere lidt flere penge i at bygge en hun-form, men hvis du skal lave en lille serie så giver det 

mere mening at lave en han-form. Med hun-formen har du finishen udvendigt og du kan lave et bedre 

resultat og en bedre infusering. Men vi har også brugt den anden metode og den er også udmærket. Det 

der altid er udfordringen med komposit og større kompositemner det er formomkostninger da man skal 
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bruge en form til at lave skroget. Hvis du laver en hun-form, så er den mere kompliceret og dyrere end en 

han-form. Hun-form er hvor man lægger skroget ned i, hvor han-formen bygger man udenpå. 

Hvad gør man med et kulfiber skib efter det har udtjent sin pligt, er der genbrugsmuligheder? 

Det er noget som vi skal begynde at kigge på, fordi man kan granulere det og putte det i asfalt. Glasfiber 

kan du choppe op og lave en ny måtte af det, for der er det ikke så vigtigt at du har de lange fibretråde, 

men det giver ikke noget mening med kulfiber, for det har ikke noget egenskaber hvis det bare er korte 

tråde. Så jeg ved det ikke, men mig bekendt er der ikke rigtig nogen muligheder for at gøre noget med 

kulfiber i dag. Jeg tror der er på glasfiber siden, idet man kan choppe det op og bruge det som granulat. Jeg 

kender ikke noget til kulfiberen. Det kunne være smart hvis man kunne brænde epoxyen eller resinen væk 

så man havde trådene tilbage og kunne genbruge dem, det kunne være rigtig smart.  

Hvor mange år forventer I et skib i kulfiber kan sejle? 

Det var der en kunde i går der også spurgte om. Man kan sige komposit er ikke særlig kendt og vi har ikke 

en særlig lang track record i det kommerciele erhverv på komposit. Men hvis man går over i mindre 

småbåde så er det ikke ualmindeligt at se glasfiber både som er 20, 30 eller 40 år gamle, og der er ikke 

nogen grund til at tro at man ikke skal kunne gøre det samme med komposit skibe. Jeg vil umiddelbart 

mene at de har en væsentlig længere levealder end stålskibe, for når stålskibe er 25-30 år så når de en 

grænse, hvor det ikke kan betale sig at holde dem ved lige mere, idet stålarbejdet bliver for dyrt, 

kompliceret og for tungt. Der skal skiftes for meget og så bliver de skrottet. Den situation har du ikke på 

komposit skibe jo og særligt ikke hvis det er lavet i epoxy som vi bruger, for epoxyen er meget resistent 

overfor vandindtrængning og i det hele taget slid. Man ser skibe bygget i vinylester og polyester som har 

nogle dårligere egenskaber i forhold til holdbarheden.   

Er epoxyen så god at chancen for at kerne og laminat slipper hinanden bliver meget lille? 

Det er et kendt problem særlig med polyester og glasfiber på kerne at du kan få delamineringer, hvor du 

typisk får bobler på indersiden af skroget. Det er oftest set på ældre glasfiber både. Der er sikkert flere 

grunde til det, men jeg kender i hvert fald til at nogle af problemerne kan være styrke således at 

bevægelser i strukturen simpelthen gør at laminatet slipper kernen. Så har der været andre problemer med 

at kernerne ikke har været gasset af, så de ligesom har stået og efterhærdet efter laminatet er færdigt og 

skibet sejler, og så kan der opstå gaslommer. En tredje grund er at det oftest er polyester, som man brugte i 

de konstruktioner hvor man ser delamineringer, og polyester er faktisk ikke noget særligt godt limmateriale 

og giver ikke nogen speciel god vedhæftning, og det kan også være en grund til at inderskinet har en 

tendens til at slippe kernen. 

Men i dag er vi og leverandørerne meget opmærksomme på at kerne materialet er fuldstændig afgasset og 

infusering er også kommet ind som giver en bedre vedhæftning til kernen, og så selvfølgelig 

dimensioneringen. Jeg ved at nogle færger som Tuco leverede til Norge delaminerede på undersiden af 

hoveddækket simpelthen pga. slamming og det er nok dimensioneringen der har været gal, altså for svagt 

simpelthen. Jeg tror dog ikke det er Tuco’s fejl at de problemer er opstået. 



Appendix  August 2013 Meta Christina Borgen Dam 
Sustainability of Carbon Ferries                         Niels Brehm Nielsen  

55 
 

Efterfølgende har vi lavet nogle skibe til søværnet der hedder Mac2’ere som vi har lavet 6 stk af, og der tror 

jeg ikke de oplever delaminering på dem, men de er så også bygget 10 eller 15 år senere, hvor teknologien 

og materialerne er blevet væsenligt bedre.  

Appendix 7: Claus Bo Jenstrup 
 

Interview med Claust Bo Jenstrup fra DNV, den 16. juli 2013, i Bygning 426 DTU 

 

Hvad er din baggrund og hvad er din titel? 

 

Claus Bo Jenstrup, Naval Arch. M.Sc. 

Surveyor, Acting Customer Service Manager 

 

Hvad er din specialisering/fagområde i DNV? 

 

Hvad laver du (i DNV)? 

 

Håndtere pt kundespørgsmål, f.eks svare hvordan reglerne for en given klasse af skibe.  

Claus har arbejdet med skibssyn (surveyor) i  5- 6 år. Claus har primært synet cargoskibe, men også  færger 

og krydstogtskibe. 

 

Hvad er DNV’s rolle i skibsbygning? 

 

Vi repræsenterer to trekanter. Den første er en trekant i forbindelse med nybygning mellem os, rederen og 

værftet, mens den anden er i forbindelse med årligt eftersyn mellem os, rederen og en interessant f.eks. 

forsikringsselskab. 

 

Der er helt klart et tillidsspørgsmål også her, for det kan koste mange penge og tid, hvis samarbejdet ikke 

fungerer og der ikke er en god dialog. Vi kan jo en dag før levering sige at skibet ikke kan blive godkendt, 
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men det gør man selvfølgelig ikke. Det kan være en besværlig proces og koste tid og penge at lære et nyt 

værft at bygge til klassekrav. 

 

For lystfartøjer er der i EU kommet nye regler for de lidt større lystfartøjer. Lystfartøjer skal nu godkendes i 

forhold til RCD. For lystfartøjer kan prototypen skabe bund for typegodkendelse af en hel serie.  

 

Hvem repræsenterer I? (søfartsstyrelsen, rederne) 

 

DNV certificere efter statutory regler og klasseregler. Saturory regler  er f.eks flagstatsregler, solas og 

Marpol 

Klasseregler dækker skrog og maskineri og er til for at få skibet forsikret. (f eks om tankene er vandtætte) 

 

Flagstater laver Port state Kontroller, hvor de går fremmedflagede skibe efter når de ligger inde i danske 

havne, hvis de finder nogle ting der ikke lever op til reglerne/kravene, bliver der givet en kommentar 

muligvis en tilbageholdelse. Hvis det er et DNV klasset skib tilkaldes vi, for at tage aktion på det der ikke var 

i orden, for derefter at bekræfte overfor flagstaten, når det hele er i orden igen, så skibet kan fortsætte 

deres sejlads.  

 

I sejlfasen repræsentere DNV koblingen mellem ejer og forsikring.  

Sørger for at skibene bliver synet med jævne mellemrum. Der er stort syn hvert 5. år og lille syn hvert år. 

Der er en buffer på 3 mdr for det lille syn. 

 

Hvordan kommer I ind når en ny færge skal godkendes og bygges?  

Ved nybygning er det ofte værftet der har præferencer for et givet “klasse”-selskab, som de evt har bygget 

til tidligere. Det er i nybygninger at det “nye” sker.  

Det handler også om du er tryg ved den klasses regler.  

 

Hvordan og med hvem samarbejder I? 

Vi samarbejder med flagstaterne, og står primært for klassificeringen af skroget. Og ellers har vi et bredt 

samarbejde med stort set alle på det maritime marked. 
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Hvordan er jeres samarbejde med søfartsstyrelsen og overtager I mere og mere af deres arbejde? 

 

Vi overtager så småt mere og mere af deres arbejde. For danske Cargo skibe har vi fuld bemyndigelse, men 

for danske passager skibe, har vi p.t. primært klasse certifikatet og Lastelinje certifikatet. Søfartsstyrelsen 

tager selv hånd om PSSC certifikatet, der er Passenger Ship Safety Certifikatet, der er en blanding af 3 

certifikater, Sikkerhedsudstyr, Sikkerheds konstruktion og Sikker radio station. 

 

Andet:  

DNV er med en i organisation af klassifikationsselskaber IACS.  

 

Et stålskib ruster, mens et aluminiums skib irer. Vi kan klart se at vedligeholdelses mængden på et stålskib 

stiger jo ældre det bliver. Et stålskib bliver ca. 25-30 år gammelt, og tror det er nogenlunde det samme for 

aluminium, men afhænger af hvor godt man vedligeholder sit skib, for vi har skibe der er væsentligt ældre. 

Branchen er konservativ og har i mange år fulgt empirisk data og erfaringer, men DNV var nogle af de første 

i 1950’erne til at tænke nyt og lave forsøg. I dag har DNV sin egen research afdeling, som laver test. Et 

dilemma er også at man kan ikke bygge før man har et krav at bygge til, men man kan ikke opstille et krav 

før man har set nogle eksempler på et nyt materiale eller metode. Det er lidt hønen og ægget. 

Man har netop øget den kritiske grænse fra 12 til 60 mennesker for offshore service skibe. Da mennesker 

på offshore-skibe må antages at være professionelle, der kan agere fornuftigt i en presset situation.  

Appendix 8: Grunde Jomaas  
Interview med Grunde Jomass, d. 30. april 2013, på DTU 

Title:  Associate Professor, Head of Studies   Department of Civil Engineering Design   Section for Building: 

Grunde Jomaas have been interviewed for his general knowledge in fire prevention, after recommendation 

from Christian Berggren.  

Highlighted part indicates parts relevant for the project parts marked with yellow indicates uncertain 

dictation. 

Start: 

Svinger rundt istedet for at bruge biblioteket. 

Jeg kender Christian bare lidt. For vi havde skrevet en ansøgning sammen i forhold til. Jeg er ikke nogen 

ekspert i brand i skibe eller kompositmaterialer indenfor brand, men mere generelt på brand og på 
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brandtekniske løsninger. Og der er det jo at reglerne er jo at afprøvningsmetoderne er de samme som på 

land. Hvis man læser igennem,  så har de nogle forskellige klasser. I et byggeri har vi måske en ERI120, en 

væg som er en bærende væg har en brandmodstand og en isoleringsevne. Den testes da, man tester for to 

hovedklasser inden for brandtestning og det er den iso der hedder EN13501, som hedder ne reation to fire 

og resistance to fire. (4:20) Så den ene går på mere på, det der er rent bygningselementer, men den anden 

er for materialer. Så det er ligesom de to hovedgruppen man har. Og inden for hver værdi, specielt den 

som er reation to fire, så er der mange små test, som man kan gøre på for at opnå, for bygningsmaterialer 

kan man opnå en A,B, C,D, E og F kategori (hvor A er mest modstandygtigt overfor brand )( 4:52). Som jeg 

har forstået, så inden for skibe regner man med A,B, eller C. Det er ikke nødvendigvis de samme men 

testene man gør går på at hovedtesten som er i forhold til komposit er jo udbrændbarheden og den største 

vanskelighed med at opnå den er at de ikke skal være ret brandbart materiale. Og den testen som går på 

det, er at man tager en materialebid ned i 760 grader i en  halv time. (5:35). Så skal det ikke tabe sig i vægt 

og der skal være en temperatur inden i materialet.. Men hovedproblemet for de materialer er jo at de ikke 

skal tabe så og så meget i vægt. (5:50) for at klarer testen.  For det er næsten som en affaldsforbrænding. 

Inden for byggeriet er der nogen materialer der er forhåndsgodkendte, så som stål og beton. Som stort set 

er forudbestemt. (6:16).  Men inden for byggeriet er det sådan rockwool sælger ma på ikke brandbare. Det 

er klart, de er en A klasse.  Som jeg har forstået så er der inden for skibe, så er store dele af konstruktionen 

er der krav om at det skal være ikke-brandbart, og der er det den testen.   

Hvis du ser i det der IMO-værket så er det de har A, B og C. De testen, som man gør, dem kender man godt 

fra bygning, så det er ikke så vældigt forskelligt.  Så det var for min del at komme ind i skibe, så var det 

med at ”jeg kan ingenting” men så ser man nå de kalder det bare noget andet. (7:29). Det er de samme 

testen, men forskellige kvalificeringsgrader.  Om det skal være 20% i stedet for 10%.  

Meta: skaleringen 

Ja, skaleringen. Ja kravene kan være skarpe eller sådan noget. Men noget af hovedudfordringen er det 

afprøvningssystem, der er.  Det er noget man skal diskurert, i Danmark er det DBI . DBI er hovedstedet hvor 

brandafprøvningerne sker. Så de arbejder også meget med skibsindustrien, så vidt jeg har forstået det, i 

forhold til at gøre nogle afprøvninger og kender til det som er.. igen parallellen imellem bygningsregelment 

og skibsreglement, er at i byggeriet sig vi at vi har performance based regelværk og i skibsindustrien så er 

det der referer til regel 17, som er, at hvis man kan eftervise at det er tilsvarende. Altså man gør en 

komparativ analyse og kan eftervise at det kan være ligeså godt, så kan man opnå det (9:08).  Her er det 

noget af problemet og udfordringen i det systemet er at afprøvningen er præskriptiv mens regelværket er 

performance based.  

Meta: Præskreptiv? 

Ja altså at det er deterministisk. Altså at der står at det skal være sådan og sådan og sådan.  Der er ikke 

noget med at … Det er ikke funktionsbaseret.  

(9:55) Og det har med historien inden for byggeri igen, så var det tidligere så var det arkitekten som gjorde 

det hele. Det tog op et bygningsregelment og nogle regler og sagde: ” den må være 12 m, den må være 

14m, der skal være to døre for hver ende.” Så står der bare en tjekliste.  Og der er. Afprøvningen er som 

sådan en tjekliste. Materialer skal (10:18) gøre den testen, og i den testen skal  de klarer sig sådan og 
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sådan.  Men det har jo ikke noget med performance at gøre. For hvis du siger at ud fra et brandscenarie, så 

er der to hovedting, der er menneskers sikkerhed og så er der værdisikring og så kan man sige at det 3. er 

indsatsen for de mennesker, der skal komme og slukke det. Det er måske lidt mindre relevant for et skib for 

hvis det står ude på søen så er der ikke nogen spredningsfarer til noget nabobyggeri. Måske skal man redde 

ut nogen som er der, men det går måske mest under menneskesikring.  (11:09) Og det er der, som man ser 

det i forhold til kompositmaterialer kampen vil ligge.  Med at hvis du kan eftervise at, skal vi sige, at nogen 

beregninger som siger at det tager 15 minutter det har de jo rutiner i forhold til  sø eller hvis det skulle 

synke  og så videre. (11:40) Så har man jo evakueringsdrills hvor du får lov at forlade skibet, så kan jo sige 

tilsvarende hvis materialerne opretholder de 15 minutter eller 30 minutter eller 27,2 minutter  som man 

trænger(behøver), så vil det være at materialerne inden for den tid ikke skal udvikle giftige gasser . Give 

båten strukturelle integriteten og så videre. Så vil det være af interesse. Men som det er lige nu så er det 

at det skal klarer det og det, nogle helt specifikke krav. Og så har man ikke nogen strategi, og det er det 

som er udfordringen for nogen kompositmaterialer. Man kan ikke på forholdsvis let ”men det udvikler 

ikke noget røggas inden for den første halve time som er ren koncentration, som er farlig”, man siger 

bare, nå den klarede ikke den test. Men ofte vil den test ikke have en direkte relevans for eller 

indvirkning for menneskesikkerhed.  

Niels: så man sammenligner for meget med stål i dag? 

Det er sådan et ja nej spørgsmål. (13:24) Sådan helt oprigtigt som jeg ser det så er det jo , at hvis man har 

den funktionsbaserede afprøvning og en metode, en udviklet regelsæt,  et netværk til at have en form for 

best-practice eller sådan noget. Da mener jeg faktisk at det kan gøres.(13:48).  Så vil man nok kunne 

komme videre med at lave mere fleksible designs. Og der er det nok igen noget risikovurdering, man skal 

ind og gøre.  Men den retning, som du nok vil, er at hvis man skal ha en direkte komparativ vurdering så 

tar man ikke tale med en brandekspert for at se at stål i forhold til kompositmaterialer.  Man trænger 

hverken doktorgrad i hverken stål eller bål for at vide svaret på det.(14:35).  Men tanken er jo at ud fra 

tingene som har … en ingeniørvurdering, som kan tillade en frekvens , altså en sandsynlighed for at der 

opstår brand. For eksempel kan man i en reel brandstategi, det kan man i byggeriet, der kan man sætte ind 

et sprinklersystem, og der trænger mine barrierer med konstruktioner at være i mere i 30 minutter. Uden 

sprinklersystem skal det holde i en time (15:20). Men uden en procedure for hvordan man skal gøre 

tingene falder man tilbage på en helt simpel komparativ analyse og den er vi vel enige om at fra et 

brandteknisk perspektiv hvad resultatet bliver der. (15:51).  Og det er måske det der stopper processen.   

I ser jo på rigtig rigtig mange ting. Det er jo i en livscyklusanalyse en rigtig dårlig livcyklus hvis skibet 

brænder ned og forsvinder. Men det er derfor jeg siger det der med risiko, det er jo en konsekvens ganget 

en sandsynlighed og der må man have lov til at sige at den her skal vægtes på en anden måde end hvis du 

siger at den er i komposit, så kommer den til at synke… (16:38) Så vægter jeg som jeg gør. I hele 

livscyklusanalysen måske brand har  5%  i forhold til livscyklussen og pludselig får du alle de 5% og med 

komposit så komme den med binært udfald, så kommer den inden for fem år til at synke eller brænde op. 

Men det som mangler i det er at gange det med en sandsynlighed for at den brænder ned og det er med 

ændringsfunktioner, det kan være organisatoriske ting det kan være skifte af motorer, det kan være mange 

ting som gør at det faktisk opvejer worst case med 100% konsekvens og det sker 1 gang hver 100 år.  

Meta: fortæller om en brand i et militært kulfiberfartøj, der totalt udbrændte.  
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Det er som er et vigtigt point i forhold til (18:15) brandsikkerhed at mye(meget) afprøvning som jo går på 

antændeligheden og der tror jeg at mange kan klarer en test, hvis man sætter på noget maling, som 

ekspandere som et hæmmende lag. Man kan isolere og så videre. Du har jo et eksempel, hvor det brænder. 

Men et tilsvarende fra transport er jo tunnelbrand (19:03) i Mont blanc. Hvad var det som gjorde branden? 

Jo det var 11 ton mel og 9 ton med smør. Og hver for sig vil de jo klarer enhver brandtest, hvor du sætter 

en lighter til noget smør. Det smelter væk, det forvinder.  Men når det bliver involveret i en stor nok 

antændelseskilde fra for eksempel gas altså benzintanken på en lastbil(19:41).  Der kan de brænde rigtig 

længe, for da går det på energiindholdet.  Som man ser på pvc eller komposit at de har et energiindhold og 

det er en del af de klassiske afprøvninger, som man gør (20:00) hvor mange kJ/g eller MJ/kg  som et 

materiale har. Og det er også en standardtest for non-combustability.  For når alt kommer til alt så der det 

hvor mye(meget) energi noget har.  Det er det samme med mit kontor (20:21) hvis designer for en brand 

herinde  så bliver sådan et kontorværk med 2- 3- 400 kg bøger da er det måske en stører brandlast end den 

dør er dimensioneret til eller et udluftningsanlæg, hvad man ser på.  Så det er det med, at hvis du tager ind 

materialer at en størrer egenkalorieværdi, så vil det nødvendigvis når det brænder skabe  stører problem  

og så på det at det vil kunne brænde  ikke inde i rummet (20:59) men i vægge også.  Og der er det de 

vigtigste dele i både byggeri og i et skib at man jo laver zoner. Man laver zoner, ok hvis der kommer en 

brand i den zone, det kan vi måske ikke undgå, men da bliver den i den zonen. Det er brandsektioneringer. 

Det er derfor man har selvlukkende døre på skibe, for det meste i stål, for at det skal hindre at det skal gå 

fra en sektion til en anden. Og det har med skibets stabilitet at gøre. Hvis du ser på to sektioner med en 

brand i hver, det kan måske klarer skibets stabilitet. Og der er jo faren hvis man har .. Jeg ved at komposit 

ikke behøver at være hele skibe, det kan være en topdel og så videre. Det er det at det føre til at du ikke 

kan have en brandspredning (22:12) igennem sektionerne.   

Meta: selvantændelse på tværs af stål vægge? 

Det er noget at afprøvningerne som man gør. Du har den reaction to fire som vi snakkede om, 

energiindholdet og hvordan det brænder, hvis det altså brænder. Og så har du resistance to fire – man har 

en gasovn og så sætter man op bygningselementer og så måler man temperaturen på hver side. Og den 

skal, som du siger, ikke kunne overstige så og så meget.  (22:56) 

Meta: hvad med varmeledning? 

Man da har man ofte isolering på. For det kan man nemt løse, så sætter man stål og så sætter man 

rockwool eller et eller andet på bagsiden. For det er i den type testen, testes der som hele elementer. Som 

hvis det skal være en dør, så testes der faktisk med rammen af døren, med håndtaget, med det hele.  Og da 

er det her testelses som det skal på skib, da er det nemt at sige at vi må ha lidt mere isolering på den anden 

siden.  Men det er der at argumentet ligger, men det kan vi også gøre med at lægge isolering rundt om 

kompositterne og så få til noget af det samme.  

Niels:PVC  Kernen er vel ikke så isolerende  imod brand? (23:58) 

Det er jo et enkelt regnestykke. Du sætter bare 10 cm i stedet for 2 cm med et materiale med lav varme 

ledningevne og så vil det . 
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Meta: spørgsmål om udgasninger? Tages der hensyn til giftige dampe? (24:34) 

Det tages der ikke hensyn. Det er kun mængde. Ikke hvilken type. For ellers vil det være rigtigt svært for 

plastmaterialer . HC1 eller HCl eller for PVC alle klorforbindelserne, som vil komme op. Man måler kun røg 

mængde og så måler man også …. En del af den testen er også om der kommer dråber. Hvis der er 

materiale og det falder ned og brænder – vil også gøre at man ikke klarer testen.  

En del af testen er at hvis der kommer en brand hvor meget energi generelt er der med.  En ting er at 

stoppe specifik, en anden ting som er lidt mere tænkt(26:02) er den testen på byggeri så har man også 

noget der hedder bidrag til flashover og det er defineret som, du har en lille startbrand  og så ser du om 

det materiale som er i væggen bidrager til en øget energiudvikling. I menneskelige forhold gør det at 

branden kommer op på et hvis strålingsniveau, altså temperatur i regler etableret og udvikler mere energi 

en for eksempel en gasbrænder kan tilføre (26:50).  

Niels: spørger til kendskab til egenskaber af forskellige kompositter. 

Jeg har ikke detaljeret kundskab, da det ikke er noget jeg har arbejdet meget med, men igen fra et 

brandperspektiv tror jeg (at jeg ikke har nogen favorit) recel (27:20) , næsten ud fra vores samtale kan 

rangere en del af det i forhold til, hvis du tænker en plast i forhold til en kulfiber . Det fleste, hvis du hiver 

det på bålet, . Simplificeret, så er det ikke værre end at hive det på et normal bål og tænke selv. Men det er 

jo igen dersom hvis det hele skulle brande. Det vi designer på i en livscyklus er jo at inkludere rigtig rigtig 

mange. I 99,9% skibe så har de ikke en brand. Så hvor meget skal den vægtning tælle i hele regnskabet da.  

Meta: det er nærmest et politisk spørgsmål? 

Ja, men i en livscyklus , hvor meget skal den tælle i forhold til et co2 regnskab. Og der som ofte er 

problemet med brand, for eksempel du vil aldrig få nogle myndigheder som vil acceptere tab.  

Du kan acceptere, at du går over kvoter på CO2. Men der er ikke nogen, som skriver brev til 

forsikringsselvskabet at I har dårligt co2 regnskab. Men hvis de taber en søn eller datter, så … 

Scandinavian star, den var ikke komposit, men snart 25 år ret(siden) men der er en meget aktiv støtte på 

redningen. (29:29). Det er det der er problemet med brand, er at ingen vil sætte kroner eller øre på det, på 

et liv. Forsikringsselskaberne gør det. For dem så er det kroner og øre. Men hvis man gør det, så kan man 

sammenligne nogle helt op straigt(lige) analyser på værdisikring, menneskesikring. Og ja, hvad et menneske 

liv er værd det. (30:09) 

Og det er så igen de hvor man føre den logik, stål og komposit, så har du menneskeliv. For selv om analysen 

fra et risikoperspektiv vil give 2 menneskeliv på 20 år , men det vil give en gevinst på så og så meget . Men 

der er ingen myndigheder der skiver et absolut risikoniveau, for der vil altid være at man skal undgå tab af 

menneskeliv.  Så det vil aldrig blive godkendt, for selv om statistikken for brande i Danmark er meget stabil 

for hvor mange liv man tager.  Men det er ikke dermed sagt at myndigheder acceptere (31:17) at der er 

findes dødsbrande per år. Altså at vi kan optimere hvordan vi gør vores brandsikring, det et to forskellige 

ting.  

Niels:  Ja Scandinavian Star sidder i baghovedet. 
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Ja, det er det skibe for eksempel har tilfældes med højhuse er at der er noget med risiko avation. (31:57) At 

samfundet mere accepere 100 menneskeliv tabt enkelt gange. Altså hvis man ser på statistikken for  

Danmark, der er 80 dødsbrande om året og 82 døde. Så der var en og en og en og så et sted så var der to . 

Og det er det samme når man har et skib , så har man en avation(modstand)  og det fører til at man laver 

skrappere krav. Er der potentiale for 100-200 døde på en adresse på en konto. Det er ofte taget med i, der 

findes arbejde på hvordan man skal  kalkulationer med det, når man laver den type analysen . Men det 

fører meget ofte til meget strengere krav fra myndighederne . For når alt kommer til alt så peger(teger) 

reglerne på dem når det sker, den gangen det sker. (33:25) 

Niels: andre regler ved 12 passager.  

Ja det er en sort risikoversion. – 12 det er mange. I byggeriet er 50 mange . Hvid du har et lokal hvor  mere 

end 50 personer skal, så får du pludselig nogle helt andre krav. Der kommer du ind i en anden 

bygningskatagori, der er andre regler.  

Niels: Havde du ikke lavet noget i space craft, var det ikke i kompositter? 

Jo jeg har et projekt som kører på det nu.  Situationen er lidt anderledes, for der er så få aktører.  Så er der 

Nasa og esa som står for godkendelsesprotekollen . Det har sin egen forsikringsagent og sin egen 

risikoagent (35:23).  Men alle materialerne som skal op i rummet skal igennem en ignition (andtændelses) 

test . Men der går det på en anden strategi, at ingenting kan antændes. Det er ikke lavet på at der er et 

brandscenarie. Og der er forskellen på et skib og på et byggeri, for der ser man på at man ikke kan udgå et 

brandscenarie.  Men der går det på at alle materialerne skal kvalificeres til brug, ikke .. De skal klare en test 

i forhold til at hvis de bliver antændt, sådan sådan og sådan så skal det ikke sprede sig mere. Men mere 

strukturelle, er baseret på at der ikke er en brand . (36:33) Det er jo et problem, hvor rigtig mange 

materialer er excused (undladte) materialer, tøjet de går i , deres soveposer deres medindpakning. Deres 

madindpakning er plastik eller papir, noget som er 1 mm tyndet, alt som er 1 mm tyndt plejer næsten altid 

at kunne antændes.  Det er en anden strategi, for det strukturelle er mere undtaget(37:26), da det 

selvfølgelig skal kunne klare nogle vandvittige temperaturpåvirkninger, den ydre skallen, hvis det skal være 

et reentryverical , som skal komme igennem atmosfæren og det har de jo haft nogle problemer med.  Men i 

det store og hele er det en ganske anderledes strategi, de tænker ikke i brandscenarier, der skal ikke opstå 

brand.  

Niels: man kan heller ikke evakuere? 

Nej det kan man ikke.  

Har søgt penge sammen med Christians Berggren til to projekter. Det ene er via den 

maritmeaostillingspulje. Og et innovationskonsorotium det var den 25. april.  
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Appendix 9: Michael Bruhn Rasmussen 
 

Telefon interview med orlogskaptajn Michael Bruhn Rasmussen torsdag d. 16 april (18 
min varighed) – (Rette af Michael efterfølgende på mail) 
 
Orlogskaptajn Michael Bruhn Rasmussen er kapacitetsmanager for Diana klassen, som 
sammen med de mindre skibe af HOLM-klassen blev konstrueret som erstatning for SF-
300 og nogle mindre fartøjer. Standard Flex’erne blev bygget i 1990’erne, og var i 
drift indtil udgangen af 2011, hvor de blev udfaset på baggrund af politiske 
beslutninger i forsvarsforliget for perioden 2005-2009 for at tilpasse forsvarets 
budgetter. Trusselsbilledet var ændret, så der ikke mere var ikke skibe til et 
invasionsforsvar men mere behov for skibe til internationale missioner, som 
kommandostøtteskibe skibe af ABSALON-klassen og de nye fregatter af IVER HUITFELDT 
klassen.  
 
STANDARD FLEX 300 klassen afspejlede nytænkning indenfor krigsskibe og var som en 
containerbaseret platform banebrydende indenfor fleksibilitet indenfor krigsskibe, 
som gav mulighed for at den samme platform kunne operere i flere roller som 
eksempelvis missilbærende enhed, farvandsovervågningsenhed, MCM-enhed (Mine Counter 
Measures) m.v. De specielbyggede containere kan bære forskellige typer af materiel 
og omskiftning fra en type container til en anden type container kan udføres 
indenfor to timer, og efter opkobling til databusssystemerne er systemet klart til 
at blive anvendt og betjent i skibets operationsrum.  
Selve skroget til en STANDARD FLEX 300 er udført i GRP-materiale og det var i den 
forbindelse også banebrydende, fordi skibet var støre end det man normalt ser for 
skibe, som er udført i GRP-materiale.  
STANDARD FLEX 300 forholdsvis lille størrelse gjorde dem rimeligt billige at sejle 
med og det var en god platform til uddannelse af unge konstabler, sergenter og 
officerer. 
 
GRP konstruktionen gjorde skibene billige at vedligeholde, fordi en skade ikke 
medførte påvirkning af øvrige spanter, som ofte sker med stålskibe ved påsejlinger, 
hvor stålskroget kan blive trykket på et større område. 
Med GRP er skaden normalt begrænset til et lille område omkring stedet, hvor skibet 
har ramt og det er forholdsvis uproblematisk at foretage reparation. 
Idet skibene var bygget efter en ny metode, var der ikke foregående erfaringer med 
den anvendte konstruktion. Ved de efterfølgende erfaringer med skibene, viste det 
sig ved dokophold, at der ofte var gasbuler i laminaten, som var luftsamlinger 
mellem kernematerialet og yderlaminatet. Ved analyser af problemet blev det 
vurderet, at årsagen var at det ved fabrikationen var almindelig procedure, at når 
to stykker kernemateriale blev limet sammen, så blev den overskydende lim glatte ud 
over kernematerialet, hvorefter fladen blev slebet og klargjort til pålimningen af 
yderlaminatet. Det blev vurderet, at de limrester, som var tilbage på fladen var 
årsag til at yderlaminatet slap kernematerialet og derved dannede gasbulerne. 
Gasbuler blev ofte indledningsvis repareret ved at bore et hul i gasbulen og trykke 
lim ind i det og trykke yderlaminaten på plads. Afhængigt af omfanget af gasbulen 
og om reparationen kunne holde, blev gasbuler repareret ved den metode ofte slebet 
væk ved et efterfølgende værftsophold og der blev lagt nyt glasfibermateriale på og 
det var erfaringen, at gasbuler repareret med den metode ikke kom tilbage igen. 
Reparationerne var billige at udføre i forholdet til prisen på at udskifte stål på 
et stålskib. 
Standard flex fartøjerne havde en 5-årig cyklus hvor hele systemet blev gennemgået, 
og hvert 2,5 år var der et mindre gennemsyn, i henhold til regler for 
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klassifikationsselskabet Der Norske Veritas (DNV). Fartøjerne var bygget til at 
sejle i kystnære områder men blev også i perioder anvendt til internationale 
operationer. Ved sejlads i store bølgesystemer, blev GRP-materialet påvirket mere 
end under sejlads i hjemlige farvande og der blev til tider konstateret revner i 
GRP-materialet, som var forårsaget af at GRP-strukturen fleksible egenskaber blev 
påvirket mere end normalt. Skibene kunne have fortsat med at sejle i minimum 20 år, 
hvis forsvaret havde beholdt dem og overholdt terminer i de omfattende 
vedligeholdelsesprogrammer, som blev udført på skibene.  
 
Ekstra Spørgsmål til Michael: Fik I nogensinde skader på fart: vi kunne godt få 
revner i GRP-strukturen, hvis vi var ude i store lange bølgesystemer, men generelt 
holdt de til det. Man skulle blot være opmærksom på det og reagere, hvis revnerne 
begyndte at løbe for langt. 
 
OK Michael Bruhn Rasmussen 
Chef for Kapacitetscenter Patruljefartøjer 
Tlf: 7257 1359 

Appendix 10: Tromsø notes  
Notes from field trip to Tromsø, May 29th to May 31st 2013 

Driftsleder/operation manager Steiner Mathisen 

Interview noter med Steinter Mathisen på turen fra Tromsø til Harstad 

The lifespan of a carbon-ferry is unknown.  

They are not allowed to have old boats in services since it says so in the contract. The boats are sold before 

they are worn out. Norway has had carbon boats for the last 5-6 years. The suggestion with rubber fenders 

on the docks was Steinar’s idea. The carbon boats are smaller boats with all on one deck. 

Steiner have worked in Boreal since 1993, he started as an ordinary seaman (letmatros) and worked himself 

up to ship’s mate and Captain. He has been operation manager for 3½ year. 

The boats are in service on a yearly basis. Once a year the boats get checked from mast to bottom. The 

maritime authorities (Sjøfartsdirektoratet) check everything is ok.  

Compared to an Aluminium boat the fouling (begroning) are the same. 

Maintenance - There is less corrosion on a Carbon boat compared to an Aluminium boat. One of the 

challenges for the carbon boats is to find the right amount of Zink-anodes, because all the extra equipment 

on the boats still corrodes. When there is damage to a carbon boat the repair itself takes longer time 

compared to aluminium, because the material need time to harden. In aluminium one can just weld. 

To do repair work on the carbon ferries Boreal uses Tuco Marine Group and a local contractor. The local 

contractor is called Selfa Rødskjær and has experience with glass fiber. They use Tuco because they are 

quick even though they must use time to flight from Denmark to Norway. 



Appendix  August 2013 Meta Christina Borgen Dam 
Sustainability of Carbon Ferries                         Niels Brehm Nielsen  

65 
 

A newly discovered challenge is static electricity from people to equipment. They have had problems with 

the Wi-fi, and have had to use more isolating materials.  

They have experienced delaminating in glass fibre boats. In the carbon boats they only experience 

delaminating if the hull gets a hole or a blow.  

The fuel consumption for the carbon boats are 16 l /NM and the fuel price varies between 6 and 7 NOK/L. 

The fuel tanks are just big enough to get from Tromsø to Harstad and back again in good weather. They also 

need to have fuel enough to emergency rescues operations. Less fuels in the tank gives less weight and less 

weight gives better fuel economy.  

Commuters: The accommodations for the commuters were not specified in the tender documents. The 

carbon boats were built to contract, and hence only to meet the minimum requirements which was mainly 

cheap and light ferries. The previous ferries “Fjordkongen” and “Fjorddronningen” were not built on the 

basis of a competitive contract, and they were more generic boats.  

After the company Veolia won the contract the company on 2nd place complained. The time used by the 

authorities on the complaint shortened the time Veolia had to build the new boats. Steiner did not know 

how long the original building phased should have been, but he guessed 1-1½ year.  Steiner thought the 

160 NOK may have been for the production of the ferries.  

Learning’s: The first winter (2011/2012) the crew needed to get familiar with the new boats. The fenders in 

the ports were inadequate. The fender list on one of the boats fell off. They had motor problems. They had 

to rebuild the whole toilet system  

The boats are different to manoeuvre compared to aluminium boats. In wind the new boats exhibit 

leeway/drift (afdrift). The new carbon boats swings lightly with risk of over-swinging/overshooting 

(oversving). The bow on the boats swings/turns more lightly.  

Especially the dock in Tromsø is bad because the wind goes off the dock/berth. Sometimes to get in they 

have had to fasten the bow to the dock and use machine power to get the rest of the ships side parallel to 

the dock.  

They could use a propeller to submerge while docking/berthing. The wished they had bow thrusters, but it 

would make the boat more expensive.  

Steiner thinks it is the port authority’s (havnevagt/havnevæsenet) responsibility to make the berth okay, 

but Boreal did put the fenders on themselves.  

Before, when the boats were new, that only had 25% manoeuvrability power (power to pitch the blades), 

but after adjustments the manoeuvrability power is 50%.  Hydraulic pumps give fast twisting in the 

propeller blades.  

In 2012 they had to hire in “Fjordkongen” and “Fjorddronningen” for 2 month in May and June.  

Steiner knows about Brødrene AA and Umøe Mandal who builds in carbon-composites. Sweden also has 

some carbon-boat production.  
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In some contracts it is specified that the boats have to be built in aluminium. In a comparative analysis 

Steiner think it would make more sense to compare the old and new contract for the route.  

The backup-boat “Renøy” can have 180 passengers (PAX) and it has the same speed as “Sollifjell”, Kistefjell 

and Fløyfjell. Renøy uses 22 l/ NM and is only 30m long. Renøy is built in aluminium.  

The new carbon boats sails good in bad weather. They can circumnavigate the bad seas/swells. The new 

carbon boats have fewer problems with “nose down” partly because they are lighter in the bow.  The hull is 

good and the propeller is good and big. Steinar thinks Boreal has had fewer cancellations with the new 

carbon ferries compared to the old ferries, but with uncertainty. 

Boreal have some car ferries with a hull in steel and a composite upper structure. One of them is “Jøfjord”. 

List of all Boreals boats and ferries can be found on boreal.no and click on the boat icon.  

Oil on the engines are changed every 1500 hour.  Each boat sails about 200 hours/month.  

Steiner would like to have more boats with the same hull.  

Steiner would be able to get a PDF of the ships blueprint. 

  

Captain of Sollifjell: John Hansen 

Large bow propellers are important, because the vessel can be hard to manoeuvre in windy weather in 

ports.  

In bad weather the carbon boats are equal to or better than other boats especially with wind astern 

(agten).  The captain has sailed with the carbon ferries since the first day of operation. 

The carbon ferries have no “nose down” problems. Bow- thrusters are missing, and they could prevent 

damage.  A fresh wind/ 5 bf / (9-10 m/s) (frisk brise) is enough to cause drift.  

The special berthing-technique for windy conditions gives extra strain on the bow and mooring 

(fortøjninger).  

John Hansen have sailed for 40 year, and fast ferries/boats for 20 year.  

The fire procedures are the same as on other boats.  

When the new boats got into service he had to learn new, he had to think more. The big challenge is to 

berth. The sailing properties are better. 

One must be careful, because the carbon boats get a hole instead of a dent.  

There have been a lot of small things wrong, but if you used the experience obtained one could get an 

absolute fantastic boat if one used the same type of hull. The ideal boat would be a carbon hull as 

“Sollifjell” and with water jets - that would be super.  
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Around Finnsnes they can have drift ice/packing ice from mid February to mid March, when there is thaw.  

The amount of ice can change on a 15 minutes basis.  Sollifjell is good to sail in ice. You are not allowed to 

sail in ice, but you may circumnavigate it or sail to get out of it again.  

One could strengthen the hull a little bit to better handle ice and docks/berth.  

Maskin mester/Marine engineer at Sollifjell 

He has worked at Sollifjell for one week. He had experience from liquefied petroleum.  There is also too few 

marine engineers in Norway. He works for 14 days and then has 14 days off. He lives in Tromsø. 

Captain at Fløyfjell 

The carbon boats are good boats.  

The critique from the public has silenced. There was much adversity in the start. They had paparazzi 

photographers in the ports. 

The captain has been a captain for 14 year and have sailed the carbon boats since 2010.  

He thinks that one must have experience to sail carbon boats. A newly educated would have a hard time 

manoeuvre/steer carbon boats. One has to think.  

Arne Bløger 

Repair guy, a Dane hired in from Tuco. Presently working on Fløyfjell in the docks in Harstad.  

Arne has been in Norway 8 times in 2012 to repair the three carbon boats.  

When other makes repairs they can forget to use sealing compound (tætningsmasse) in the holes with 

screw and such and then Tuco has to fix that later. 

Arne was making the yearly repairs to Fløyfjell and he had 12 point on his to-do-list. 

He uses less than 1 m2 per damage. Trust is important. When the marine authorities comes to check they 

leave quickly when they see it is Tuco doing the work.  

Arne cannot use vacuum to infuse resin when doing repair, but he does use vacuum to remove air-bubbles 

before the hardening-process.  

In one case Arne and an apprentice were set to do repairs along one side of a hull, while a Norwegian 

company did the repairs on the other side of the hull. Arne and the apprentice used 3 hours, while the 

other company used 3 men and a whole weekend on the same. The Norwegian guys seemed afraid of the 

carbon fibre, even though they had experience from glass fibre. 

The use of extra fenders could save much money and damage.   

In the winter they use a tent with extra heat to make the hardening-process.  



Appendix  August 2013 Meta Christina Borgen Dam 
Sustainability of Carbon Ferries                         Niels Brehm Nielsen  

68 
 

Appendix 11: Tromsø, Kjetil Vik 
Notes form meeting with local journalist in Tromsø, Kjetil Vik, May 31s 2013. In the office of “I Tromsø” 

“I Tromsø” is a daily newspaper for Tromsø municipality. The newspaper has 8000 circulations and has 

been in Tromsø for 115 year.  

The newspaper “Nordlys” is the regional newspaper. 

Kjetil have been a journalist for 24 years and at Tromsø for 20 year. He has also worked at NRK. 

No news is good news. In 2009 there was skepticism due to the size of the new boats. There was a wish to 

get lower operation costs. 

The former operator warned that the sea-conditions could be difficult. “Fjordkongen” and  

“Fjorddronningen” could handle the sea-conditions. Hurtigruten og Troghatten did have the route before.  

The politician Opsal was central in the first phase of the operation of the ferries. There were a lot of starting 

problems including rebuild of the berth/dock. The cost for the new berth/docks ended in a lawsuit.  

When the fenders fell off the one of the boats the reaction was “what kind of boats is this?” is it falling 

apart.  In the startup many came forward to complain  

There is a bill between the municipality and the operator Boreal. They disagree about a bonus. 

Opsal questioned whether of the municipality had the competencies to make the tender.  

Not much about the ferries today and “no news is good news”. There has been an increase in the amount 

of passengers.   

Back then the people wanted to read about the ferries. It gave a unilateral/sided coverage. Back then the 

newspaper was on the municipality side.  

At one time they had a whole theme about the boats and the crew onboard and how to work at the boats. 

The crew was gagged by the management.   

The manager Stig Solhjem from Boral said that one must have a test period. He also took the complains 

seriously.  

The accident on Sollifjell gave the carbon boats a bad reputation   

Now they have 3 boats instead of 2. The 3rd should function as a spare boat.  

Kjetil wonders if the environment were made to important. One got what one ordered.  

Commuters in the on boats had their own saloon, with tables and electricity. The new boats are more like a 

bus or a plane.  The commuters do not have the same facilities as on the old boats.  The possibility to work 

while sailing disappeared with the new boats and the trip is almost 3 hours long. 
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Back then the hospital had problems with patient coming too late for treatment. The hospital had to use 

busses and instead. At times patients had to stay the night in Tromsø due to irregularity in the boats.   

Back then the journalist mad articles due to tips from the public in 90% of the cases.  Back then the 

threshold to call the local journalist were low in the public. 

The old boats had an extra propeller go help berthing. 

Duration: about 30 minutes.  

Appendix 12: Anders Schmidt 
Anders Schmidt er R&D Coordinator at FORCE Technology og Renewables & Environment 
Consultant, en del af Genvind-projektet 
 
Telefonsnak med Anders Schmidt (varighed 7 min 15 sek.) d. 5. april 2013: 
 
I dag ingen kendte metoder til genanvendelse af kulfiber andet end forbrænding eller 
deponering. En mulig metoder er at lave pyrolyse proces ved anvendelse af salpetersyre ved 
400 Bar og 500 grader celsius og måske trække fibrene ud. Projekt “Genvind” har fokus på 
komposit, men primært glasfiber, fordi der er mest skrot fra vinger lavet i glasfiber i øjeblikket. 
Med tiden vil kulfiber dog formentlig også blive forsket i, ifølge Anders Schmidt, idet det er 
nemmere i at genanvende kulfiber og der er flere penge i kulfiber genanvendelse. PVC er 
rigtig skidt til afbrænding, så sandwich strukturer skal deponeres i stedet. 
 
Gabi fonden International har en proces, der beskriver kulfiber produktion i LCA.  

Appendix 13: Tuco medarbejdere 
Medarbejder interview 21. marts 2013, i kaffestuen på Tuco. 

Interview med Arne Bløger, Bådbygger og tømrer på 58 år. Ansat i 12 år og har ansvar for indkøb. 

Interview med Jacob Hansen, 31 år, plastmager uddannet fra Ribe. Ansat 8 år i Tuco og samtidig 

projektleder. 

De to mænd synes, at ledelsesstilen i Tuco var fin og at ledelsen var lydhør og der var en åben 

kommunikation. Man spurgte bare direkte til den person hvis man skulle have svar og dette gjorde også at 

problemer blev løst hurtigt og fleksibelt. 

Nye idéer bliver testet af og der er villighed i ledelsen til både at bruge tid og ressourcer på disse tests. 

Nogle ideer bliver testet sammen med underleverandørerne. 

Der er en god social atmosfære imellem de timelønnede. 

 Ved de entreprise-ansatte er samarbejdet ikke så tæt, men mange gang er det de samme entreprise-

medarbejdere der kommer flere gange (gammelkendte) og det betyder mere accept.  
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Jacob Hansen syntes at det var fint at blive projektleder og dermed få mere ansvar, mens Arne ikke var 

interesseret i at blive projektleder på nuværende tidspunkt. 

På spørgsmålet om hvorfor Tuco ligger lå langt fra kysten (3 km), blev der svaret at Frost(medejeren) blev 

bedt om at bygge nogle 40 fods både  og lokalerne var billige.  

Kaffen er “livsnerven” for medarbejderne, men der skal snart købes ny kaffe ellers løber de tør. :-) 

Nogle gange er der overensstemmelser, især i pressede situationer, men intet er langvarigt, og der er vel 

normalt man ind imellem har skænderier med ledelsen.  

Ved oplæring af nye medarbejdere bliver de sendt rundt i hele produktkæden og ser hvordan tingene 

foregår, men der er ikke mange nye, idet der er ret stor loyalitet i blandt de fastansatte. En af de nye er 

Andreas. 

Ledelsen tester gerne materialer og afprøver gerne idéer. Hvis en idé f.eks kan sparer nogle 

penge/ressourcer i et projekt bliver idéen afprøvet før evt implementering. 

Hen over det sidste års tid eller lidt mere har de brugt tiden imellem projekter på bla at bygge en lille sort 

båd. Imellem projekter bruger de tid på at rydde op mv.  

 

Fra snak med Kai Nielsen 

 

Timelønnen er 166-167 kr pr. time og dette er uden pension eller feriepenge. Beløbet svinger mellem 166 

og 167 afhængigt af om de selv har værktøj med eller ej. Tuco’s udgift til medarbejdere er samlet 225 kr pr. 

time (nettoløn + pension + feriepenge). De udenlandske ansatte får mindre i timeløn 

Appendix 14: Henrik Seidelin Dam 
Skibsingeniør hos Grontmij. Efterår 2012 

Interview foretaget i forbindelse med et kursus i projektledelse. Grønt highlightet passager er relevante for 

opgaven om ”bæredygtighed af kulfiberskibe” 

---------- 

Der findes også en større projektlederuddannelse her i firmaet, som jeg ikke er bare internet. Det er deres 

nyeste påhit, det er samarbejdsmodellen. Det har jeg ikke forstand på. Her er der sådan en, den er måske 

meget god. Jeg tror at den mest går ud på penge… alt går ud på penge. Ah jeg tror at den helt god. Det er 

sådan en quick guide. Hende der har lavet den,  hun er nu blevet hyret  som afdelings chef 

Sådan en får i stukket ud i hånden. NU har jeg da i hvert faldt fundet den, det er et stort skridt. Det er ikke 

min spids kompetence. 
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Hvad syntes du selv er et godt projekt? Et godt projekt, det er et hvor der er tid og penge og det er to 

sider af samme sag. Det skal hverken være presset på tid eller penge.  

Hvad med det produkt man får ud af det i sidste ende? Det skal også være i orden. Det skal man være 

tilfreds med. 

Hvad er så en god projektleder? Det er en der tager sig at alle problemerne, så man bare kan lave det man 

synes er sjovt. Lave selve opgaven. En der støtter, en der følger op. Men heller ikke for meget. Han skal han 

tage sig af alt det bull-shit. 

Hvad er alt det der bull-shit? Det er økonomien.  Og kvalitets rapporter og kvalitets vurderinger og fandens 

og hans pumpe stok. Der er der også nemlig. 

Hvem skal bruge alle de her kvalitets rapporter? (4.01 min) Det ved jeg ikke. Det skal man have klar når de 

kommer. Hvad er nu det hedder. Vi er iso- sikret. Og så skal man have sådan nogle kvalitets rapporter. 

Sådan hvordan det går med projekter og sådan? Yes, yes 

Og man skal lave nogle vurderinger (4:20) man skal lave nogle risko og farer der er  vurderinger for hvad der 

er af fare.  Det må projektlederen meget gerne tage sig af. HA HA. Det er ikke lige min spidskompetence.  

Så din spidskompetence er at lave nørderier? Ja. Det er det jeg er god til. Stolt af Projekt: Maersk Nomad. 

Ombygning. 

Organisationsstruktur: Vi har en landeledelse,, og så er vi delt ud i 3 søjler under det. Water and energy, 

product development, transportation and mobility, Energy . Energy har divistiondirektør. Derunder referer 

de forskellige afdelings chefer, Leif, som er under Mads som er under landeledelsen, som er Søren Larsen. 

Og ved siden af landeledsen har vi den interne service som er IT, bygningsdrift,  reception. I Danmark 1200 

ansatte. 9000 i koncernen. Den der landeledens med de 3 søjler går igen i de andre lande. Hver af de 3 

søjler har en international chef som de referer til. (7.15). 100 procent af arbejdet er projekter . Alt er delt 

op på et projektnummer. Vi har en lille smule udveksling.  1% af arbejdet går på tværs af organisationen 

Opbygning af projektgrupper: Vi/vores afdeling har også et kontor i Shanghai, og et lille i Odense, hvor der 

sidder 3 mand på.  Det er der imellem hvor vores projekt er skal laves. Samarbejde  Værft, reder, os og til 

nød Klassifikationsselskab. Loyds, Norsk veritas etc. Men de er kun med på sidelinjen. Stort set alt skal 

hvad vi laver skal godkendes.  

Vi sidder internet i huset.  Det er meget sjældent at vi har eksterne personer inde i pj. Vi har lidt på nogen 

projekter, hvor de sidder der engang imellem. Personer i projektgrupperne: er skibs ingeniører, tekniske 

tegnere, også tekniske gutter. 

Nørder skibe, Projektleder er skibskyndig. Vi har haft lidt samarbejde, hvor vi har haft andre afdelinger som 

under leverandører (9:15). Nej vi havde nogle gastankere, hvor en anden afdeling lavede proces og tank 

anlægget. Men de kørte det egentligt som en selvstændig proces./projekt. Vi havde noget over-ordret 

ledelse af det. Deres projektsum var større en vores, det er en temmelig stor proces at lave et proces anlæg 

på en gastanker.  De var underleverandører til OS. Det sker også nogle gange at vi får lavet noget ude i 

byen. (9:58) 
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Definitions af projekt: Vi har svært ved at tjene penge på det første skib, Der skal helts bygges nogle flere 

af det samme. Det er et stort samarbejde. Værfter har nu også ud over at vi laver vores tegninger. Så har 

værfter også nogen til at lave produktionsgrundlaget eller værfter laver det selv. Vi laver ikke 

produktionsgrundlang. – helst ikke i hvert fald.- Det kan vi slet ikke lave penge på.. Det er svært at 

konkurrer på kineserlønninger. Det er op til værfter selv at finde frem til hvem der skal lave 

produktionsgrundlaget.  Der er nogle få danske værfter tilbage. Er der forskel på Kommunikation til 

danske/europæiske værfter og kinesiske /koreanske værfter. Det er meget længe siden at vi har haft en 

nybygning til et eu/dansk? værft (13.19) 

Hvad så med ombygninger/reparationer? Maersk Nomad var for eksempel en ombygning der foregik i 

Kina. Vi har nogle lidt mindre ombyger i gang i Polen og på Fredericia skibsværft. Nej det er stort set det 

samme (kina/eu). 

Der er ikke den store forskel¨. Man kan måske sige at de to nuværende ombygninger, den i Polen og den i 

Fredericia Der har vi faktisk haft en ressource person herfra siddende på værfterne i 14 dages tid. For at det 

er mest for at afhjælpe/aflaste kunden for han manglede manpower.  

Hvordan får I ny viden ind i projekterne? Nej, skibs branche er meget konservativ og skibs ejerne er ligeså 

. Det er en evolutionær proces.. Skibene sejler til højre.  Hvis du tegner et skib der sejler til venstre, så 

bliver du godt nok blacklistet. Det er svært at lave noget ground breaking.  Der er små skridt. Der er de 

små modifikationer. Der er den teknologiske udvikling (sammen med underleverandører )i samarbejde 

med reder, værfter og de teknologiske leverandører (15:36). NU går man meget op  brændstofs forbrug, 

så det bliver der udviklet ret meget på i øjeblikket. De er små skridt, man er ned og snakke få procent. 

Skibe er bygget i jern, der er en propel og en hovedmotor. 

Vandtætne dig bunden: Der havde vi også en der ikke var. De satte den i candet og rev hul i bunden  og 

havde glemt at sætte mandehulsdæksel i. Flottede hele maskinrummet med vand efter søsætning. I 

Vietnam kan alt glemmes.  24 år siden.  

Duration af projekter: Fra 14 dage til 4 år .  Vi har nogle  de stadigvæk køre som var der da jeg startede i 

firmaet for 6 år siden. Maersk har kørt i snart 2 å nu. Og den bude være færdig .  Det er en stor ombygning.  

Det kan vi se på- 

Stabilitet i konceptet : (18_22)/ Usikerheder 3/ Tid vigtighed :  jo mere tids presset /Penge 5/Innovation 2  

Det er ikke ground breaking procedures. Det skal være /Planeres detaljegrad: ikke særlig  milesstones/ 

Repete  projekt, så har vi at vi skal aflevere specielle tegningsgruppe til forskellige milestones. Det kommer 

igen an på . 

Maersk Nomad har været lidt mere flydende i planlægningen.  Det tog 1½ år fra først føler til skibet var 

bygget. (20:27) Det var sjovt, jeg har med helt fra første møde. Det flyder lidt hvem og hvor mange der skal 

være med på projektet. Vi er i en division og vi er funktionsopdelt. Så sidder stålet, og konstruktions folket 

sidder nede i bagenden.  Så har v maskine i midten.  Og så har vi stabiliteten oppe i den her ende. Og det er 

dem VI ER. 

Har vi brug for yderligere kompetencer, køber vi det ude i byen. F.eks. el og ventilation ( 21:31).  

Hver gang vi har haft en der kunne har de ikke holdt så længe. Deltagere i Maersk Nomaed har der e 4-5 

stykker på. Sidste år i sommerferien  var de 6. Men det er kun mig der er tilbage på den nu. Jeg skal afslutte 
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det.  Fordeling af arbejde forgår på det ugentlige koordinerings møde. Det er chefen der deltager, hvad de 

laver er mig en gåde. 

Kaos: meget ordenligt projekt 2, der kom nogle sidste øjebliks ændringer, man besluttede at spejlvende 

projekter/Disiplin: lidt mere pædagogisk 2/Hiraskisk network: 4/Unik:  3 ikke unikt/Kreativitet: pas 

Iterative:  i opstarts processen gik vi meget frem og til bage 7-8 gange. På et eller tidspunkt bliver man nødt 

til at låse projektet fast, på hvilket grej man kan nå at få fat i.  

Sociale vs individ: alle individualister/Ensidighed vs. Stress:  rimelige monotomt/Personalitet:   / 

Projektleder uddannelse : internet ikke noget specielt 3 dages kursus, 2½ dag om økonomi, det er det/ 

Erfaring;. Jeg sidder med mine egne så sager som jeg altid har gjort. I alt er projekter 20 om året.  

’De har alle været den del af et større projekt, burde have haft noget mere (uddannelse) 

De mange små projekter hang faktisk sammen. Og det kom til at gå lidt forskelligt (succes rate). Det største 

problem når vi har haft meget gamle skibe.  Og det er svært at finde informationer 

Værtøjer: Excel ark: Noter som jeg sidder og nørder med alene. Det er der hvor jeg skal gøre det for andre 

at jeg siger nej. Siger nej til sager hvor han skal gøre det for andre og styre økonomien 

Hvad synes du om projekt arbejde? Sådan er det jo bare. Det er ok. Jeg kan bedre lide at blive styret end at 

styre, hvis jeg skal være helt ærlig. 

Projekter på sidespor: Det er sjældent at vi laver noget helt uden for skuffen. Det er ikke alle projekter der 

løber hjem til den helt bedste pengemæssige vurdering og det er det de bliver vurderet på. Der bliver også 

sendt kundetilfredshedsskemaer ud.  (mandetimer = øknomi). Sidder i en afdeling med en fornuftig 

økonomi, så det kan godt lade sig gøre. 

Kvalitet: Kvaliteten er rimelig men den kunne godt være bedre. Der ville skulle bruges meget få ekstra 

ressourcer for at levere et top kvalitets produkt. Så bliver finishen bare lidt bedre.  Så bliver 

skønhedsfejlene retter. Det er i småtingsafdeligen.  Det er nørderierne.  

Man kunne måske også bruge lidt tid på at gøre det næste projekt lidt nemmere. I steder for at genopfinde 

den varme kartoffel kunne man bruge lidt mere tid på at sætte nogle systemer op for de næste tilsvarende 

projekt. Det er nogle tekniske ting der skal (overleveres). I at stille rapporterne op og køre dem ud lidt 

nemmere. Tekniske processer og IT/programmering  de værktøjer som vi arbejder med. En  ”skabelon” vil 

gøre det lidt nemmere. Så jeg ikke skal lave så meget manulet input. Når man stabilitet har det noget at 

gøre med hvordan man laver konditioner og hvordan man printer konditioner.  Det kan man lave på mange 

niveauer og hvor mange man skal lave manuelt (33:48) 

Risiko håndterning: Meget central. Den går de meget op i. På hvilken måde kan projekterne komme til at 

koste timer, Timer er lig med penge. . Kvaliteten går de også op i. Men man skal ikke aflevere mere end 

man har fået penge for, kan man sige. Kravspecifikationer afhænger af hvilken branche vi arbejder på.  Er 

det vores egen branche eller er det lidt ude på kanten af vores branche.  

Håndslag?: noget i den stil. Kvaliteten er lidt uspecificeret. Der fleste kunder er gengangere. Ud over de 

der nybygnings gentagelse projekter, så er det en standart pakker som de får. Ved kvaliteten i det så har de 

et eksempel i hvad de får ( 37:03) 
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Centralitet af processer: Ifølge firmaet er det en meget vigtig del. Personligt: PAS 

Kontol: Hvordan kontrollere I jeres produkter. Det er en meget vigtig del. Men den kan man altid gøre 

bedre. Vi kontrollere hinanden. Vi har altid en der kigger tingene igennem- Den interne kontrol kan så være 

mere eller mindre konsekvent. Den ryger så videre til klasse kontrol bagefter. Internt og ekstern kontrol. 

Organisationen: verden slutter ved den glas dør der. 

Social atmosfære:  Den sociale atmosfære variere lidt fra tid til tid. Da det var slemt kom vi på en lille 

studietur. Vi sidder lige ved siden af hinanden så evt problemer bliver taget hen over skærmen 

Hvad er for dig et succesfult projekt? Det er et der bliver afleveret til tiden. I en ordentlig kvalitet til den 

ønskede xxx. Så det også er muligt at finde de oplysninger man skal bruge.  Det kan være svært at finde 

oplysninger på gamle skibe.  Data og Tegninger.  

Hvad betragter du som udfordringer inden for projektledelse? Det er at gå det hele holdet til at spille 

sammen og lade være med at trække i hver sin retning.  I stedet for at hive i den vej så render mod fælles 

mål. De løber altid i hver sin retning.  Maskinrummet vil gerne have hele skibet. Det er e stort kompromis at 

bygge et skib.  Men det ved man godt, så generelt trækker vi i den samme retning.  

Udfordringer i interesserer: Nogle af værfterne kan godt være lidt spændende og nogle af værfters 

underleverandører vi skal arbejde samme med. Vi har ikke bestem, hvem vi skal arbejde sammen med. 

Det kan godt være spændende. Så bliver der lidt hiven frem og tilbage om hvem der har truffet vigtige 

beslutninger (41:57). Hvem der skal lave hvad. Der er grænsen mellem vores og andre arbejde. Hvor er det 

I går fra vores bais design til detail design. 

Mål? Ja, viskal have et skib der kan sejle. Det er at få de forskellige grene til at arbejde sammen og ikke at 

modarbejde hinanden. Der er alligevel temmelig skarp skæring imellem de to punkter, Eller de forskellige 

grene 

(grænseflader i tid: fra projekt til projekt, og i overgangene af projekter fra et firma til et andet, fra person 

til person internet i projektet, fra virksomhed til virksomhed, sprog,kultur=copyrights)) 

Vigtigheden af fleksibilitet: Brandslukningsopgaver har de hele tiden Men det er andre projekter der 

kommer ind fra sidelinjen. Der er hele tiden 25% andet, sådan er det.  

Udfordringer i kommunikation: Det er et stort problem. Der er mange sprogproblemer undervejs. Jeg har 

lige fået en e-mail fra Kina. Den interne kommutation kan også være lidt vanskelig.  Folks forskellige 

kæpheste og egoer 

Udfordringer i risiko: Nogle gange har vi nogle værfter der bare løber i den retning de selv vil. De er feks 

glade for at tage nogle tegner som vi har tegnet og modificere på dem og kalde det tegner vi har lavet. Det 

er vi ikke helt glade for. (44:48)Så er det ikke vores mere, men de sælger det som om det er vores. Det er et 

spørgsmål om kvalitet. Sådan er det i Kina. 

Processer læring: Henrik skriver 

Om interne projektleder papirer: (47:00) 

Når man kommer helt op i projektleder hierarkiet er der nogle semmmi eksterne. (Moving from one frame 

work to another) Henrik har lavet stabilitets beregninger  på Maersk Nomad 
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Appendix 15: Michael from Lithuania  
Interview with foreign sub-contractor at Tuco, June 24 2013. 

 How often do you work here? 
     

I work here half of the year, and the other half I am working in Lithuania. I am leading 
12 guys beneath me here at Tuco, and I have a lot of experiences in carbon. 

 

Where else have you been working in the last year?  
 

I have had jobs in Ireland and Australia before, and I have also worked 2 weeks at 
Danish Yacht and some place in Vejle called Yacht Tallet I started with ship building at 
Royal Danship. 

 

What do you do in your home country?  
 

    I work with composite jobs on building sites. I am educated carpenter 

Appendix 16: Billige grønne færger 
Referat af konference om Billige grønne færger, afholdt af Marcod i Middelfart 23/1-13  

Af Meta Christina Borgen Dam og Niels Brehm Nielsen 

Intro 

Markis er et Norsk, Svensk og Dansk samarbejde om at grønne den maritime sektor. Marcod har lavet 

lobbyarbejde. 

Foredrag: Erfaringer med Øko-Ø projktet   

Ved Henrik Riisgaard fra Ålborg universitet.  

HR introducerede Øko-Ø færgeprojektet. Igennem projektet er der blevet regnet på totalomkostning og 

miljøeffekter ved en fiktiv kulfiber færge til Tunø. Materialerne er at fnde på eco-Island.dk, inklusiv LCC-

analysen.  Igennem projektet var der også samarbejde med Svensk forskning  (Sp) Coriolis  

HR havde sine informationer om småfæger i Danmark fra småøernes færgeselskaber. 

Fordel ved kulfiberfærger: Tunøfærgen bruer nu 2x294 kw motorkraft, en komposit/kulfiberfærge vil bruge 

2x110 kw motorkraft.  En kulifiberfærge vil have lavere dybdgang og det kan betyde kortere sejl ruter. HR 

fremførte at totalomkostningerne ved en kulfiberfærge vil være lavere, og HR ønskede at total 

omkostningerne kunne tages med i offentligt udbud-regler. Tunø færgen kan tage 4-6 biler. 

I byggebranchen skulle de have nogle financierens-modeller kaldet SK-systemer, HR kunne godt tænke sig 

samme financierens-modeller til færger. (2-none konsulaterne/ second to none har bidraget i analyserne) 
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Generel diskussion om genbrugsaspectet: Vugge til vugge vs. Vugge til grav, i analysearbejde har de 

overvejet afbrænding og deponi. PT er det dyrt at få fibrene ud af kulfiberkompositten, så fibrene kan 

genbruges.   Det er problematisk et afskaffelse af stål er en indtægt mens afskaffelse er en udgift. 

Lea Vangstrup fra ”Fonden Ærøs Vedvarende Energipulje” nævnte at de arbejder på at få en vindmølle til 

færgen i havnen 

Foredag: Fokus på udbudsmaterialer  

Ved Mats Hjortberg, Coriolis, Sverige  

På trods af titlen handlede foredraget mest om fremdriftsformer. 

Når fremdriften af et skib skal regnes ud er det sejlende displassement vigtigt. Selv om fremdrift behovet er 

mindre ved lette færger skal der være nok effekt til at manøvrere under vindpres. Generelt vil langsom 

sejllads spare penge.  

Nu drejes foredraget over på tanken om at bruge batterier til fremdrift. Batterier vil åbne for muligheden 

for at bruge grøn strøm og ladning om natten, men livcyklus for batterier skal også medregnes. Andre 

energi-lagringsformer: kapacisatatore, fuels cells, fly weels/sving hjul. Overvejelser om at sætte en 

vindmølle op I havnen. 

PGA Eu-regler er pris vigtigt ved udbud i Sverige. Jo længere mod nord, jo vigtigere bliver Eu reglerne. 

Bedre færgedrift – projekt med Litehauz. Opvarmning af færge ved el-drift er medregnet i hotellast.  

Foredrag: Finansiering og forretningsmodeller for færger 

v Frank Hammer fra kommunekredit/kommuneleasing 

Kommunerne bestemmer færgerne. Igennem kommunekredit kan lånes til Trippel-A rating (lige som 

staten) . Et direktiv indeholder liste over færgerruter der kan få lån. Normalt laves der lån ved indkøb af 

færger,  der forligger enkelte leasinger (Ærø).  Love regler kræver at der er en forsyningsvirksomhed ved 

færgedrift (Opkrævning) og det afføder ofte dobbelt bureaukrati.  (Stille garanti, garanti provision?) 

Foredrag:Tisted kommune 

V  Henning Holm, Tisted Kommune 

Det var meningen at Viggo Vangsgaard fra Mors kommune skulle holde foredrag, men han var syg.  

1 til 1 komposit færge?? Ved de to færgeruter der er imellem Mors og Thy betaler Mors 2/3 Thy 1/3. Det 

ene sted har de fået en ny færge, Feggesund.  For Thy kommune er driftssikkerhed vigtigt og færger er en 

del af den kollektive trafik. Thy kunne godt tænke sig standardisering af færger, så det bliver nemmere at få 

lånefærger på ruter. 

Foredrag:  Klar til fremtidens småfærger i kulfiber  



Appendix  August 2013 Meta Christina Borgen Dam 
Sustainability of Carbon Ferries                         Niels Brehm Nielsen  

77 
 

Danish Yacht v. Kristoffer 

Kulfiberskibe er lavet vha. sandwich materiale med PVC skum i midten.  Kulfiber har måske længere levetid 

end stålskibe 40 år vs 30 år. Kulfibersanwichen samles med epoxy-lim. Det er muligt at reparerer et kulfiber 

skib med epoxy, og der findes epoxy der kan hærde ved lavere temperatur, og epoxy til saltvand findes 

også.  

I fremstillingen bruger de Pre-preg metoden, derefter bages det ved 50-100 C. (Produktions ord:  Resin 

Infusion ,  STM SCrimp.) Et kulfiber skrog kan ikke sandblæses, men malbarheden er okay.  Hvis kulfiberen 

ikke er hærdet nok bliver måtten synlig igennem malingen.   

Et problem er robusthed, der kan fremkomme huller fra skruer og bolte). PT. mangler der regler for 

hvordan man skal måle sårbarhed overfor ”knive”, men det forskes der på i Sverige. Aramid kan måske 

bruges til forstærkning.  Dæksbelægninger- forstærknings-belægning 4 mm alu til at tage 

punktbelastningen fra bildæk. Der er risiko for delaminering ved skabelse af mandehuller, men 

mandehullerne skal lamineres i hullet kanter så laminaterne mødes.   

Danish Yacht har bygget ”Swath”-skibe og her er skibende isforstærket så de kan klare grødis. Når man 

lægger lameringen skal de enkelte lag lægges efter træk mv og alle fibre skal trække lige hårdt. Når 

måtterne lægges må de ikke rynke og det kræver godt håndelag.  Skibene følger pt. High speed 

klassement?? 

Der er noget med regler for skibe: Solas (sikkerhedsregler), leverance vs. EU-direktiv -> regel 17 analyse er 

igangsat, så de i Makis/Marcod kan finde ud af hvordan kulfiber kan komme ind under regel 17. Skibs- og 

brandingeniører har pt. brugt 1000-1200 mandetimer. Nogle flere nævnte regler: Meddeles D (national 

godkendelse), Sikkerhed IMO 1002 

Hvis færger i dag skal kunne leveres skal de kunne godkendes som alternative unika specielle projekter. 

 Med epoxy- ingen overfladebehandling nødvendig?? 

I pausen havde Meta kontakt med salgsingeniør fra  ABB, som nævnte at der i Korsør er et militært el-skib.  

Foredrag: Behov for nye småfæger og færgelejer i Danmark  

V Jesper Trolle og Anders Krag, Simac, Bac.projekt 

De syntes at der manglende en standard for færgelejer. Der er uofficiel standard for færgelejer ved at 

kommunerne har kopieret hinanden. Hvis en færgerute har under 300.000 passager pr. år er udbud ikke 

nødvendigt. Tal fra 2011. Ønskværdig bilkapacitet på færge ca. 12, basseret på baggrund af eksisterende 

færger. Der er ikke statstilskud til færgefart, men der er tilskud til at have en ø i kommunen. Gutterne har 

en facebook profil Danmarkssmåfærger. 

Hvor mange ruter med under 300.000 passager skal fornyes snart? 

Foredrag: En case story fra Horsens kommune om el-drift- Snaptun-Endelave projektet 

v Jens Christian Lodbjerg Høj fra Insero, Horsens 
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Eldrift til færger er ok hvis sejltid under 30 min. Ved Endelavefærgen har de overvejret at udskifte 

ballastvandet med batterier. Batterier bedst mellem 30 og 80 % opladning. I Endelave eksemplet har de 

udregnet payback til ca. 13 år.  Spørgsmål fra salen: hvad sker der når skibet skal udlånes eller på vært, 

bliver bugsering så ikke nødvendig. Svar: Det skal den ikke så tit, og der findes mange bugserebåde i 

Danmark. Danish Yarch vil da gerne lave en retrofit med overbygning i kulfiber . Men generelt er 

Endelavefærgen så gammel, at det er overvejelsen værd at udskifte hele skibet, da skibet er ”en gammel 

sutsko”. 

Foredrag: Scandlines overvejelser vedrørende hybriddrift 

ved Fini Hansen, Scandlines 

Scanlines har færger, som alle har sejltid under 2 timer. Scanlines har et effektivt og ensartet koncept , med 

let genkendelig havne infrastruktur. Deres færger er i dag 15 år gamle.  I dag bruger de fuel oil men pga 

regler fra 2015 skal de formentlig til at bruge gasoil eller scrubbers. For at opnå energirigtig sejllads, skal 

styrmænd lære af ”den bedste” og via simulator. En begrænsning ved at bruge el-drift til færger er at der i 

Danmark er afgift på el men ikke på fuel.  

Afsluttende bemærkninger fra Marcod direktør 

Laver analyser af virksomhedernes nærmeste netværk 

Ny tid nye materialer, Nye muligheder, Ny bygningsnation 

Appendix 17: Kompositmaterialer og virkeligheden 
Noter fra konferencen ”kompositmaterialer og virkeligeheden” afholdt af Skibsteknisk Selskab hos IDA 
d. 11/3-2013 
 
Metas noter: 
58 deltagere i et rum til 60 personer 
Ordstyrer: ved noget om komposit, men ikke så meget om virkeligheden 
Der findes en pulje til dækning af merudgifter for at lave demonstrationsprojekt i kulfiber. 
 
Palle Kristensen fra Søfartsstyrelsen: Maritim regulering og besætning: 
FP; DNG?, eu regler,  
Regelgrundlag kun for passagerskibe.  
D-regler til indenrigsfart (stål eller lignende, tilsvarende sikkerhed) 
Solas gælder udenlands 
Ved undtagelser skriver søfartsstyrelsen til COSS (.som betyder....) at der er dispensations. COSS har 6 
mdr til at svare, hvis de vil brokke sig. 
Ækvivalensprincippet - godkendelse til enkelte ruter. 
Brandsikkerhed KapII 2a regel 3, duer ikke til (godkendelse?) 
FSB - international SOLAS er en mulighed for godkendelsen 
økø-ø færgen kan ej komme til at blive rykket rundt i eu.  
regel 8 kan bruges eller solas certifikat 
meddelelsen b+ solas for økø-ø 
Marpol gælder for tankskibe.  
EU sikkerhedskomite (hvorfor har jeg noteret det?) 
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Design er kommet fra Danish Yacht, forhåndsgodkendelsen ligger klar. viste slide der beskrev 
forhåndsgodkendelsenproceduren. 
 
MSC arbejdsgruppe ser på reglerne 
USA har kommentaren om at FRP er brændbare og at vi ikke skal have en gentagelse af “Scandinavian 
Star”, Husk evakuering HSC-konceptet. 
Kina har kommentaren at de ønsker en standard for FRP, men det bliver svært,  
 
EU direktiv dækker 20% af elle eu-skibe. 
solas direktivet spænder vidt i EU fra “bannanbåde” i Middelhavet med påhængsmotor og 
presenningstag til high-tech færger. 
 
Ordstyrer: 
Der findes en Maritim Omstillingspulje med ansøgningsfrist 5. april. 
Omstillingspuljen blev offentliggjort i fredags. De søger ressource effektive projekter. Caroline ved 
mere.   
Beslutningstagerne er Lytzed fra DSU, Berggren fra DTU, xx fra Carstensens skibsværft,  xxx fra 3f,  xx 
fra daxxx,  xx chef for Søfartstyrelsen,  
 
Fælles marked for skibe ønskes i DK. Sydeuropa er imod og de vil fremme nærhedsprincippet med 
argument at markedet er segmenteret. Men Market er netop segmenteret fordi der ikke er fælles 
regler. 
Pt er der eu-vejen og IMo-vejen (imo-vejen er nok nemmest) 
 
Danish Yacht design, erfaringer fra komposit, Niels Hjørnet: 
 
I 2010 satte 3 firmaer sig sammen. På det tidspunkt var der mange færger i udbud. De 3 firmer troede 
på at de kunne sparer 50% på vægten af færgen. 
De 3 firmaer var Danish Yacht, Yacht Design og Havsigt Marine. Den oprindelige idé gik lidt i stå indtil 
december 2010, hvor Markis holdt en konference om udslip og xxx.  
DIAP, Stauning, Herzberg, Brovst lavede gruppeformation for færge komposit. 
 
I deres analyser har de kigget på udgifter over 20 år.  
De har lavet LCA, analyse af sikkerheds for godkendelsen. Samarbejde med Odder kommune og 
søfartsstyrelsen. Støtte til analyserne fra maritime fond. 
 
14/8-12 Nordjyskstifttidende viste at der var stort underskud på alle limfjordfærgerne. underskuddet 
giver dårligere færgedrift og affolkning af øerne.  
 
DW (dead weight)= cargo LW (leigth weight) vægt af skibet.  
i færger er lw den største del af displassemantet.  
mindre vægt kan bruges på  øget fart eller mindre fuel.  
18 øre at spare pr overfart pr. ton reduceret vægt. 1 ton giver 5000 kr per år. 
 
Ulemper i regler  
skibe i bevægelse (fordel i acceleration stabilitet) 
TRIM; påvirkes hvis der kører en lastbil om bord, nødvendigt med stort vandplansareal, men det giver 
modstand.  
 
acceleration stor koncentration af masse på midten?? 
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pga acceleration og de-acceleration  er der svært at beregne proportionen af propellen. (formlerne er 
beregnet til jævn fart/servicefart) 
 
Stabilitet: der er meget balastvand på en car-cargo 
 
kursstabilitet; Hjørnet har bruget viden om sejlbåde (Munk), kun sjusberegninger, leeway, lateral 
modstand, beregninger udført på 2 typer katamaraner og en type medsingle skrog (de bruger et andet 
navn). Kulfiber skibe stikker ikke dybt og det giver lav lateral modstand. 
 
spørgsmål at stille sig selv:  
hvorfor skal der være et wc på en færge?, de søger minimalistisk indretning. Hvorfor skal der være et 
dansegulv til kaptajnerne.  hvorfor skal løsgods sejles frem og tilbage (stiger, maling mv.) 
 
Kulfiber plastik PAN 
styrke (MPa) 
Tensil strength - stræk styrke 
Tensil modulus - stivhed  
Inerti modstand EI 
 
fordel i 20% less chock transmission. 
Der er større udbøjninger på glasfiber.  
Ved slamming opleves 60% af kraften af hvad der opleves i glasfiber, men noget med at den 
efterfølgende effekt alligevel er mindre.  
Større slagstyrke ved kulfiber. 
 
Citater: 
“Kopier ikke stålkonstruktioner når vi/I arbejder i komposit” 
“lægge alt fra sig som man har lært om stålkonstruktioner når man skal arbejde i kulfiber” 
 
f.eks der er varmelegme i bildækket. 
Tunø færgen kan sparer 50% af brændstoffet.  
 
IS: flådefartøjer har sejlet i Grønland , men is er skidt for maligen.  
 
Fornudning i glasfiber, design af stævnen er anderledes. Lavere dybgang kan give kortere ruter 
 
Ved eldrift kan batterier bruges.  
fuel 2,3 kr / kwh el 0,57 kr/ kwh 
ved komposit kan batterier bruges da opladningen kan nås om natten. 10 tonne batteriere, 1 million kr 
pr. tonne batteri.  
hjørnets svenske samarbejde  tror mere på super kapacitore.  
SP laver regel 17 analyse.  
komposit skal bruge mindre komfort isolering men mere brand isolering.  
Kulfiber bjælker er et brugbart delelement 
 
kulfiber kan korrodere af aluminium? 
 
Spørgsmål fra salen om sjatladning af batterier: Slatladning kan ej bruges da færgen kun er 5 min i 
havn ad gangen. Stor udgift i søfolk. 
 
Ikke så store problemer i svingningsproblemer fra motor og drivakse, mere problemer med lyd da 
kulfiber transporterer lyden godt. 
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Tapping plates i metal??? 
 
Ordstyrer: Konventionelle design 
Så længe der ikke er nogen der spørger, så kommer der ikke ændrede færgereglerne.  
Niels Hjørnet: Har vi råd til at gøre det anderledes, med henvisning til de røde tal fra færgedriften i 
Limfjorden  
 
Jens Ottosen, Danish Yacht: 
erfaring med 20 år med letvægtskonstruktioner 
økonomi 
levetid 30 år i stål 40 år i cf(CFRP) 
LCC: ingen co2 afgift med i beregningerne. 
ændring af drift hyppighed?? 
Normalt beregnes levetiden ved at tage år nul som projektstart 
Beslutningsværktøjer mangler (økonomiske) 
halv snes års eksistens 
4 kulfiber katamaraner til Norge 
 
LCA review kom i går (10. martss) 
Batterierne skiftes en gang i levetiden 
Men det hele handler om afbrænding af fossile brændstoffer. F=m*a 
 
Berggren lektor DTU: forskning og udvikling af CF 
ikke specifik forskning i cf for skibe 
Berggren hører til DTU byg., Letvægtskonstruktions forskning 
DTU structural lab. 
CF bliver brugt i militære fartøjer, fra 2005 øget brug i mindre civilie fartøjer.  
 
Flyvefisken er militært vejer 350T til 480 tonne 
Mirabelle V er et lystfartøj med rekorden på 75 m.  
ved cf er der mere plads til last. (mindre afstivende bjælker) 
 
Brandrobusthed, der findes tekniske løsningsforslag,  
militæret følger også solas.  
forhindringen i dag er vidne om brug.  
eksperiment med dobbelt lag balsatræ sandwich. et lag brænder mens næste lag fortsat bærer. 
Ved overbygninger er vægtreduktion mellem 6 og 50%. 
forskellige projekter har beskrevet cf herunder lass-C 
StenaLines ville have en tilbygning i Cf til kahytter, men projektet gik i vaksen pga store usikkerheder 
og tid spist i godkendelser.  
 
Ved cf er overbygningen stivere end skroget,  
Uheld: 
udbredring af skader i samlinger mellem skind og kerne. 
pas på med samligner mellem metal og cf.  
mindre vedligeholdelse i cf i forhold til alu og stål  
 
DMV-regler , søværnet og søfartsstyrelsen (noget med hvem der godkender militære fartøjer) 
 
Hjørnet: militæret har samme brandisoleringenskrav til maskinrum mv. som andre.  
cf mister hurtigt lastbærende evne ved brand/høje temp.  
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Thomas Hasberg (ham der lavede 3 lags-sandwichen= balastræ er nogenlunde brændhæmmende. 
 
Ordstyrer:  
mange lovprisninger i fagblade. 
I handelsskibe er brandtilgangen, prøv at slukke, eller løb og lad andre om slukkearbejdet. 200% 
redningskapacitet. 
På passagerskibe regner man med d. 13. passager. bliv på skibet så længe som muligt, kun 110% 
redningskapacitet.  
regel 17 analyse er dyr og tidskrævende.  
 
Man kunne finde brandingeniører fra Byggebranchen.  
 
Kulfiberproducent: 
Det er urealistisk at bygge store skibe i cf. Se på flybranchen, i fly bruges cf  som løs/små dele hvor det 
kan betale sig, sekundære dele. 
flyregler er MEGET skrappe.  
fly har fenol-systemer 
 
Kommentar fra salen: Man skulle sætte krav til passagerne om ikke at ryge eller slæbe rundt på 
spiritus. 
 
Palle: ¨Ved regel 17 er der de enkelte flagstater der bestemmer 
 
Slides kommer til at kunne findes på skibsteknisk selskabs hjemmeside 
 
Niels noter inkl. snak med Jonas Pedersen: 
Jonas fortalte, at der sjældent var is i Tromsø området, hvor de tre færger sejler. Han mente også at det 
var muligt at skaffe data på de tidligere færger der sejlede i Tromsø området (Veritas havde stået for 
sammenligningen mht. det sparede brændstof forbrug). Der er en stor forskel på Øko-Ø færge (to 
daglige afgange) projektet og de Norske færger (mange daglige afgange). 
 
Generelt bliver komposit skibe kaldet for FRP fartøjer (Fiber Reinforced Polymer) 
Funktionel unit brugt i Øko-Ø projektet er: 1 year ferry service 
Undersøg hvad der menes med: Lateral modstand og Leeway (afdrift), og hvad er PAN-plastic? 
 
Fra en af foredragene: LCA er en terminologi som skibsbyggere ikke forstår 
 

Appendix 18: Danske Maritimes Årsmøde 
Noter fra Danske Maritimes Årsmøde 18. april 2013 afholdt hos Man Diesel i København: 

Værten indledte med at nævne at der var 30.000 medarbejdere der direkte var i den Maritimes 
udstyrsindustri. Udstyrsforretningen går godt.  
Danske Maritime (DM) ønsker montørordning i DIS med skattefordel. DM mener at det kan give 5000 
arbejdspladser mere her og nu hvis montørerne blive danske, 
 
Foredrage: Michael Dithmer, Departementschef for Erhvervs og Vækstministeriet:  
Danmark har store udfordringer, 170.000 job er mistet. Vækstplaner for Danmark skal give varige jobs frem 
mod 2020. Indsats på vækstmarkedet vil styrke konkurrencen. Regeringen har 8 vækstteams. Det blå team 
var først med vækstplan for Danmark. Der er 3 visioner for  det Danske blå Danmark, 1. Danmark skal være 
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Europas maritime centrum, 2. der skal findes grønne løsninger, 3. styrke danske kompetencer.  Alt det vil 
styrke kernen i det maritime Danmark. 
I foråret 2014 kommer der en konference om grøn skibsfart. Vi skal være grønne fordi der er den slags 
kompetencer i Danmark.  
Der peges på maritime retrofits, flydende natur gas som fremdrift. PGA uddannelser er der mangel på 
kvalificeret arbejdskraft især i offshore. Danmark skal fokusere på vækstmarkeder. Der er også muligheder i 
Nordsøen da 14.000 skibe passere den Engelske Kanal( og Nordsøen), og nu skal disse skibe overholde 
skrappere krav. Service af en borerig giver 2600 mand i 2-3 mdr. Danmark er i konkurrence med Hamborg, 
Storbritannien og Norge. 
“Regeringen” er tilbageholdende med at tilbyde offentlige skibe. Det overvejes om det offentlige skal gå 
foran med nye materialer til færger. Der ses på om indkøb af færger skal koordineres.  
 
Lars Andersen, direktør for Arbejderbevægelses Erhvervsråd: 
Talte om fordelene ved industriproduktion 
½ så mange industriansatte nu for i 1968 (nu ca. 300.000), men 3,5 gange så meget produktion. Specialist 
Industrien (underleverandører) er vokset fra 60.000 til 100.000 fra 1968 til 2006. Der har været rimelig 
stabil beskæftigelse i udstyrsindustrien (benævnt motor i statistikken) ca. 15.000. Skibsbygning har nu ca. 
5.000 beskæftigede.  
Danmark eksportere nogenlunde lige så meget som vi importere. I Det blå Danmark går 85% til eksport. 
Byg(skibe) 70%, montage 81,3%, skibsfart 84%.  (find tabel 4) 
Citat: “eksportere lidt mere til en ordentlig pris.” 
Dansk industri ligger i Jylland. I forhold til beskæftigelse er det lige meget om vi sender produktion til 
kinesere eller bruger bedre maskiner. Gamle teknologier er gode at outsource.  
Beskæftigelsessikkerhed er vigtig, men i 2020 er der mangel på uddannet arbejdskraft.  
Diskussion: Der skal flere lærlinge i den Maritime branche. Der skal være bedre lærer på erhvervsskolerne.  
 
Foredrag v. Henrik Uhd Christensen ADM direktør Viking: 
120 timeansatte i Esbjerg. 6-700 i Thailand og 1700 globalt. 3% er danske kunder. 40% er globalt cargo 
marked. Viking er gode til B2B.  
Harvard business Review: Better before cheaper, Revenue before cost. Viking fortolker det som at man for 
at få en stærk markedsposition skal være der hvor markedet er.  
Der laves 2-3.000 skibe pr år.  
Leasing af redningsudstyr. I handel er det en fordel at Danmark ikke er i konflikt med så mange (modsat 
Japan, Korea og Kina). Viking er altid nervøse for fremtiden og kigger sig konstant over skulderen  
 
Søren Nørgaard Thomsen, adm direktør Esvagt: 
Esvagt er en del af APM, som har 75%. 25% ejes af de oprindelige ejere, og deres holdning er at penge tjent 
skal bruges på at vækste. 
Arbejder med off-shore i Norge. Sakke sammen med Viking og lader Viking prøve udstyr på Evagt. Esvagt er 
en del af Maersk Supply. Esvagt redder mennesker, arbejder i dk, uk, no og Be. Markeder er “emergency 
rescue response vessel”, “oil recovery”, “personal transport for offshore og vind” og “tanker assistance 
(emergency towing)”. I fremtiden forventes at Artic område og at blive vigtigt. Sikkehed til søs er markedet. 
(HCQ??- Hvad er det?). I valg af service når de dokker skibe er pris og tid vigtige og afstanden til væft.  
FRB- fast rescue boat omdøbt til STB safe transfer boat. FRB er eget design, skibet er samlet i Esbjerg, 
specialisten Råge Steen Knudsen  har lavet beregningerne. FRB har dieselmotor. FRB er lavet med 
samarbejde med leverandører.  FRB er dobbelt så dyre som standard skibe, men bedre.  
 
Foredrag Kåre Groes Christiansen amd. Direktør fra OMT. 
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OMT er specialister i Lean og at øge produktiviteten. OMT arbejder med Grønt, Maritimt og 
sundhedsvæsen. OMT arbejder tæt sammen med operatører. Det er dyrt at etablere et værft og der er en 
kort tidshorisont for indtjening. 
Det er svært at innovere sig selv. OMT ser tre ingredienser for innovativ nytænkning. 1: Ship operatører 2. 
tekniske supplier 3. ship designer/shipyard. Ny teknik skal applicere ind i skibene (?). Nævnte DK som 
Maritime Vally. I Kina er det vigtigt at være en god corporate citizen. OMT ser et marked i retrofitting med 
25.000 skibe. Værfter fokuserer traditionelt på nybyg. 12.000 retrofit vil være bedre for co2 end en 
tilsvarende investering i vindmøller. 
 
Foredrag: Tim Mcaloone, Lektor fra DTU: 
Produktservice ser på livsomkostninger ved et produkt.  Der er en ide i at se på after sales service og 
optimere service. projekt Proteus. PSS kan få firmaer til at flytte sig op i værdikæden. Har udgivet bogen 
“Maritime Branch analysis #1” 
 
Eksportkreditfonden kan være kautions stiller. 
 
Maritme-insigt v Pålsson og Bengtsson. 
“Green solution for the Blue Denmark shall bring it into the black” 
Behovet for nye skibe er afhængig af verdenens BNP/GDP. I fremtiden vil mest vægt blive transporter med 
bulk, pga. kul til Kina. Kina vil selv bygge en del bulk og for mange bulk og der vil give lavere bulk-rater. Der 
bygges lidt over 2000 nye skibe pr år med gt over 1000. I peaken omkring 2006 blev der bygget mange 
skibe og de var mest skodamodeller.  
Diskussion/debat: 
Ole Sohn: Der er en uudnyttet skibskapacitet for letvægtmaterialer, samarbejde mellem stat og kommune. 
der skal bygges og renovere færger.  
Lene Espersen: Så ensartede internationale regler som overhovedet muligt. Ballastvand-reglerne er tæt på 
ratificering.  
 

Innovation Norway 
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Appendix 19: Danske øer 
Baseret på Danmark statistik ”beboere på øer pr. 1. januar 2012”BEF4, og google maps i februar 2013 og 

Juli 2013. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Bilag 1 

(https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145202#Bil1) 

Navn Beboere 
pr. 
1.1.2012 

Betjent af 
bro 

betjent af 
færge eller 
postbåd 

kan 
modtage 
tilskud 

Agersø 191 nej ja ja 

Amager 176904 ja nej nej 

Bogø 1105 ja nej ja 

Dybsø 1 nej nej nej 

Egholm 0 nej nej nej 

Enø 297 ja nej nej 

Eskilsø 6 nej nej nej 

Farø 5 ja nej nej 

Gavnø 35 ja nej nej 

Glænø 54 ja  nej 

Hesselø 0 0 nej nej 

Klaus Nars holm 2 nej nej nej 

Langø 2 ja nej nej 

Lindholm 3 nej nej nej 

Masnedø 116 ja nej nej 

Musholm 0 0 nej nej 

Møn 9648 ja nej nej 

Nekselø 19 nej ja ja 

Nyord 42 ja nej nej 

Omø 162 nej ja ja 

Orø 831 nej ja ja 

Saltholm 1 nej nej nej 

Sejerø 358 nej ja ja 

Sjælland 2194138 ja ja nej 

Slotsholmen 14 ja nej nej 

Sprogø 0 0 nej nej 

Trekroner 1 nej nej nej 

Tærø 1 nej nej nej 

Albuen 0 0 nej nej 

Askø 37 nej ja ja 

Barneholm 0 0 nej nej 

Enehøje 0 0 nej ja 

Falster 42808 ja nej nej 

Fejø 489 nej ja ja 

Femø 131 nej ja ja 
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Hyllekrog 0 0 nej nej 

Lilleø 6 ja nej nej 

Lindholm 0 nej nej nej 

Lolland 63678 ja ja nej 

Rågø 0 0 nej nej 

Skalø 0 0 nej nej 

Slotø 0 0 nej ja 

Vejlø 0 0 nej ja 

Vejrø 5 nej nej nej 

Bornholm 41303 nej ja nej 

Christiansø 0 nej   

Frederiksø 0 nej   

Christiansø + Frederiksø 103 nej ja ja 

Avernakø 106 nej ja ja 

Birkholm 11 nej ja ja 

Bjørnø 33 nej ja ja 

Brandsø 0 0 nej nej 

Bågø 33 nej ja ja 

Drejø 66 nej ja ja 

Dræet 0 0 nej nej 

Ejlinge 0 0 nej nej 

Fyn 455236 ja nej nej 

Fænø 2 nej nej nej 

Halmø 0 0 nej nej 

Hjelmshoved 0 0 nej nej 

Hjortø 8 nej ja ja 

Illumø 0 0 nej nej 

Langeland 12858 ja ja ja 

Lyø 100 nej ja ja 

Romsø 0 0 nej nej 

Siø 15 ja nej nej 

Frederiksø 2 nej nej nej 

Skarø 32 nej ja ja 

Store Svelmø 0 0 nej nej 

Strynø 221 nej ja ja 

Strynø Kalv 0 0 nej nej 

Thurø 3628 ja nej nej 

Tornø 4 ja nej nej 

Torø 0 0 nej nej 

Tåsinge 6210 ja nej nej 

Vigelsø 0 0 nej nej 

Æbelø 0  nej nej 

Ærø 6625 nej ja ja 
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Agerø 36 ja nej nej 

Alrø 154 ja nej nej 

Als 51007 ja nej ja 

Anholt 151 nej ja ja 

Barsø 22 nej ja ja 

Egholm 48 nej ja ja 

Endelave 177 nej ja ja 

Fanø 3251 nej ja ja 

Fur 842 nej ja ja 

Gjøl 0 0 nej nej 

Hindø 0 0 nej nej 

Hirsholm 3 nej ja ja 

Hjarnø 104 nej ja ja 

Hjelm 0 0 nej nej 

Jegindø 482 ja nej nej 

Jyske halvø 2178962 ja ja nej 

Kalvø 12 ja nej nej 

Langli 0 0 nej nej 

Livø 9 nej ja nej 

Læsø 1897 nej ja ja 

Mandø 41 ja nej nej 

Mors 21438 ja ja ja 

Rømø 647 ja nej nej 

Samsø 3889 nej ja ja 

Spirholm 0 0 nej nej 

Store Okseø 3 nej nej nej 

Tunø 112 nej ja ja 

Vendsyssel-Thy 299198 ja ja ja 

Venø 183 nej ja ja 

Vorsø 1 nej nej nej 

Årø 161 nej ja ja 
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Appendix 20: Skiftværfter i Danmark 

Employees from CVR Shipyards in Denmark Nationality member of  
Composite materials 
(glassfiber) 

product type Buyers 

 
230 Orskov Yard A/S - 1958 Danish Danske Maritime no service commercial 

 
200 Karstensens Skibsværft A/S - 1917 Danish Danske Maritime no both commercial 

100 199 Fayard - 1916 Danish Danske Maritime no service commercial 

  100 Danish Yacht - 2000 Danish Danske Maritime yes newbuild both 

50 99 Søby Værft Danish Danske Maritime no service commercial 

50 99 A/S Hvide Sande Skibs- & Baadebyggeri - 1950 Danish Danske Maritime (yes) both both 

 
50 Assens Skibsværft A/S - 1865 Danish Danske Maritime no both commercial 

20 49 Faaborg værft - 1970 Danish skib og båd yes / (yes) both commercial 

20 49 Quorning Boats ApS Danish skib og båd yes newbuild leisure 

20 49 Esbjerg Shipyard A/S Danish skib og båd no service commercial 

20 49 Vestværftet ApS Danish skib og båd no service commercial 

20 49 Marstal Værft A/S Danish Danske Maritime no service commercial 

10 19 Walsteds Baadeværft Danish skib og båd no service leisure 

10 19 Grenaa Skibsværft Danish skib og båd no service commercial 

10 19 Strandby Værft & Bedding ApS Danish skib og båd no service both 

10 19 J. Ring-Andersen Skibsværft v/Peter Ring-Andersen Danish skib og båd no service leisure 

  12 HUMLEBÆK BÅDEVÆRFT ApS Danish skib og båd yes service leisure 

  12 Tuco Danish skib og båd yes both both 

5 9 Horsens Yachtværft ApS Danish skib og båd yes service leisure 

5 9 Mathis værft A/S - 1876 Danish skib og båd yes both both 

5 9 Dragør Baadeværft ApS Danish skib og båd no service leisure 

5 9 Værftet A/S Danish skib og båd no service commercial 

5 9 Hellers Yachtværft ApS Danish skib og båd no newbuild leisure 

5 9 Jakob Jensens Bådeværft ApS Danish skib og båd (yes) service leisure 

5 9 Rødby Havn Bådeværft ApS Danish skib og båd (yes) service leisure 
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5 9 Faurby Yacht A/S Danish skib og båd (yes) newbuild leisure 

5 9 Bredgaard Bådeværft ApS - 1965 Danish skib og båd (yes) both both 

 
5 Jobi Værft A/S - Kurt Sørensens skibs og bådebyggeri 1985 Danish skib og båd mainly wood Service mainly unknown 

2 4 Kalundborg Bådebyggeri ApS Danish skib og båd yes service leisure 

2 4 Kronborg Bådeværft A/S Danish skib og båd yes service leisure 

2 4 Thyborøn Bådebyggeri ApS Danish skib og båd unknown unknown unknown 

2 4 Hobro Værft ApS Danish skib og båd no service leisure 

2 4 Rødvig Skibs- og Baadebyggeri A/S Danish skib og båd no service both 

2 4 Hirtshals Yard A/S Danish Danske Maritime no service commercial 

2 4 P. Nordbjærgs Bådeværft ApS Danish skib og båd (yes) service leisure 

2 4 Sletten Bådeværft ApS Danish skib og båd (yes) service leisure 

1 1 
Københavns Yacht & Motorbådsværft v/ Morten Laurs 
Sørensen Danish skib og båd yes service leisure 

1 1 Havnens Skibsbyggeri Danish skib og båd no service both 

1 1 Sjællands Odde Bådeværft ApS Danish skib og båd no service both 

1 1 Vordingborg Bådeværft Danish skib og båd (yes) service leisure 

unknown 
 

Bendix Bådeværft i Hundested Danish skib og båd unknown unknown unknown 

unknown 
 

Hundested Bådebyggeri v/Peter Molich Danish skib og båd unknown unknown leisure 

unknown 
 

C.J. Skibs- og Bådebyggeri ApS Danish skib og båd no service commercial 

unknown 
 

Værftet I/S v/Lars & Helle S. Klok Danish skib og båd no service leisure 

unknown   Olsen Yacht - Bådebygger Peter Bjørn Olsen Danish skib og båd (yes) both leisure 

 
91 Brødrene AA  Norweigan 

 
yes 

 
Commercial 

  

Kockums AB  Sweden 
 

yes 
 

commercial 

  

Incat  Australia 
 

yes 
 

commercial 
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Appendix 21: History of three CFRP ferries  

The history of the three catamaran ferries as described by the local newspaper “I Tromsø” from spring 2009 

to Marts 2013. (source www.itromso.no)  

Spring 2009 Tuco signs a building contract with Båtservice Mandal A/S to construct three hulls which the 

customer (Veolia) had LMG Marin to design. The three catamaran ferries get the name SeaLord 35 and are 

115 feet long (35 meter), weights 79 tonnes and can carry 250 passengers. First delivery are planned to 

November 2009 and last delivery to February 2010. 

21.01 2010 The ferries gets individual names 

24.03 2010 : Sollifjell departs from yard but on its maiden voyage to Tromsø it experience a breakdown or 

damage where some of the front laminate plates of the hull fall off due to high waves. This gave the ferry a 

tough start with a lot of negative press coverage. 

30.03 2010 Sollifjell is held back by Statens Havarikommisjon 

20.04 2010 The error in the hull construction is attributed to construction-faults by an expert from DIAB. 

05.05 2010 It come to light that the tender for the ferries did not require a classification company   (Det 

Norske Veritas) and only relied on the marine authorities/Sjøfartsdirektoratet 

11.05 2010 The municipality tries to get out of the contract with the operator of the three new ferries. 

06.06 2010 All three ferries may have the same error as Sollifjell 

12.06 2010 Kistefjell is delayed (should have been delivered in April) 

16.06 2010 The yard Båtservice Mandal decides to change/rebuild the ships. 

04.08 2010 it come to light that there have may or not have been used unauthorized joint for about 5% of 

the plates 

05.08 2010 The editorial criticizes the whole concept of carbon fibre high speed ships, and note that the 

ships are too small for the number of passengers.  

07.08 2010 Troms Fylkeskommune want the operator Veolia to delay the use of the ferries due to the 

uncertain passenger safety. Veolia reclines the idea. 

12.08 2010 Troms Fylkeskommune wants to delay the approval of the ferries until after Statens 

Havarikommisjon have made a conclusion of the accident on Sollifjell. 

08.09 2010 Troms Fylkeskommune want the marine authorities to delay approval, while the operator 

Veolia wants the maritime authorities to speed up approval. 

13.10 2010 Conclusion from Statens Havarikommisjon: The design was not meant to resist beating of 

waves, and in addition some of the joints were not done in an authorized way.  

http://www.itromso.no/
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31.01 2011 poll shows 41.1 % have little or very little faith in the new ferries, 2.6 % have large faith and 

13.2% had relative large faith.  

25.02 2011 Fylkeskommune tries to find alternatives if the ferries should not be delivered by July 1st. 

10.03 2011 The ferries get approved by the marine authorized 

16.03 2011 The local politician Kari-Anne Opsal have investigated if the municipality can get out of the 

contract with the operator Veolia, but it is too expensive. The politicians have the impression that the 

people are afraid to take the ferries. 

10.04 2011 The ferries "Fløyfjell" and "Kistefjell” are at the shipyard 

11.04 2011 The ferries are under way. 

03.05 2011 The two ferries are in operation for the first time. There is offered a discount of 20% until July 

1st. The new ferries will have more frequent service, especially in rush hours. The municipality expect a 

45% fuel saving. 

03.05 2011 The old ferry Fjorddronningen is in service. A local, Kjell Are Røvik, believes the new ferries will 

be okay. 

??.05.2011 one of the ferries get damaged in Tromsø harbour 

06.05 2011 the ferries "Fløyfjell" and "Kistefjell”” are taken out of service, because the fittings at the berth 

are unsafe for passengers.  

07.05 2011 the editorial in local newspaper is critical of both the new ferries and the whole political process 

behind. 

10.05 2011 The municipality rents in the old ferries for 70,000 NOK/daily while the harbour fittings is 

adapted for the new ferries. It will take a couple of weeks to get the new harbour fittings in place and cost 

about 4 million NOK. 

11.05 2011 The operator Veolia claims the fittings in the harbour is the municipality's responsibility.  

14.05 2011 A poll shows 2 out of 3 thinks the municipality have handle the problems with the new fast 

ferries badly or very badly. Almost 50% have answered very badly. 6% thinks the municipality have handled 

the case in a good way 

01.07.2011 The ferries "Fløyfjell" and "Kistefjell” re-enters service 

07.07.2011 The engine on Kistefjell lost cooling water and had to be repaired 

11.07.2011 A 1.5 meter long wood stick in the screw delays the ferry one hour, but no other damages to 

the ferry or hull was done. 

15.07.2011 Kistefjell needs three attempts to get into dock at Tromsø and the captain afterwards express 

his scepticism about the lack of motor power to manoeuvre the ship is windy weather. 
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19.07.2011 Kistefjell is stopped because of a diaper in the vacuum toilets. 

19.07 2011 Due to weather did Fløyfjell uses 15 min. to berth in Tromsø. 

20.07.2011 The contract between Boreal and Troms Fylkeskommune is very close to being stopped because 

the municipality think Boreal has not fulfilled the terms in the contract. 

22-07-2011 An otter in the screw delays Kistefjell  

26.07.2011 Motor problems are solved by MTU who is also responsible for the problems. The cooling water 

for the engine was blocked because of unclear sea water. 

31.07.2011 Båtservice Mandal in big trouble since they are sued for a total of 125 mio NOK 

??.08.2011 Damage to Fløyfjell on the hull when at berth in Harstad 

??.08.2011 Fylkesrådet is giving permission to terminate the contract if legal basis exist 

05.08.2011 The manoeuvre force on all three ferries are increased making it easier to enter and exit docks. 

11.08.2011 Sollifjell is carrying its first ever passengers after being repaired at a yard in Ålesund 

20.08.2011 The contract cannot be terminated and is legally binding. 

08.09.2011 Only 1 out of 10 people in the Tromsø region wants to keep the three fast ferries. 

14.09.2011 Kistefjell has a damage because it hits the berth during the night because of high waves made 

by another ship. Tuco is called to fix the damage. 

30.09.2011 A fall in the number of passenger of 10% compared to August last year. 

07.10.2011 Boreal and the municipality in Tromsø agree that the docks are not good enough, but nothing 

happens to make it better. 

08.10.2011 Very low confidence from the business people with only 39% using the ferries 

24.11.2011 Tuco comes to Norway to repair a damage on Sollifjell on the bow which happened during entry 

into the harbour. 

08.12.2011 The public council concludes that the operation of the ferries are good with a 94,7% of 

completed trips according to the route plan, and only 14 cancellations out of 760 departures. 

9.12.2011 Boreal transport sends a press release claiming measurement with reduction of 57% fuel 

consumption and 66% in the period from July to October 2011. 

02.01 2012 Kistefjell delayed due to clogged toilets 

04.01 2012 All three ferries are taken out for repairs of the hulls. The hulls have suffered due to berth 

problems. Busses, Stjernøy and Renøy takes over operation. The operator wants to evaluate own routines 

in windy weather, because the bad berths in Harstad and Tromsø. 
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05.01 2012 It is planned that the ferry Sollifjell resumes operation in at a limited schedule and with busses 

taking the remaining transport. The hardening process of carbon fiber have taken longer due to the winter 

cold. 

05.01 2012 The ferry Sollifjell sis still not in operation and in the evening 50 passenger have to use about 5 

hours on busses to get from Finnsnes to Tromsø. 

06.01 2012 Some politicians still want out of the contracts, the editor of the local newspaper agrees.  

Statens Havarikommisjon/AIBN writes in a report: "Operating permit issued by the Norwegian Maritime 

Directorate is unclear and may even cause damage to passengers and vessels,". 

08.01 2012 Sollifjell have motor trouble with the exhaust manifold and is taken out of operation for two 

days. Kistefjell and Fløyfjell is also in repair because of contact with the docks under a storm. Busses and 

the ferry Renøy takes over the operation. 

08.01 2012 “We carry out the service the best we can”: CEO Kjetil Førsvoll in Boreal Transport Norge AS. 

09:01 2012 Politician, Pia Svensgaard, wants out of the contract 

10.01 2012 Sollifjell re-enters operation 

11.01 2012 Politician Widar Skogan disagrees with politician Line Miriam Sandberg  for where the 

responsibility lies. 

12.01 2012 The yard Båtservice Mandal do not see problems with the boats. Torgeir Larsen at Harstad 

harbor do says the fenders are good enough, but says “new ferries are far less manoeuvrable than the ones 

we had before”  

21.01 2012 It come to light that the bank Sparebanken Nord-Norge in total have 160 millions NOK invested 

in the three ferries. The Municipality still considers getting out of the contract and selling the three ferries. 

05.02 2012 Sollifjell operates at reduced speed due to problems with one engine.  

03.02 2012 The municipality fylkeskommunens want to get out of the contract with The operator Boreal 

and sends a written notice. Reasons: The lack of regularity, repeated incidents of hull damage, Inadequate 

control for detection of damage and violation of the requirements in the tender for maximum speed. 

06.02 2012 The ferries have problems with the cold and operates at reduced speed and some passengers 

spend some of the night on board. 

28.02 2012 Bad weather hinders operation of the ferries 

07.03.2012 A number of departures are cancelled because of bad weather 

22.03 2012  12,300 fewer passengers took the ferries in January and February 2012 compared to the same 

month in 2011 

27.03 2012 The politician, Stein Gunnar Bondevik, sees the ferries primary customers as being patients and 

not commuters. For commuting the schedules will have to be different.  
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28.03 2012 The municipality want to see if the new fast ferries can be used by commuters 

20.04 2012 Havarikommisjonen publishes the report for the accident on Sollifjell in 2010 

25.05.2012 Vote about whether Boreal and the three ferries should continue being the operator and the 

decision is to keep Boreal as operator. Daily manager of Boreal, Stig Solheim, says the crews now have 

adjusted to the new ferries. 

13.06 2012 Poll among passengers shows 7 out of 10 is satisfied with punctuality, almost 10 out of 10 is 

satisfied with service and hospitality. 3 out of 10 are satisfied with the price while 4 out of 10 is dissatisfied. 

The passengers are also satisfied with information about safety procedures, cleaning and comfort. The 

most important aspect for the passengers are punctual, service, hospitality, comfort and schedule. 

11.07 2012 A motor failure delays one departure. 

07.08 2012 Sollifjell is taken out for a week to fix  

07.09 2012 In August 14,770 passengers travelled with the new high speed boats, the number was  13,164 

in August 2011. The number for August 2012 is even higher than the number for August 2010. 11% more 

took the buses. 

05.11.2012 Kistefjell get a damage while berthing in Tromsø. 

08.11 2012 Kistefjell and Sollifjell is taken out of operation for about 5 days, over a weekend, due to 

damage to Kistefjells outer and a wear piece on Sollifjell.  

22.11 2012 Problems with the toilettes on Kistefjell 

29.12 2012 Due to bad weather the operations is stopped on Saturday afternoon. No extra buses are put 

into service. 

19.02 2013 360 passengers wanted to take the ferry and there were only room for 250 

21.02 2013 The municipality have to save 40 million NOK and it will affect the fast ferries. 

23.02 2013 the Ferries cannot berth at Finnsnes due to ice. 

01.03 2013 The operator Boreal and the municipality Troms Fylkeskommune disagrees who has to pay 7 

million NOK for the rent of the old ferries “Fjordkongen” and “Fjorddronningen” in the spring of 2011. 

01.03 2013 The price for a round trip from Tromsø to Harstad is increased from 550 NOK to 580 NOK. The 

ticket price is increased due to inflation and has not been adjusted since 2009. 

07.03 2013 Operation stops for 3 hours due to bad weather on the route between Finnsnes and Harstad 
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Appendix 22: Bill of Materials 
”Her er en opgørelse over forbrug til at bygge et 35 meter skrog incl spartling og priming”. Modtaget fra Kai 

Nielsen 25. april 2013. 

    AMT Devold Norge 
   Kulfiber 8985 Kg 

 

    Brøste / Velox ( Reichhold ) 
   Lim 
   Norpol 177 1050 Kg 

 Norpol 184 665 Kg 
 

    Resin 
   Dion 9100-700 5310 Kg 

 Dion 9102-683 12500 Kg 
 Hærder 24 535 Kg 
 

    Diab Sverige 
   Kernemateriale 
   H kerne 8165 Kg 

 

    Rocidan Danmark 
   Letspartel NM 206 575 Kg 

 

    Jotun Danmark 
   Jotacoat UNI Primer 700 Kg 

 

    Acetone  800 Kg 
 

    

    Bodotex Composites 
   Ferrarivej 4 
   7100 Vejle       

        

Vare Varenummer Antal enhed 

Tacky tape MESM 1310 200411 6.750,00 meter 

Bagging film PO 120 8 M 200408 4.000,00 m² 

Infusion net Dianet 100 mm   1.500,00 m² 

Peel ply PA 80 1280mm 200416 3.000,00 m² 

L connector Acilf 25 - 3/4S 200062 1.000,00 stk 

I-connector ½" 200056 500,00 stk 

I-connector 3/4" 200057 500,00 stk 

T connector Acit 16S 200002 800,00 stk 
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T connector ACIT-20S 200003 400,00 stk 

Ventil ACIV 20 200202 1.500,00 stk 

Plastic Spiral SP-12 710004 5.000,00 meter 

Infuserings profil IP-50 202007 560,00 meter 

Infusion Box IB-80 600001 1.200,00 stk 

Armeret slange ½" 260002 800,00 meter 

Armeret slange 3/4" 260003 500,00 meter 

    Ressourcer 
   

    El 7 måneder 60000 kWh 
 Naturgas 35000 m³ 
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Appendix 23: Gabi 

model of CFRP ferry 
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Appendix 24: Gabi model of 

Aluminium ferry 
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Appendix 25: Gabi sub processes 
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Appendix 26: Appendix LCI data  
Table1: LCI data for the production of carbon fibre (p. 27, Schmidt & Watson, 2013) 

INPUTS       

Exchange unit amount Notes 

EU-27: Polyacrylonitrile 
fibres (PAN ) 

kg 1,82 From the PE-database, similar could not be found in 
eco-invent 2008 

RER: Nitrogen, liquid, at 
plant 

kg 10  

RER: Tap water, at user kg 2,88  

RER: Epoxy resin, liquid, 
at plant 

kg 0,01  

RER: Sulphuric acid, 
liquid, at plant 

kg 0,02  

CH: powermix MJ 6,99 should have been "electricity, medium voltage, 
Europe", CH power mix taken to represent Europe 

RER: natural gas, burned 
in industrial furnace 
>100KW 

MJ 3,10  

RER: flat glass plant pcs 4,00E-10  

OUTPUT      

Carbon fibre kg 1 Tracked flow 

Ammonia kg 0,00116 Emission to air 

carbon dioxide kg 1,013 Emission to air 

carbon monoxide kg 0,00324 Emission to air 

ethane kg 1,01E-05 Emission to air 

hydrogen cyanide kg 0,0157 Emission to air 

sulphuric acid kg 0,0199 Emission to air 
Table 2: LCI data for the production of PVC foam (p. 28, Schmidt & Watson, 2013) 

INPUTS       

Exchange unit amount Notes 

RER: polyvinylchloride, emulsion 
polymerised, at plant 

kg 1.11  

SE: Power mix MJ 4.67 Should be "Electricity, medium voltage, Sweden” 

RER: natural gas, burned in 
industrial furnace >100KW 

MJ 32.6  

RER: flat glass plant 
(construction) 

P 4E-10  

Ch: disposal, polyvinylchloride, 
0,2% water, to municipal 
incineration 

kg -0.11 In the eco-island project they modelled the waste 
incineration process in Denmark with bi-
production of heat and power 

OUTPUTS     

PVC foam kg 1  
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Table3: Mixture of plastics to make plastic helper flow 

Input     

Exchange unit amount 

RER: polystyrene, general purpose, GPPS, at plant kg 1 

Output     

Plastic helpers kg 1 

 

 
Table 4: proportionality of weight and effect of engines (Marine Traffic, ) showing that mass is a more correct measure than kW 
in relation to amount of engine to be modelled. 

 Engine weight Engine effect  

Name kg proposition kW proposition Notes 

Ecoinvent gas 
engine 

1400 1 206 1 
(Schmidt & 
Watson, 2013) 

CFRP ferries 10074 7,2 2300 11,2 
(Deere, ; MTU, c) 

Renøy 14000 10 3152 15,4 
(Renøy.; MTU, a)  

MTU 20V 8000 
M91L 

49600 35,5 10000 48,6 
(MTU, b) 
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Appendix 27: ReCiPe Normalisation and weighting factors 
       

Endpoint 
Normalisation 

ReCiPe 
Endpoint (I) 

ReCiPe 
Endpoint 
(H) 

ReCiPe 
Endpoint 
(E) 

ReCiPe 
Endpoint 
(I) 

ReCiPe 
Endpoint 
(H) 

ReCiPe 
Endpoint 
(E) 

 Individualist Hierarchist Egalitarian Individualis
t 

Hierarchist Egalitarian 

 Europe Europe Europe World World World 

Ecosystems 
[species.yr/p/yr] 

0,000186 0,000181 0,000275 0,0008 0,000917 0,00248 

Human health 
[DALY/p/yr] 

0,021 0,0202 0,041 0,015 0,0135 0,0239 

Resources [$/p/yr] 131 308 308 98,5 245 245 

       

 Perspective:   

 Average Individualis
t 

Hierarchist Egalitarian   

Ecosystems 400 250 400 500   

Human health 400 550 300 300   

Resources 200 200 300 200   

Total 1000 1000 1000 1000   

Correction factor for fossil 
depletion 

100 

Correction factor for 
Ionising radiation 

1000000 
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Appendix 28: Data to scenarios and sensitivity 
  deterministic scenario  

Waste CFRP   25% waste 10% 
waste 

 

Exchange Unit Amount     

OUTPUTS         

carbon fibre kg -2246,25 -898,5  

polyester resin kg -262,5 -105  

epoxy resin kg -4618,75 -1847,5  

Cumene kg -133,75 -53,5  

PVC foam kg -2041,25 -816,5  

acrylic filler kg -143,75 -57,5  

Plastic helpers kg -3000 -3000 same as 
before 

plywood indoor m3 -1,66667 -1,66667 same as 
before 

INPUTS     0   

CH: disposal polyethylene, 0,4% water, to 
municipal incineration 

kg 10405 5962  

CH: disposal, polyvinylchloride, 0,2% water to 
sanitary landfill 

kg 2041,25 816,5  

CH: disposal, wood, untreated, 20% water to 
municipal incineration 

kg 833,3333 833,3333 same as 
before 

 

production time CFRP Deterministic unit min 
range 

max 
range 

 7 month 2,5 4 

power use 216000 MJ 77142,86 123428,6 

 

no epoxy only polyester    

 to product to waste  unit 

polyesters 14643,75 4881,25 19525 Kg 

Epoxy resins   0 kg 

    

CFRP uncertainties deterministic min range max 
range 

 Density of wood 

Amount wood 833 666,6666667 1000 kg 500 kg/m3 

Volume 1,6667 1,333333333 2 m3   
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CFRP uncertainties deterministic min range max 
range 

unit 

years 30 10   

lorry transport 42346,5 20000 5000 tkm 

plastic helpers 3 1 5 T(1000 kg) 

maintenance 30 0  Years of 
service 

 

Aluminium uncertainties deterministic min range max 
range 

unit 

hull weight 37 30 50 t 

welding 4,8 1 20 km 

ocean transport 20 15 25 tkm 

years 30 10  years 

 

In the “PVC waste Process”- scenario all types of plastic waste processes for both incarnation and landfill 

were replaced with similar PVC-waste processes. 

Appendix 29: Gabi Kg diesel to MJ  
An example of calculation of how much energy a CFRP ferry uses in one year.  

years of operation 1  

diesel consumption 16 l/NM 

1 NM in kilometres 1,852  

diesel consumption 8,639308855 l/km 

distance sailed pr year 110000 km 

diesel consumption pr year 950323,9741 l 

diesel used 950323,9741 l 

density of diesel 0,845 kg/l 

diesel used in x year 803023,7581 kg 

ecoinvent - mj in one kg diesel 42,73504274 Mj/kg 

mj uses in x years 34317254,62  Mj  
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Appendix 30: Sammenfatning af ”Bæredygtighed af kulfiberfærger” 
Tuco Marine Group Aps.   

Krogsbjergvej 2  

DK-5600 Faaborg   

 

August 2013 

Af stud.polyt Meta Christina Borgen Dam og Niels Brehm Nielsen fra DTU Management Engennering.  

Igennem specialeforløbet efter interviews med en række aktører inden for branchen blev følgende 

barrierer for kulfiber fundet. 

1) Holdbarhed: Nogle var utrygge ved at bruge kulfiber, og havde den fordom, at det var et 

skrøbeligt materiale, der bare ville knække, hvis det ramte noget. Dette viser at mere 

information er påkrævet, der viser hvad styrker og begrænsninger ved kulfiber er. 

2) Levetid: Et andet generelt spørgsmål var levetid. Mange var nysgerrige efter at vide, om 

det kunne holde mere en de ca. 25 år som stål og aluminium holder, og ville gerne se 

beviser. 

3) Reparation: Mange havde den fordom, at kulfiber ikke kunne repareres, og hvis det 

endelig var muligt, at en reparation så ville være meget besværlig, dyr og tidskrævende. 

De fleste troede, at skibet skulle på land hver gang det havde fået et lille hul på skroget. 

Så mere information om reparationsmulighederne kan anbefales. 

4) Brandsikkerhed: Til sidst blev brandsikkerhed selvfølgelig nævnt af mange som en stor 

barriere for passagerfærger bygget i kulfiber. 

Igennem projektforløbet er bæredygtigheden af kulfiberfærger blevet vurderet ved brug af kvantitative 

bæredygtighedsvurderinger (livscyklus analyse) og strategiske analyser. Fokus har været på tre carbon-cat-

35 skrog, som Tuco leverede til Båtservice Mandal i Norge i 2009-10, og som senere blev til færgerne 

Kistefjell, Sollifjell og Fløyfjell. Færgerne betjener i dag passagerer i Troms flykeskommune i Nordnorge og 

drives af operatøren Boreal Transport Nord.  Miljøskadesvirkningerne fra produkterne i livscyklusanalysen 

blev opdelt i tre kategorier: økosystemer, menneskeligt helbred og ressource tilgængelighed. 

I sig selv er et kulfiberskrog ikke mere miljøvenligt end et aluminium skrog. Skadevirkningen for et 

kulfiberskrog er for henholdsvis økosystemer/menneskeligt helbred/ressourcetilgængelighed 

33%/33%/62% mere risikobetonet end aluminiumsskrog. Fordelen ved et kulfiberskrog opstår i brugsfasen 

på grund af lavere brændstofforbrug. I dette studie brugte aluminiumsfærgen 22 L/NM, mens 

kulfiberfærgen brugte 16 L/NM, og hver færge var sat til at sejle 110.000 km om året. Det betyder, at 

allerede efter 10 år er kulfiberfærgen 27% mindre skadelig end aluminiumsfærgen i alle tre 

skadeskategorier. Det miljømæssige break-even-point opstår allerede efter 3 måneders sejlads eller 

svarende til forbrug af 90.000 liter diesel i dette tilfælde. 

I forhold til en bæredygtighedstankegang kan de største miljømæssige gevinster findes ved at lave 

brændstofbesparende design. Tuco har selv ytret ønske om at kunne samarbejde med skibsdesignere om 

proportioneringen af skrogene, og vi må give Tuco fuldstændig ret. Faktisk har forskere vist, at 80% af de 
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miljømæssige effekter fra et produkt bliver besluttet i konceptfasen af et projekt. Så jo mere Tuco kan få 

optimeret designet af de skrog de producere, jo bedre er det. Ulempen er dog, at mængden af 

kompetencer på kulfiberområdet i Danmark er stærkt begrænset. Udover Tuco og Danish Yacht har vi talt 

med ganske få som har kompetencer om komposit skibe. Som I selv har nævnt, vil det formentlig være 

påkrævet at gå udenlands for at finde de påkrævede kompetencer. Alternativet kunne være et samarbejde 

med en designer fra vindmølleindustrien, som kunne læres op til at vide noget om skibe. Hvad end Tuco 

vælger er det vigtigt, at der er et gensidigt tillidsforhold imellem Tuco og designeren. 

Tuco har selv nævnt, at referencer er en vigtig konkurrenceparameter. Det vil vi gerne underbygge med, at i 

en erfaringsbaseret branche som skibsindustrien er tillid mellem parterne yderst vigtig. Sørg altid for at 

levere et godt produkt, til tiden og til den aftalte pris. Sørg altid for, at have en god omgangstone imellem 

værft, reder, skibsingeniør og klassifikationsfirma. Med en god omgangstone og gode produkter kan Tuco 

forsætte med at opbygge en konkurrencemæssig fordel.   

Igennem interviews med andre aktører i branchen blev det klart, at de fleste er enige om, at Tuco er en af 

de få som er specialiserede i at bygge i kulfiber. Det kan både være en fordel og en ulempe. Fordelen er, at 

Tuco kan levere produkter af høj kvalitet og til mange forskellige projekter. Ulempen er, at manglen på 

viden om komposit i den maritime sektor står som en barriere mellem Tuco og kunden. Når kunden end 

ikke overvejer, om det næste skib skal være i kulfiber, mister Tuco en potentiel ordre. Vi ser 

længerevarende samarbejde med værfter og designere som en måde at få videreformidlet Tucos viden på, 

og på sigt få skabt flere ordrer, idet en skibsdesigner ofte repræsenterer rederen, og kan påvirke dennes 

valg af materiale. 

Når det drejer sig om Tucos egen produktion kan Tuco øge øko-effektiviteten ved at bruge principperne fra 

Just-in-time og lean.  I LCA analysen blev en affaldsprocent på 25% på alle input materialer dvs. kulfiber, 

resin, pvc skum, osv. fundet. En reduktion af affaldsprocenten fra 25% til 10% fra konstruktionsfasen af et 

kulfiber-skrog kan reducere skadespåvirkningerne på miljøet med ca. 10% fra konstruktionsfasen, samt 

spare udgifter på indkøb af materialer. Hvis forbruget af naturgas til opvarmning kan reduceres (f.eks. ved 

bedre isolering) med 65%, vil skaden på økosystemer/menneskeligt helbred/ressourcetilgængelighed blive 

reduceret med ca. 10%. 

Tuco gavne miljøet ved at købe så miljøvenlige produkter som muligt.  En udskiftning af epoxy-resiner med 

polyster-resiner vil være gavnligt for menneskeligt helbred, men skadeligt for økosystemerne. I studiet 

kunne få miljørigtige alternativer findes for de produkter, som Tuco indkøber. Hvis Tuco er opmærksom på 

miljøvenlige alternativer og vil være villig til at teste dem, kan det i det lange løb blive en miljømæssig 

fordel. Vi fandt, at kerneproduktet mycelium fra Ecovative måske en gang i fremtiden kunne være et 

alternativ til PVC skum i en sandwich struktur. Produktet bliver i dag primært brugt til stødabsorberende 

indpakning. I forhold til kunderne vil det dog ikke nødvendigvis være en fordel, da de fortrækker 

velafprøvede metoder og materialer.  

After sales service, det vil sige reparation af eksisterende komposit skibe, kan være et markedssegment 

Tuco kan overveje at gå ind på, og der findes få aktører. For en reder kan trygheden om at kunne få sit nye 

kulfiberskib repareret potentielt give nybygningsordre. After sales service vil også kunne skabe kontakter 

med nye potentielle købere og opbygge et godt omdømme.  
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Affaldsmulighederne for CFRP er i øjeblikket begrænset til deponi og forbrænding, hvor deponi er den mest 

miljøvenlige affaldsproces. Det ville være miljømæssigt fordelagtigt, hvis CFRP kunne genbruges og blive til 

en indtægtskilde. For potentielle købere vil en kendt bortskaffelsesmulighed hjælpe dem til at vide, hvad de 

skal gøre med et CFRP-skrog efter brug.  

Den største trussel for at Tuco får konkurrenter er, hvis kommercielle skibsværfter begynder at samarbejde 

med lystbådsværfter. Viden om kompositmaterialer findes primært hos lystbådsværfterne, mens viden om 

at bygge til klassifikation primært findes hos de kommercielle værfter.  Som tidligere nævnt er samarbejde 

en fordel for Tuco, men det er samtidig en trussel for Tuco hvis andre samarbejder uden om dem.  

Kulfiberfærgerne til Norge transporterer kun passagerer. Med Danmarks geografi bestående af mange øer 

er der et stort behov for at færger i Danmark også skal kunne transortere biler.  Derfor er der lille mulighed 

for at carbon-cat-35 konceptet som ren passagerfærge vil blive brugt under danske forhold. 

På baggrund af en simpel livscyklys cost-analyse blev de økonomiske besparelser for de tre norske færger 

beregnet. Beregningen er baseret på en samlet indkøbspris på 160 mio norske kroner for de tre færger dvs. 

53.33 mio pr. færge, og en antaget pris, der er 20% lavere for en aluminiumsfærge dvs. ca. 44.44 mio NOK 

kr. Vedligeholdese blev antaget til 0,1 mio NOK om året for kulfiberfærgen og 0,2 mio NOK om året for 

aluminiumsfærgen. Brændstofforbrug pr. år blev beregnet udfra sejlede km pr. år samt en pris på 6.5 

NOK/L diesel. Konklusionen blev, at der allerede efter 4 år var break-even, og derfra var det en rentabel 

forretning af have kulfiber færger. Baseret på 30 års operation på ruten Harstad-Tromsø blev den samlede 

besparelse på 30 år ca. 63 mio NOK pr. færge dvs. 190 mio NOK totalt. Boreal’s kontrakt med kommunen 

gælder dog kun 10 år, og besparelsen efter 10 år er 15 mio NOK per færge. I en livscyklus cost-analyse er 

det vigtigt, at det økonomiske break-even sker inden for tidsrammen af kontrakten, da det ikke er sikkert, 

at færgerne sejler på ruten efter kontraktudløb.  

Det er dog svært at sige om en kulfiber færge generelt er mere rentabelt økonomisk end en aluminuim 

færge, for det afhænger af den enkelte rute, hvor hurtigt færgen sejler og hvor langt den sejler om året. Jo 

højere brændstofforbrug desto højere brændstofbesparelse. I dette tilfælde sejlede alle tre kulfiber færger 

meget langt om året sammenlignet med Danske ø-forhold. 

Vi gør opmærksom på at ifølge ISO-standarden for LCA-analyser skal resultater der offentliggøres til 

offentligheden gennemgås af en uvildig ekspert, også kaldet ”Critical Review”, og det har ikke været en del 

af denne studieopgave. 

Vi håber at I kan bruge denne sammenfatning i jeres videre virke. Nogle af resultaterne ligger i tråd med 

jeres egne tanker, og vi håber at dette kan underbygge dem.  

Appendix 31: LCA beregninger i Excel-regneark 

Appendix 32: database and model for CFRP and Al ferries (in zip-file) 


