ESBERN
SNARE

Ombord under
forberedelserne

ELBILER
PÅ VOGNDÆKKET:
Beredskab,
risikovurdering og nødprocedurer

Lederne
Søfart
nr. 3 | 2021

GEN
FO R E R A
L I N SA M L
11.M G/DE ART N
S
LÆS OGSÅ:

TEMA:
GRØN
OMSTILLING

• Status på 12 af Lederne
Søfarts overenskomster
• Maritim studenterhue
i høj kurs
• Tillidsmand Ebbe Jensen
forhandlede for lodserne
• Nu bliver dine certifikater digitale
LEDERNE SØFART / 3 / 2021 • 1

LEDER

En demokratisk
forening
Ved de sidste fire bestyrelsesvalg har
medlemmerne i Lederne Søfart stemt på
kandidater, der ønskede at reformere foreningen mod mere dialog, politisk indflydelse og faglige fællesskaber frem for
konflikt.
Det er derfor naturligt, at der er sket en
del forandringer i år, da alle i bestyrelsen
af den medlemsvalgte bestyrelse har ønsket forandringer.
Og det er naturligvis et sundhedstegn,
at medlemmerne bliver hørt, og at deres
flertal dermed resulterer i forandringer.
Det samme gør sig gældende ved kommunalvalg, hvor et nyt byråd også resulterer i en ny politik, i hvert fald hvis man har
været ærlig over for sine vælgere.
I øvrigt var sammenlægningen med
Lederne også en demokratisk beslutning,
hvor næsten halvdelen (47 %) af foreningens medlemmer deltog i urafstemningen i 2018, og hele 94 % stemte ja.
Forandringerne har resulteret i stor
debat, hvad bestyrelse og ledelse ser som
noget positivt.
Vi ser frem til en sund debat.
Samarbejdsaftalen til hovedeftersyn.
Lederne Søfarts nyvalgte bestyrelse gennemgik i foråret samarbejdsaftalen med
Lederne, og det viste sig hurtigt, at både
aftalen og samarbejdet trængte til et hovedeftersyn. Der var flere udeståender i
samarbejdsaftalen, der endnu ikke var
blevet effektueret, og der var flere områder, der skulle på plads, for at Lederne Søfarts medlemmer kunne få fuld valuta for
kontingentet.
Vi holdt møde med Ledernes Hovedorganisation, og har nu fået defineret en ny
samarbejdsaftale – der passer til situationen og samarbejdet, som det passer til Lederne Søfart i dag, og som alle er opmærksomme på, skal føres 100 % ud i livet.
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Juridisk team. Lederne Søfart har i den
forbindelse fået gennemført en ordning,
hvor Lederne stiller med tre jurister samt
en juridisk leder, som har de nødvendige
kompetencer – også til specielle maritime sager.
(Se præsentationen af dem på de næste sider.)
Teamet betjener nu alle Lederne Søfarts medlemmer – samme team arbejder
sammen med tillidsrepræsentanterne og
forhandler overenskomster. Disse medarbejdere er nu også blevet en del af Lederne
Søfarts medarbejderstab og er integreret i
Lederne Søfarts daglige arbejde.
Resultatet har allerede båret frugt.
Medlemstilfredsheden blandt de, som har
fået juridisk eller faglig hjælp, er steget.
Kvaliteten er derfor steget i vores medlems-feedback.
Sejlplan 2025. Igennem de sidste mange
år har Lederne Søfarts økonomi vist underskud, og samtidig har medlemstallet
været faldende. Bestyrelsen og ledelsen i
Lederne Søfart har i den forbindelse vedtaget Sejlplan 2025 for at genoprette foreningens økonomi og medlemstal.
Planen har et vigtigt mål: At Lederne
Søfart skal have 3100 medlemmer i 2025,
da det er det antal medlemmer, der kræves for, at Lederne Søfarts økonomisk er
bæredygtig.
En bæredygtig økonomi er samtidig
helt grundlæggende for, at bestyrelsen
kan udvikle Lederne Søfart i forhold til
mandatet fra medlemmerne.
Stærke profiler: Derfor er bestyrelsen i
gang med omstruktureringen Sejlplan
2025, der indebærer et sekretariat, som
har stærke profiler, der kan sikre politisk
indflydelse og faglige fællesskaber. Vi har
hyret en faglig organisator, en presse- og

Sejlplan 2025 indebærer et
sekretariat, som har stærke
profiler, der kan sikre politisk
indflydelse og faglige fællesskaber.”

„

kommunikationschef og endelig en maritim politisk konsulent.
Opslaget af ny direktør vil følge snarest.
Der er stadig udfordringer i Lederne Søfart, som ikke er afklaret, og som skal
håndteres i den nærmeste fremtid. Den
nuværende ledelse og bestyrelse vil –
på det mandat vi har fra medlemmerne
– fortsætte med at håndtere problemer,
også i fremtiden.

Jeg ønsker jer en god jul og et godt nytår.
Niels Bergkvist Hansen
Formand for Lederne Søfart
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Foreningens
status
Helt grundlæggende for Lederne Søfart er naturligvis behandlingen af medlemmernes sager. Og – som I kan læse på de følgende sider – er den kommet fint på plads.
Vores medlemmer har adgang til tre dedikerede jurister med
særlig maritim viden. Med telefontid fem dage om ugen – så I
kan ringe direkte. Og med svargaranti på 24 timer.
Juristerne sidder i team med 30-40 andre dygtige jurister, så
de kan trække på et stort og bredt felt af specialviden inden for
mange forskellige fagområder – til glæde for vores medlemmer.
Det har givet en høj tilfredshedsrate blandt medlemmerne.
Politisk indflydelse. Lederne Søfart får mere og mere politisk
indflydelse. Som du kan læse andet sted i bladet, har vi været
med til at sikre hjemmel og forhold for Esbern Snares udsendelse.
Vi er med til at kæmpe mod diskrimination til lands og til
vands, det gør vi både ved at deltage i den offentlige debat og
desuden ved høringssvar og ved at lobbye i de relevante ministerier og styrelser.
Det giver pote. Og i vores strategiske plan, Sejlplan 2025, ligger der en målsætning om, at vi fortsætter og udvider vores aktive deltagelse i de politiske beslutningsprocesser på alle fronter
både nationalt og internationalt.
Overenskomster. Lige for at slå fast: Lederne Søfart har forhandlingsretten på hovedparten af de overenskomster, hvor
der sejler danske navigatører – altså DRO II.
Og ja, overenskomstforhandlingerne er generelt gået godt.
Vi har forsøgt os med en ny tilgang til forhandlingerne: I
stedet for – som før – at tage udgangspunkt i den gamle overenskomst og hele historikken, har vores udgangspunkt for forhandlingerne været, at vi er startet forfra og har lyttet mest
muligt til medlemmerne via vores TR.
Tillidsrepræsentanterne har nogle gange siddet ved forhandlingsbordet selv – med god støtte fra vores professionelle
forhandlere. Andre gange er forhandlingerne varetaget af Lederne Søfarts forhandlere.
Begge dele har fungeret godt.
Vi ville selvfølgelig gerne have haft mere hjem på lønnen.
Men der, hvor vi ikke har kunnet få flere kroner, har vi satset på
nogle af de andre ting fra medlemmernes ønskelister: Bedre arbejdsforhold, seniorordninger eller andre goder.
Vi har fået gode tilbagemeldinger for vores professionelle,
faglige og saglige forhandlinger – både fra vores tillidsfolk og
fra ’modparten’ – rederne.
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Og i langt de fleste tilfælde har I medlemmer da også kvitteret
med at stemme ’ja’.
TR-kursus: I løbet af næste år indbyder vi til et TR-kursus, hvor
vi vil klæde tillidsrepræsentanterne bedre på. Dels for at de får
lejlighed til at stifte bekendtskab med fagpersonerne/forhandlerne i Lederne Søfart.
Og så selvfølgelig for at opruste og opdatere med viden om
den danske model, regler, forhandlinger og overenskomster.
Vi planlægger også et seminar for de af vores medlemmer,
der sejler på individuelle kontrakter.
Turbulente år. Det er ingen hemmelighed, at Lederne Søfart
har været igennem et par turbulente år. Store omvæltninger,
sammenlægning med Lederne, udskiftning af personale.
Men vi kan rent faktisk konstatere, at faldet i medlemmer
nu er fladet ud, og at nye medlemmer melder sig ind. At der er
dygtige og kompetente kandidater, der byder ind på de nye stillinger. Og at medlemstilfredsheden er stigende.
Vi glæder os til det nye år, hvor det nye hold er sat, og hvor der
er ideer, kræfter og økonomi til at føre det nye Lederne Søfart
ud i livet.
Og vi håber på at se rigtig mange af jer til vores generalforsamling den 11. marts.
Her vil vi gennemgå vores strategiske plan, Sejlplan 2025, som
også bliver udsendt sammen med årsberetningen.
God jul og godt nytår
Jens Marquard Sørensen
Daglig leder og næstformand

SAVE THE DATE
Ordinær generalforsamling
Lederne Søfart
11. marts 2022
København

FREMTIDSVISIONER
FÆLLESSKABER
FAGLIGHED
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”

Med særlig maritim viden
Blandt de forhold, medlemmerne af Lederne Søfart typisk får juridisk bistand
til, er tilrettelæggelse af arbejdstid, skattetekniske forhold og tvister vedrørende
afholdelse af ferie – men der bliver eksempelvis også givet juridisk hjælp i forbindelse med ansættelser og afskedigelser.
TEKST MICHAEL MONTY, LISE MORTENSEN

?

§

Udgangspunktet for de tre jurister
med særlig stor viden om det maritime område, som rådgiver dig og de
øvrige medlemmer af Lederne Søfart,
er altid at finde den bedste løsning for
medlemmerne.
“Altså skal juristerne ikke kun rådgive medlemmerne om de juridiske
forhold, men også om risici og løsningsmuligheder, hvilket særligt gør
sig gældende ved konflikter i eksisterende ansættelsesforhold,” fastslår
Mette Stimpel Stenled, der er teamchef og advokat i Ledernes juridiske
afdeling:
”Vi har altid en professionel, saglig
og pragmatisk tilgang til tingene, og
vi går efter at finde gode løsninger på
både kort og langt sigt. Vi lægger stor
vægt på at have et godt samarbejde og
forhandlingsmiljø med arbejdsgiverne
og arbejdsgiverorganisationerne, idet
dette netop sikrer, at vi kan indgå i
dialoger om løsninger og dermed kan
løse konflikterne på den bedst tænkelige måde for medlemmerne.
I de tilfælde, hvor det er nødvendigt at rejse krav, er organisationerne
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således også bekendte med, at kravene
er rejst på et sagligt og stærkt juridisk
fundament.”

Talsmændene i vigtig rolle

Ofte, når juristerne hos Lederne Søfart
skal varetage interesser for dig og de
øvrige medlemmer af Lederne Søfart,
spiller talsmændene en stor og positiv
rolle. Og juristerne har stor respekt for
den viden, erfaring og forhandlingsevne, som talspersonerne kan bidrage
med.
”Talspersonerne har en ekspertviden og en kæmpestor erfaring, som
kommer både medlemmerne og os
som jurister til gode både i enkeltsager og under overenskomstforhandlinger,” siger Mette Stimpel Stenled.
I forhold til medlemmers enkeltsager kan talspersonerne blandt andet være til hjælp, når der er uenighed

”

Det er dagligdag, at
medlemmerne kommer fra mange forskellige brancher; og det er
spændende for mig at
sætte mig ind i de særlige vilkår, der gælder
for søfart.
Advokat Mette Stimpel Stenled

med en arbejdsgiver om planlægning
af arbejdstid, for eksempel i de perioder
hvor medlemmet er ude at sejle.
”Det kræver meget ekspertviden
at forstå, hvordan arbejdstiden konkret kan planlægges til begge parters
tilfredshed, og i de situationer har vi
stor glæde af talspersonerne. De er
også fremragende forhandlere, hvilket
vi blandt andet har oplevet på overenskomstniveau, hvor det er en fordel, at
alle omkring bordet kender og forstår
de udfordringer, medlemmerne møder i dagligdagen,” siger Mette Stimpel Stenled.

Gode OK-resultater

Under de igangværende overenskomstforhandlinger har Lederne Søfart netop gjort en ekstra dyd ud af at
få talspersonerne mere på banen.
Og det er én af forklaringerne på, at
det er lykkedes juristerne at opnå nogle rigtig gode resultater i de afsluttede
overenskomstforhandlinger tidligere
på efteråret og et solidt udgangspunkt
for de igangværende forhandlinger. 

”

I Ledernes Hovedorganisation er vi en
stor gruppe jurister, og vi har forskellige specialer, som vi særligt tager os af.
Det giver et bredt fundament, og vi kan
hjælpe hinanden og diskutere sager ud
fra mange vinkler og mange specialer. I
langt de fleste sager kan vi bruge vores
nuværende erfaring.”

De tre erfarne jurister Lise Damgaard Pedersen, Rolf Trier og Pia Beck Nielsen har alle særlig stor viden om det maritime område og sidder klar til at hjælpe dig inden for alle aspekter af ansættelsesretlige forhold. De udgør også det forhandlingsteam, som forhandler Lederne Søfarts overenskomster.
Pia Beck Nielsen har været i fagforeningsverdenen i knapt 28 år – først
15 år i Maskinmestrenes Forening,
derefter 10 år i Djøf og nu næsten
tre år i Lederne/Lederne Søfart.
Hendes opgaver for Lederne
Søfart består i ansættelsesretlig
medlemsrådgivning i bred forstand
samt forhandling af overenskomster
inden for alle grene af søfartsfaget
(privat, offentligt, langfart, færger).
Pia Beck Nielsen har også et
maritimt islæt i sin personlige baggrund, idet både hendes morfar og
hans far sejlede langfart.
Uddannet cand.jur. (1991) og juridisk konsulent hos Lederne siden
2019.

Lise Damgaard Pedersens opgaver
for Lederne Søfart er medlemsrådgivning inden for ansættelsesretten.
Udover at rådgive søfartsmedlemmerne rådgiver hun også Ledernes
medlemmer inden for ansættelsesret og lønsparring.
Hun har mest været med på sidelinjen i forhold til overenskomstforhandlingerne i efteråret 2021
og i stedet håndteret mange af de
indkomne opkald og skriftlige henvendelser fra Lederne Søfarts medlemmer.
Lise Damgaard Pedersen er uddannet cand.jur. og har været ansat
som jurist hos Lederne siden 2019

og sagsbehandlet for Lederne Søfart siden efteråret 2020.
Rolf Triers arbejdsfelter hos
Lederne er generel ansættelsesret
(funktionærloven, ferieloven m.v.),
og hans særlige områder er direktører, som juridisk set ikke er funktionærer, og bortvisningssager.
Før Rolf kom til Lederne, var han
blandt andet 13 år i Maskinmestrenes Forening, og han har arbejdet
som rådgiver i maritim sammenhæng.
Rolf Trier er uddannet cand.
jur. og har været advokat siden maj
2021 og tidligere juridisk konsulent
hos Lederne, hvor han har været
ansat siden 2016. 

VI ARBEJDER FOR DIG

Lederne Søfarts tre jurister
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GDPR
Hvorfor kan jeg ikke bare maile med
min konsulent hos Lederne Søfart?
Lederne Søfart – og alle andre organisationer – har pligt til at anvende den
sikreste form for korrespondance med
sine medlemmer. Den sikreste måde, vi
kan kommunikere med dig på, er via Mit
Lederne, hvor du skal anvende NemId,
for at læse breve fra Lederne Søfart.

For det første er risikoen for
hacking eller lignende større både under forsendelsen og i din indboks end
ved anvendelsen af Mit Lederne.
For det andet er det sikrere i vores
sagsbehandling, at al korrespondance
foregår via Mit Lederne, da korrespondance på denne måde kommer
direkte ind på din sag.

Hvorfor er Mit Lederne sikrere end
mail?
Mit Lederne svarer til at bruge e-Boks.
Mit Lederne er således i vores ende sikret optimalt med vores sikkerhedssystemer. I din ende er sikringen også en af
de mest optimale løsninger, nemlig ved
hjælp af NemId.

Kan jeg ikke bare give samtykke til, at
min konsulent bruger mail i stedet for
Mit Lederne?
Nej.
Som organisation kan vi ikke – uanset
samtykke eller lignende – skrive os ud af
det ansvar, vi har for at anvende de sikreste systemer, nemlig Mit Lederne. 

KONTAKT

Ring til
juristerne
Det er vigtigt for os at være
tilgængelige. Derfor kan
du ringe til vores jurister
mandag til fredag mellem
kl. 9-15 på tlf. 3345 5565.

Faglig
organisator
Karabi Bergmann kender den maritime verden
fra et togt på Georg Stage og fra et arbejde i Søfartsstyrelsen. Hun er netop tiltrådt i en nyoprettet stilling som faglig organisator i Lederne Søfart.
AF: MICHAEL MONTY

Karabi Bergmann har prøvet lidt af hvert
i sit 45-årige liv – og i mange tilfælde har
søfart været ét af de primære omdrejningspunkter.
Derfor giver det rigtig god mening for
Karabi Bergmann, at hun netop er tiltrådt
i en nyoprettet stilling som faglig organisator i Lederne Søfart.
”Jeg glæder mig meget til at arbejde
for vores medlemmer i denne nye stilling.
Jeg skal sætte mig grundigt ind i, hvad
medlemmerne ønsker og har brug for. Og
gennem dialog vil jeg efter bedste evne
omsætte det til resultater og handling.”
”Noget af det, jeg blandt andet ser
frem til, er at være i tæt dialog med til8 • LEDERNE SØFART / 3 / 2021

lidsfolkene og lave en tillidsmandsuddannelse for at klæde dem bedst muligt på,”
siger Karabi Bergmann.

Kender den maritime verden

Hun er uddannet som ubefaren skibsassistent på Georg Stage i 1997, og senere blev
hun kandidat i psykologi og sociologi fra
Roskilde Universitet og Københavns Universitet. Derudover har hun blandt andet
taget en auditør- og projektlederuddannelse.
På Karabi Bergmanns CV står ansættelse i en årrække i Søfartsstyrelsen, hvor
hun arbejdede med politikudvikling inden for de maritime uddannelser, og se-

nest en stilling som projektleder i Københavns Ejendomme og Indkøb.
Grundet sin maritime uddannelse og
sine mange år i Søfartsstyrelsen har hun
en stor forståelse for de vilkår, søfolk arbejder under, og hun kender den maritime verden og måden at udtrykke sig på.
”Jeg har altid været fascineret af at
skulle fungere under ekstreme forhold.
Jeg har en masse eventyr og vildskab i
blodet og har blandt andet sprunget i
faldskærm og boet på en øde ø i to måneder,” fortæller Lederne Søfarts nye faglige
organisator. 

HAR VI KONTAKT?

Members Only

Det er vigtigt, at din mail, stillingsbetegnelse og din arbejdsplads står korrekt på ”Min side”. Så kan vi kontakte
dig med vigtig information, du kan modtage Lederne
Søfarts nyhedsbrev – Members Only – og du kan stemme
ved bestyrelsesvalg.

Modtager du din eksklusive medlemsinformation, Members Only, om eksempelvis overenskomstforhandlingerne, afstemninger, lønstatistikker og aktuelle skatteforhold direkte i din indbakke?
Hvis ikke – så tilmeld dig nu, så du bliver klædt
på fagligt.
Du kan risikere, at du er blevet afmeldt, fordi dit
mailsystem har afvist mailen fra Lederne Søfart.
Eller, hvis du har afmeldt nyhedsbrevene fra Ledernes
Hovedorganisation, så får du ikke Members Only.
Løsning:
• Gå ind på Lederne.dk og log ind på ”Min Side”.
• Find ”tilmelding og afmelding af nyhedsbreve”
•	Tilmeld dig ”Nyt fra Lederne og din lokalafdeling”
– så modtager du Members Only – det kommer sammen med Nyt fra Lederne. To nyhedsbreve alt i alt.
OBS: Nogle skibsmails afviser nyhedsbrevet på
grund af de mange billeder.
Derfor: Tilmeld din private mail – G-mail, Hotmail,
Yahoo-mail eller andet.
Er nyhedsbrevet blevet afvist fem gange, bliver du
automatisk afmeldt.
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Marstal Navigationsskole
har et alsidigt kursuskatalog
med tilbagevendende kurser.
Derudover udvikler vi nye
kurser i samarbejde med og
tilpasset erhvervet og dig som
kunde.
Vi afholder de fleste kurser på
naturskønne Ærø, men rejser
også rundt i Danmark og resten
af verden, hvis du som kunde har
ønske om dette.
Instruktører og undervisere på
Marstal Navigationsskole er opdateret på nyeste viden og er på forkant,
når det gælder innovation og udvikling. Skræddersyede kurser holdes
på dansk eller engelsk efter kundens
ønske.

MARITIME KURSER
TIL DIG OG DIT MANDSKAB

BATTERI-ELDRIFT I SKIBE,
BASIC OG ADVANCED

• ARBEJDSMILJØ § 16
• BALLAST WATER MANAGEMENT
• COMPASS ADJUSTER
• CHEMICAL TANKER SEMINAR
• ECDIS
• GENOPFRISKNING AF SØSIKKERHEDSKURSUS
• GMDSS GOC
• GMDSS ROC
• HEAVYLIFT
• MARPOL ANNEX II FOR SURVEYORS
• TANKRENSNING MED RÅOLIE OG VOLATILE
ORGANIC COMPOUND EMISSION CONTROL

Læs om vores kurser på hjemmesiden www.marnav.dk
eller ring og hør mere på +45 62 53 10 75.

Marstal Navigationsskole
Maritimt Uddannelsescenter
Ellenet 10 · 5960 Marstal
marnav@marnav.dk

DEN DANSKE FREGAT BLEV SENDT AFSTED TIL GUINEABUGTEN FOR SNART TO MÅNEDER SIDEN. DA DENNE ARTIKEL BLEV
SKREVET, HAVDE KRIGSSKIBET ENDNU IKKE VÆRET I AKTION
OG AFVÆRGET PIRATANGREB PÅ SKIBE FRA HANDELSFLÅDEN.
MEN SOM SKIBSCHEFEN LARS POVL JENSEN DENGANG SAGDE,
ER DET PRIMÆRE FORMÅL MED MISSIONEN HELLER IKKE AT
JAGTE PIRATER, MEN AT AFSKRÆKKE DEM, SÅ DE BLIVER VÆK.

ESBERN SNARE:

TIL SKRÆK
& ADVARSEL
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TEKST: PIA ELERS | FOTOS: ANDERS V. FRIDBERG OG PIA ELERS

270 kilo kaffe, 100 store flasker tomatketchup og rå mængder af remoulade.
Flådens friske fyre og piger skal ikke lide
nogen nød på deres tre måneder lange
udmønstring til Guineabugten. Og med
3,6 tons mel i provianten bliver de næppe heller brødflove lige foreløbig. Der er
nu også en ekstraordinær stor besætning
på Esbern Snare på denne mission – 180 i
alt. Udover 120 i stambesætningen er der
også folk fra Flyvevåbnet, Militærpolitiet
og Frømandskorpset plus et lægehold og
en orlogspræst.
”Vi har haft en fin tur herned, og nu er
vi så småt ved at vænne os til de specielle
forhold med varme og høj fugtighed. Og
så har vi haft fornøjelsen af at knytte kontakt til nogle andre nationers krigsskibe,
der er på mission i området ligesom os.
Blandt andet har vi haft en øvelse i den
sydlige del af Guineabugten ud for Congo,
hvor vi agerede det skib, der blev angrebet af pirater. Ved den lejlighed fik vi så
ikke afprøvet vores eget beredskab, men
vi kommer til at lave mange andre øvelser
og træner selv næsten dagligt de forskellige scenarier, vi kan blive udsat for,” fortæller skibschefen, kommandørkaptajn
Lars Povl Jensen, et par uger efter, fregatten er nået frem til Guineabugten.
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28 hændelser

Men det er ikke ligefrem, fordi det på det
tidspunkt vrimler med pirater i farvandet.
Og ifølge en opgørelse fra IMB, International Maritime Bureau, har der i årets første
ni måneder blot været tale om 28 hændelser, dvs. piratangreb på skibe og enkelte
forsøg på at borde dem. I den tilsvarende
periode sidste år var der tale om 46 angreb, og dermed er der altså indtil videre
tale om markant færre angreb. Alligevel
er der al mulig grund til at være på vagt og
ikke sænke paraderne. Så sent som 25. oktober, dagen efter at Esbern Snare var afsejlet fra Flådestationen i Frederikshavn,
blev et containerskib fra rederiet MSC
udsat for angreb knap 100 sømil fra Niger-deltaet. Så piraterne har bestemt ikke
lagt deres aktiviteter på hylden, og traditionelt er højsæsonen for piratangreb af
vejrmæssige grunde først fra november
til marts, hvilket ret præcist er den periode, hvor den danske fregat er udsendt.
”Vi har indikationer på, at der stadigvæk er pirateri i området. Men regnsæsonen har trukket ud, og det betyder, at
havet måske har været for uroligt for piraterne til at gennemføre angreb. Vi har dog
fået meldinger fra handelsskibe om mistænkelig adfærd fra hurtigtgående både,
og det kan være pirater, der har være inde
og se, om et angreb var muligt,” siger Lars
Povl Jensen og bemærker, at tilstedevæ-

relsen af krigsskibe måske også lægger en
dæmper på piraternes lyst til at gennemføre angreb.

Hjemlige piratøvelser

Men lad os skrue tiden et par måneder
tilbage og følge, hvordan Esbern Snare
begyndte at forberede sig på missionen i
Vestafrika. Lederne Søfart fik nemlig mulighed for at være med ombord, da de al-

”

Men man skal måske også
lige huske på, at hovedformålet med vores mission jo
netop er at afskrække piraterne, så de ikke tør udøve
deres piratvirksomhed, når
vi og de andre landes krigsskibe ligger her i bugten.
Men scenariet kan jo hurtigt
ændre sig.”
Citat kommandørkaptajn Lars Povl
Jensen, skibschef Esbern Snare

På broen vil der normalt befinde
sig tre personer – en vagtchef, altså en navigatør, der sørger for at
manøvrere skibet og derudover en
rorgænger og en udkig.
Men det er meget sjældent, at det
er herfra, piraterne opdages. Det
vil i langt højere grad være, når
helikopteren er ude på rekognoscering, at de opdager en kølvandsstribe og kan se, at et uidentificeret fartøj er på vej hen til et
handelsskib.

lerførste øvelser for alle de forskellige enheder ombord skulle løbe af stablen. Det
foregik d. 28. september 2021 – godt en
måned før afgang til Guineabugten. Her
blev skribenten til denne artikel hentet i
en gummibåd kl. 7 om morgenen i Havnebyen ved Sjællands Odde. En flot morgen
med skarpt lys fra solen. Og der lå fregatten så et par sømil fra land – stor, grå og
utilnærmelig – netop sådan som et krigsskib skal se ud. Ombord er det skibschef
Lars Povl Jensen, der tager imod for at forklare, hvad der skal ske i løbet af dagen.
”Vi skal jo igennem de forskellige
sandsynlige scenarier og køre dem hele
vejen igennem. Lige fra vi opdager et mistænkeligt fartøj og måske stopper det for
at undersøge, om det er pirater. Og til at
vi forhindrer pirater i at angribe et skib
og tage gidsler. Altså vi øver hele set-up’et
og dermed også den vigtige del, der hedder kommunikationen hjem til Søværnskommandoen i Danmark. Det er jo ikke
svært at forestille sig en citadel-situation
– altså hvor besætningen har låst sig inde
i skibets sikringsrum, det så vi meget ofte
ovre i Aden-bugten, hvor jeg som næstkommanderende på fregatten Absalon fik
gjort mig en del erfaringer med pirateri.
Hvis vi havner i sådan en situation – at
mandskabet er gået i citadel – så skal vi
have grønt lys hjemmefra, inden vi går i
aktion, for det kan blive en meget farlig
situation både for os og ikke mindst for
besætningen ombord,” påpeger Jensen.

Vigtig Seahawk

Midt under interviewet med skibschefen
kan man høre skudsalver et eller andet
sted ude fra dækket. Det er den øvelse,
der lige er gået i gang – nemlig at pirater nærmer sig i en gummibåd, og så skal
skytterne på signaldækket gå i aktion
med de tunge maskingeværer – TMG 12,7
mm. Men inden da skal man jo opdage, at
det rent faktisk drejer sig om et piratfartøj og ikke et fiskefartøj – og her indtager
den medfølgende Seahawk-helikopter en
vigtig rolle.
”Vi holder selvfølgelig udkig fra broen, men det er meget sjældent, at det er
herfra, vi opdager dem. Min erfaring er, at
det nærmest er umuligt at se de her skiffs,
hvis vi er mere end halvanden mil fra dem
– så forsvinder de simpelt hen i horisonten. Det vil i langt højere grad være, når
vores helikopter er ude på rekognoscering, at de opdager en kølvandsstribe og
kan se, at et uidentificeret fartøj er på vej
hen til et handelsskib. Lige præcis i den
slags tilfælde er det guld værd at have en
helikopter med ombord. Og hvis vi kan
se, at det udvikler sig til et direkte angreb,
vil det også være Søværnets specialenhed, Frømandskorpset, der går i aktion og
affyrer varselsskud mod piraterne og om
nødvendigt lader sig fire ned på dækket af
det angrebne skib,” siger Lars Povl Jensen.
Nu lyder der en skratten i højtaleren
på skibschefens kontor. Det er næstkommanderende, der kommer med de seneste
nyheder til alle ombord – at Esbern Snare

letter næste morgen kl. 7, og at folk skal
huske at overholde skaffetiderne og hente
deres vasketøj i vaskeriet. Og at alle besøgende inklusive journalisten vil blive sejlet i land kl. 17.

180 mænd og kvinder

Men inden da er det tid at komme rundt
og se nærmere på det 137 meter lange
skib. Hvis man har været på et handelsskib og ved, hvor langt der kan være imellem, at man møder folk på gangene, er
det markant anderledes her ombord. Det
vælter rundt med folk alle steder. Og som
våben- og elektronikofficer Claus N., der
har fået jobbet med at give journalisten
en rundvisning, forklarer, så er det også
uvant for den faste besætning, at de pludselig har folk over det hele.
”Her på flexdækket har vi opstillet
beboelsescontainere til både militærpolitiet og en enhed fra Frømandskorpset.
Dem må du for resten ikke fotografere, de
skal helst gå under radaren. I aften skal
frømændene i øvrigt indgå i en øvelse,
hvor scenariet er, at fragtskibet Ark Futura er blevet overfaldet af pirater, som har
taget gidsler. Men ellers vil eftermiddagen blive brugt til at afholde en stor sikkerhedsøvelse, hvor alle om bord bliver
involveret. Under hele denne øvelse vil vi
blive observeret af Sea Rider, som er Forsvarets interne kontrolenhed. Den procedure skal sikre, at vi får rettet eventuelle
fejl, så vi kan blive endnu skarpere,” forklarer premierløjtnanten.
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Presset til beslutning
Beslutningen om at sende et krigsskib til Guineabugten blev taget i foråret, efter at der i 2020 var sket en voldsom stigning i piratangreb, og
hvor piraterne udover væbnede røverier nu også var begyndt at tage
gidsler. Et angreb rettet mod et af rederiet Torms skibe i november blev
med nød og næppe afværget, da en helikopter med italienske specialstyrker kom dem til undsætning. Da Mærsk Cadiz et par dage før jul
ligeledes blev udsat for et angreb, var målet ved at være fuldt. Så efter
længere tids pres fra Danske Rederier besluttede regeringen altså til
sidst at sende en fregat afsted på et nationalt mandat for at passe på de
danske handelsskibe. Efter rederiernes egne oplysninger befinder der
sig dagligt et sted mellem 30 og 40 danske skibe i Guineabugten.
Overhængende trussel
”Ingen tvivl om, at der har været en overhængende trussel for de danske
handelsskibe. Og den trussel er der stadig, også selvom vi i løbet af den
første måneds tid ikke har set meget til piraterne. Men man skal måske
også lige huske på, at hovedformålet med vores mission jo netop er at
afskrække piraterne, så de ikke tør udøve deres piratvirksomhed, når vi
og de andre landes krigsskibe ligger her i bugten. Men scenariet kan jo
hurtigt ændre sig,” understreger Lars Povl Jensen og fortsætter: ”Det
bedste, vi kan gøre nu, er at holde os klar til at gå i aktion og så i øvrigt
blive gode venner med andre, der sejler i området. Vi møder jo en del andre fartøjer her i farvandet – mest fiskere – og de bryder sig heller ikke
om piraterne, så de synes, det er fint, vi er her. De vinker i hvert fald som
regel til os, når vi sejler tæt forbi. Og det hænder da også, at vi lige sejler
hen til dem i vores gummibåd og spørger, om der er noget, vi kan hjælpe med. Og det er der ganske ofte – især når de finder ud af, at vi kan
hjælpe med en lille reservedel eller få lavet en svejsning. Det er faktisk
en vigtig del af vores mission i forhold til lokalsamfundet – at vinde det, vi
kalder ”hearts and minds” – altså at vinde deres tillid,” forklarer skibschefen.

Samtalen bliver overdøvet af en øredøvende larm. Det er helikopteren, der skal
sendes afsted som en del af den daglige
rutine. Samtidig affyres der flere skud fra
signaldækket, og det er for at ramme det
sømål, der er lagt ud – en rød fjernstyret
vandscooter, som pisker rundt omkring
skibet. Der er selvfølgelig også tungere
våben, der kan tages i brug – dog næppe
mod pirater. Det er en 127 mm kanon, der
står på fordækket og, som Claus N. oplyser, kan ramme Rådhuspladsen, hvis man
fyrer den af fra Køge Bugt. Og så er der
selvfølgelig missilerne, der ligeledes kun
vil blive taget i anvendelse i en krigssituation.

Militærpolitiet

Uden mad og drikke … så er det tid til skafning. Der er tydeligvis hektisk aktivitet i
kabyssen, nu da den 180 mand m/k store
besætning plus gæster skal bespises. Under frokosten forklarer en af de udsendte
fra militærpolitiet, hvorfor de skal med på
mission i Guineabugten. De skal i aktion,
hvis det kommer til en konfrontation og
direkte skudveksling mellem de danske
soldater og piraterne, og hvor der kan blive tale om dræbte eller sårede. Så overgår
det fra at være et militært anliggende til
et strafferetligt, og så er det militærpolitiets opgave at sikre gerningsstedet, så de
kan foretage en efterforskning af hændelsesforløbet. Hvis det skulle ske, at pirater
skal tilbageholdes, er der også faciliteter
til det ombord. Nede på flexdækket er der
nemlig nogle store gitterrum, der kan
bruges til formålet, men som p.t. er fyldt
op med forskelligt materiel.

Nationalt mandat

”Vores mandat er at hjælpe
danske skibe dernede, men i
princippet er vi farveblinde, for
vi kommer selvfølgelig også
andre nationers handelsskibe
til undsætning, hvis det er os,
der er tættest på," siger kommandørkaptajn Lars Povl Jensen, skibschef Esbern Snare.
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Inden eftermiddagens store øvelse er
der tid til en kop kaffe og mere snak med
skibschefen om den forestående mission. Han er godt klar over, at der har været
kritik af udsendelsen af hans fregat, og at
det er første gang siden 1864, at et dansk
krigsskib sendes afsted udelukkende på
et nationalt mandat og ikke som en del
af en international operation.
”Det er klart, at det på den måde bliver et noget anderledes set-up, end det,
vi havde i Aden-bugten. Vi har ikke noget
hovedkvarter, der kan dirigere tropperne,
men der er flere andre europæiske krigsskibe fra NATO-lande dernede, og dem
kan vi jo sagtens arbejde sammen med,
selvom vi formelt set ikke er under fælles kommando,” siger Lars Povl Jensen og
fortsætter: ”Vores mandat er at hjælpe

Lars Povl Jensen i skibets operationsrum. Det er her, de holder
øje med trafikken omkring skibet
og styrer såvel helikopter som
gummibåde, og det er herfra
skibschefen leder aktionerne.

”

I det hele taget sørger vi for
at være i kontakt med handelsskibene i vores område,
så vi kan vurdere risikoen
for hvert enkelt skib. På den
måde kan vi hele tiden optimere vores placering,”
Citat kommandørkaptajn Lars Povl
Jensen, skibschef Esbern Snare

danske skibe dernede, men i princippet
er vi farveblinde, for vi kommer selvfølgelig også andre nationers handelsskibe
til undsætning, hvis det er os, der er tættest på. Så på den måde er det alligevel
en slags international operation,” påpeger han.

2000 km. kystlinje
Der er yderligere en markant forskel på
operationen i Aden-bugten og så den i
Guineabugten. For mens skibene omkring Somalia sejlede igennem en forholdsvis smal korridor og kun sjældent gik
i havn, så er det anderledes i Guineabugten. Her er der tale om et meget større far-

vand med en 2000 kilometer lang kystlinje, der strækker sig fra Liberia i nord hele
vejen ned til Gabon. Handelsskibene skal
typisk ind til havnene på kysten, f.eks. de
store olieterminaler i Nigeria, og hvis angreb sker inden for 12-sømilegrænsen, så
kan de udenlandske krigsskibe ikke stille
noget op – det tilskriver Havretskonventionen. Men som skibschefen bemærker, er
der lagt op til et samarbejde med de forskellige landes coast guards, der ligeledes
arbejder på at højne sikkerheden i bugten.
”Når vi nu skal dække så stort et område og er så relativt få krigsskibe om opgaven, så vil det give mening, at vi koordinerer vores indsats. Altså hvis vi har
planlagt at gå ind til Tema i Ghana for at
bunkre og tage forsyninger ombord, og vi
så får at vide, at italienerne er gået i havn,
så udskyder vi da vores havnebesøg, så vi
kan dække ind for dem. På den måde tror
jeg, vi kan få stor glæde af samarbejdet på
det uformelle plan,” siger Lars Povl Jensen.
Højtaleren fra kontoret skratter igen:
”Klartskib – klartskib – klartskib mønstring efter klartskib overflade trussel
rød.”

Sikkerheden på plads
Kaffen bliver skyllet ned i en fart, og så
begiver vi os ellers op i Operationsrummet – eller O-rummet, som det kaldes i
daglig tale. På vej derop forklarer skibschefen, at øvelsen drejer sig om at træne
besætningens reaktion på opståede ska-

der. Scenariet er i første omgang, at skibet
har været udsat for et angreb, og at der er
opstået brand på broen. Og så handler det
om at se, hvordan besætningen sammen
med de andre enheder håndterer den situation.
”Som krigsskib har vi normalt ikke den
mulighed, at vi kan stoppe op og slukke
branden. Vi skal selvfølgelig forsøge at
kæmpe videre. Men brand på broen er jo
det værste, der kan ske, for så er vi nødt
til at evakuere broen, sende røgdykkere
ind, hente eventuelt sårede ud og så navigere skibet fra alternative steder,” siger
skibschefen, inden han skyder den tunge
dør til side og går ind i rummet, hvor der
sidder 25 personer og kigger på endnu flere skærme. Herfra kan de overvåge, hvad
der foregår i luften, på vandoverfladen og
under vandet. Det er også her, helikopterens air-controller sidder, og herfra våbensystemer kan aktiveres.
Skibschefen stiller sig helt bagerst i
rummet, hvorfra han kan få et overblik
og i øvrigt få input fra operationsofficeren, der står lige ved siden af ham.

Skibet delt i to

”I virkeligheden er skibet delt i to. Den interne kamp, hvor det handler om at udbedre skader, behandle sårede og holde skibet flydende. Og så den eksterne kamp,
hvor det handler om at holde fjenden i
skak og evt. sætte ind med modangreb
– altså mod den ydre fjende,” når chefen lige at sige, inden han afbrydes af en
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”

”Vores mandat er at hjælpe
danske skibe dernede, men
i princippet er vi farveblinde, for vi kommer selvfølgelig
også andre nationers handelsskibe til undsætning, hvis
det er os, der er tættest på.
Så på den måde er det alligevel en slags international
operation.”

kvindelig officer, der sidder med øjnene
klistret til skærmen:
”Giv agt – vi har en båd, der følger efter
os – styrbord side. De har våben ombord.”
Beskeder flyver derefter frem og tilbage,

Orlogspræst Michael Hemmingsen, der er ude på sin første længere mission, har holdt flere velbesøgte gudstjenester for Esbern
Snares besætning.
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inden hun spørger sidemanden: ”Har du
bestilt våben?
”Overfladetrussel rød. Hætterne på.”
Herefter trækker alle i rummet noget,
der ligner tynde lyse elefanthuer ned over
ansigtet.
”Det gør vi hver gang, der er risiko for
et angreb. Erfaringer viser, at den voldsomme varmebølge, der udløses ved en
eksplosion, skaber alvorlige forbrændinger, og hvis de rammer ansigtet, er man
fuldstændig ukampdygtig. Så derfor tager
vi disse brandhæmmende hætter på,” forklarer skibschefen.
Øvelsen fortsætter hele eftermiddagen, hvor også sanitetsafdelingen kommer i aktion. Der viser sig at være mange
sårede, som nu er anbragt i officersmessen, hvor tre læger, to sygeplejersker og
skibets egen ”medic” tager sig af dem –
i øvrigt med assistance fra andre besætningsmedlemmer, der har fået et udvidet
førstehjælpskursus.

Styr på de danske skibe
Og så skruer vi igen tiden frem – til d. 20.
november, hvor besætningen på Esbern
Snare altså har været afsted knap en måned. Vi vil gerne have skibschefen til at

fortælle, om han har fået et klarere billede
af, hvordan fregatten skal bære sig ad med
at opfylde sin mission – at skabe større
sikkerhed i området og specifikt sikre de
danske skibe.
”Vi patruljerer der, hvor risikoen for
angreb er størst – det gør vi 24/7. Samtidig tager vi selvfølgelig også hensyn til,
hvor de danske skibe befinder sig. De fleste af dem melder selv deres ankomst via
e-mail og forsyner os med en række standardoplysninger. I det hele taget sørger vi
for at være i kontakt med handelsskibene
i vores område, så vi kan vurdere risikoen
for hvert enkelt skib. På den måde kan vi
hele tiden optimere vores placering,” forklarer Lars Povl Jensen og tilføjer, at de fleste danske skibe ser ud til at følge BMP
(Best Management Practices) og har gjort
meget ud af den ydre sikring.
På spørgsmålet om de overhovedet
har set skyggen af en pirat, siger han:
”Vi har indikationer på, at de er i området, og vi holder skarpt udkig. Der er i
hvert fald ikke noget, der tyder på, at pirateriet er ophørt.” 

EPILOG:
Situationen har udviklet sig, siden artiklen fra Esbern Snare blev
skrevet:
Det skulle allerede få dage efter vise
sig, at der stadig var pirater i området.
Onsdag den 24. november observerede Esbern Snares Seahawk-helikopter en hurtigtgående motorbåd
i nærheden af nogle handelsskibe.
Der så ud til at være en halv snes
mand ombord og desuden redskaber som stiger, og dermed blev
mistanken om et piratfartøj yderligere skærpet. Derfor blev en enhed
fra Frømandskorpset sendt afsted i

deres RHIB-fartøj for at undersøge
sagen nærmere. Ifølge Forsvarskommandoen kaldte Esbern Snare
piraterne op, så de danske soldater
kunne komme ombord. Da piraterne
ikke reagerede, affyrede de danske
soldater varselskud. Herefter fulgte en kort ildkamp, hvor fire pirater
blev dræbt og en blev hårdt såret.
Piratbåden sank, og en person formodes at være faldet over bord. De
øvrige fire formodede pirater blev
anholdt og befinder sig stadig ombord på Esbern Snare.
Hele forløbet skal nu undersøges
nærmere, og det kan som bekendt
ende i et større juridisk tovtrækkeri,
eftersom den danske fregat er udsendt på nationalt mandat og endnu

Lederne Søfart mener:

Kampen mod pirater
er på liv og død
For os søfolk er krigen mod pirater en
kamp på liv og død.
På havet er det dem eller os, der vinder. Enten dør de, eller også dør vi.
Det er nogle gange svært for dem,
der arbejder i land, at forstå. Det bliver
ofte en teoretisk diskussion om juridiske rettigheder og tilgange.
Det er Lederne Søfart uforstående over
for.
Der ville ikke være nogen diskussion om gerningsmændenes rettigheder, hvis de dukkede op i København,
bevæbnet til tænderne, skød nogle civile borgere og kidnappede et par stykker.
Man fristes til at tro, at søfolks liv
tæller lidt mindre end alle andres.
Der ville heller ikke være diskussioner om, hvor de skulle retsforfølges,
eller hvor de skulle i fængsel.
Men det gør ikke noget, vores kammerater i det grå rederi, Søværnet, viser,

at de vil gå hele vejen om nødvendigt.
Af hjertet tak til de brave søfolk i Søværnet.
Vi er klar over, at episoden med fire
døde pirater er en kompliceret juridisk
sag med flere lande involveret, og at
Danmark ikke har udleveringsaftaler
med landene omkring Guineabugten.
Og ja, vi er i Lederne Søfart klar
over, at bagtæppet for, hvordan og
hvor sagen med de fire formodede pirater bliver behandlet, er et worst case
scenario, hvor piraterne tages hjem til
Danmark og efter en udstået straf søger asyl.
Derfor håber regeringen at kunne indgå aftale med et land i regionen, der
kan rejse en lokal anklage imod dem.
Langt væk fra dansk retsvæsen og
langt fra skræmmescenariet, hvor piraterne søger dansk asyl. 

ikke havde fået truffet aftaler med
de berørte lande om eventuel udlevering og retsforfølgelse af tilfangetagne pirater.
Esbern Snare og besætningen fortsætter dog ufortrødent den mission, de er sendt ud på – at sikre fri
sejlads for handelsflåden. Og som
skibschef Lars Povl Jensen dagen
efter angrebet skrev i en mail til Lederne Søfart:
”Vi håber på, at det her trods alt
har bidraget lidt til sikkerheden for
skibsfarten.”
Ved redaktionens afslutning er det
fortsat uvist, hvad der kommer til at
ske. 

Hvad har Lederne
Søfart gjort i
denne sag:
Lederne Søfart var med, da
beslutningen om udsendelsen
af Esben Snare blev taget.
Vi fik disse punkter igennem:
Forsvarsministeriet skulle
sørge for, at chefen på orlogsfartøjet havde mandat til
at angribe piraterne. Det fik
vi med.
Kravene om beskyttelse i
ISPS koden og “Bekendtgørelse om teknisk forskrift om
forholdsregler til forebyggelse af pirateri og væbnede overfald på danske skibe”
opdateres.
Det fik vi med, arbejdet i Søfartsstyrelsen er begyndt.
Vi gjorde opmærksom på, at
Frømandskorpsets køb af nye
både ville give problemer på
en ny piratmission. Det fik vi
som bekendt ikke med. Og
det blev i øvrigt slettet, da vi
sendte det ind. 
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SØVÆRNET
M NGLER FOLK
På årsbasis skal der ansættes over 10 pct. flere folk, og det åbner muligheder for navigatører fra handelsflåden. Det koster godt nok 22 måneder oven i en uddannelse som skibsfører, men det kan være det hele
værd, mener en af dem, der har taget springet

TEKST: PIA ELERS | FOTOS: SØVÆRNET

I dag synes hun, det lyder lidt komisk,
men, som hun siger, var det de gamle danske film i serien ”Soldaterkammerater”,
der vakte hendes interesse for at komme
ind i Forsvaret. Og den var så tilpas stor, at
Christina Skov Nielsen besluttede sig for
at blive værnepligtig på kongeskibet Dannebrog og derefter konstabel i Søværnet.
Herfra havde hun forestillet sig at kunne
læse videre og bliver officer i flåden, men
i 2015 blev hele Søværnets officersuddannelse lavet om.
”Nu skulle man pludselig have en bachelor for at komme ind på officersskolen,

og det havde jeg jo ikke. Og så måtte jeg
seriøst overveje, om jeg skulle fortsætte i
Søværnet eller tage springet ud i det civile. Det blev altså det sidste, jeg valgte,
og jeg blev antaget som officersaspirant
hos rederiet Norden. Her fik jeg prøvet
at sejle med deres tankskibe world wide
og blev færdig som skibsfører fra SIMAC
i Svendborg i 2019,” fortæller Christina
Skov Nielsen.

Søgte Søværnet

Derefter søgte hun ind i DFDS og sejlede
med rederiets ro-ro-skibe mellem Tysk-

FRA MARSTAL NAVIGATIONSSKOLE TIL SØVÆRNET
Som det er nu, kan en skibsfører
uddannet fra Marstal Navigationsskole ikke umiddelbart blive
optaget på Søværnets uddannelse
som taktisk officer, fordi den eksamen kun er uddannelsesniveau
5 og ikke niveau 6, som er lig med
en professionsbachelor.
Men det er der faktisk råd for,
oplyser kaptajnløjtnant Uffe Christensen, studiekoordinator på Søværnets Officersskole:
•	Skibsførere fra Marstal vil kunne søge officersuddannelsen
til taktisk officer, hvis de tager
ud og sejler to år i det civile og
oparbejder relevant erhvervser-
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faring som skibsfører eller
styrmand. De kan også vælge
at søge ind på vores løjtnantsuddannelse.
•	Her vil de gennemgå den samme undervisning som de andre skibsførere, men vil skulle
ud at sejle i to år som vagtchef
(styrmand) i Søværnets skibe,
inden de kan fortsætte på den
sidste del af uddannelsen, som
er den militære diplomuddannelse.
•	Begge uddannelsesveje fører til
at blive premierløjtnant i Søværnet.

land og England i ni måneder, indtil hun
tog sig en solid tænkepause. For godt nok
havde hun fået en masse erfaringer ved at
sejle i handelsflåden og havde også gode
arbejdsbetingelser, men hun savnede på
mange måder livet ombord på de grå skibe og havde lyst til at komme tilbage. Derfor søgte hun i foråret 2020 ind på Søværnets uddannelse som taktisk officer i det
forløb, der er målrettet folk med skibsførereksamen. Men hvorfor nu det, når hun
egentlig havde et meget godt job i handelsflåden?
”For mig handler det primært om at
gøre en forskel. Som nu for eksempel den
mission fregatten Esbern Snare er sendt
ud på, hvor de skal forhindre piratangreb
på danske handelsskibe i Guineabugten i
det vestlige Afrika. Og så handler det også
om, at der er meget mere sammenhold på
Søværnets skibe end i handelsflåden. Du
har ligesom en ekstra familie derude, fordi
vi typisk på de lidt større skibe er omkring
50 ombord, mens der på et handelsskib
max vil være 18-20 stykker i besætningen. Så det sociale har helt sikkert også
stor betydning,” pointerer Christina Skov
Nielsen.

Gennem nåleøjet

Den nu 29-årige kadet blev optaget på Søværnets officersuddannelse sidste år, da
der var i alt 161 eksterne ansøgere. De skal
igennem en temmelig lang udvælgelsesproces, da der kun skal bruges mellem 43
og 45 ansøgere til uddannelsen som taktisk officer.

- Det handler
også om, at
der er meget
mere sammenhold på
Søværnets
skibe end i
handelsflåden,
siger kadet
Christina Skov
Nielsen, om
hvorfor hun valgte at tage springet fra handelsflåden over til
Søværnet.

Første step er et telefoninterview med
en psykolog, hvor det primært drejer sig
om at få ansøgeren til at forstå, hvad det
indebærer at være soldat. Om man er indstillet på livet til søs og at være væk fra
familie og venner i lange perioder. De,
der går videre herfra, skal så i gang med
et længere afprøvningsforløb, der består
af både kognitive og fysiske tests.
”Det foregik i Jonstrup, hvor vi bl.a.
skulle igennem en slags intelligenstest
med at sætte figurer sammen og kombinere tal og bogstaver. Og så var vi også
igennem en gruppeøvelse, hvor vi i fællesskab skulle lave forskellige prioriteringer

i en vanskelig situation. Det var vi absolut ikke enige om, og undervejs fik observatørerne sikkert taget nogle interessante
noter. Og så er der selvfølgelig også fysiske krav, men ikke værre end at de fleste
kan klare sig igennem ved lidt træning.
Man skal kunne løbe 2200 meter på 12 minutter, og så skal man igennem en række
øvelser, som viser, at man også har muskelstyrke,” beretter Christina.
Når alle disse prøver er tilendebragt, er
det en kommission bestående af repræsentanter fra officersskolen og Forsvarsministeriets Personalestyrelse, der skal
bedømme resultaterne og foretage den

endelige udvælgelse. Og som kommandørkaptajn Frank Erland Jensen, leder af
Søværnskommandoens uddannelsessektion N7U i Karup, forklarer, så er det folk
med vidt forskellig baggrund, der kommer igennem nåleøjet.

Høje krav

”For overhovedet at kunne søge om optagelse på uddannelsen skal man have en
bachelor fra et universitet eller en professionsbachelor, som f.eks. en skibsføreruddannelse fra SIMAC. Så derfor kan der
blandt de optagne kadetter være folk, der
har læst biologi eller jura. Det kan måske
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godt virke lidt pudsigt, at vi optager folk med
en baggrund, der umiddelbart ser ud til at ligge
meget langt fra et job som taktisk officer på et
krigsskib. Men vi har ret gode erfaringer med
det, for hvis de har viljen og evnerne, så kommer
der også nogle gode officerer ud af det,” fastslår
kommandørkaptajn Frank E. Jensen og tilføjer:
”Folk med maritim baggrund vil selvfølgelig
være bedre afklaret i forhold til livet om bord på
et skib end folk, der ingen erfaring har med at
være til søs. Derfor prioriterer vi da også i høj
grad eksterne ansøgere med skibsføreruddannelse, men de er svære at rekruttere, så derfor
har vi typisk kun et par stykker på hvert hold.”

22 måneders forløb

Det uddannelsesforløb, som kadetter med skibsførerbaggrund skal igennem, starter med et fem
måneders grundforløb, hvor der er kurser i bl.a.
brand og havari. Herefter er der en måneds funktionsuddannelse, hvor man lærer et krigsskib at
kende, og når det er klaret, følger tre måneders
sejlads med sidemandsoplæring.
De første ni måneder er der således hovedvægt på det praktiske. Den sidste del er en militær diplomuddannelse, der varer 12 måneder og
foregår på Søværnets Officersskole i København.
Et forløb, der inklusive ferie strækker sig over 22
måneder, og hvor man får udbetalt løn i hele perioden - godt 23.000 kroner om måneden.

SVÆRT AT SKIFTE
Der er en problematik, som er nok så vigtig for de officerer, der
er blevet uddannet som navigatører inden for Søværnet. De kan
ikke kan gå ud og bruge deres papirer i handelsflåden og heller ikke få merit for deres sejltid. Søfartsstyrelsen anerkender
ikke denne interne uddannelse som en fuld skibsførereksamen,
fordi Søværnet har skåret navigatøruddannelsen ind til benet
og fjernet elementer, der er vigtige i handelsflåderegi, men ikke
nødvendige i Søværnet.
”Vores interne navigationsuddannelse er målrettet Søværnets behov, så på den måde er det ikke en fuld skibsførereksamen, officererne kan få hos os. De kan derfor ikke gå direkte ud
og bruge deres papirer i handelsflåden.
Men hvis man som officer i Søværnet ønsker at skifte til det
civile, kan det godt lade sig gøre. Det kræver blot, at der laves
en individuel vurdering af vedkommendes kompetencer og et
efterfølgende uddannelsesforløb,” forklarer kommandørkaptajn
Frank E. Jensen.
Løsning på vej
I mange år har det været et generelt problem, at soldater uddannet i Forsvaret ikke kunne få papir på deres kompetencer
efter endt uddannelse. Det har forsvarsminister Trine Bramsen
fornylig besluttet sig for at lave om på. Fremover skal danske
soldater modtage undervisning, så de får status af faglærte, når
de stopper i Forsvaret. For som forsvarsministeren udtalte til
Berlingske Tidende: ”Det er et vigtigt skridt, der stiller soldaterne bedre i deres fremtidige karriere.”

UNGE SØFOLK VELKOMNE
Søværnet har især inden for de sidste 5-10 år fået stadig flere opgaver
at løse rundt omkring i verden. Vi nævner i flæng: Øget patruljering omkring Grønland, bevogtning af EU's ydre grænser i Middelhavet og den
seneste mission: At forhindre piratangreb på handelsskibe ved Afrikas
vestkyst. Fornylig ændrede flådens største skibe Absalon og Esbern
Snare også status fra støtteskibe til fregatter – altså krigsskibe. Og med
et ændret trusselsbillede og stadig mere avancerede våbensystemer er
der brug for flere folk om bord på skibene.
”Vi mangler især folk, der kan noget inden for våbenelektronik, men det
er specialister, som også det private erhvervsliv skriger efter og griber
fat i, så snart de er færdig med deres uddannelse. Så der bløder vi virkelig. Men vi mangler også helt basalt folk, der kan sejle skibene og ved,
hvordan man gebærder sig om bord. Her kunne det være oplagt at række ud til ikke bare yngre skibsførere fra handelsflåden, men måske også
de helt unge, der gerne vil sejle, men endnu ikke har opdaget de muligheder, der er i Søværnet,” siger kommandørkaptajn Frank E. Jensen
og tilføjer, at han selv i sin tid var på togt med skoleskibet Danmark. Og
som han siger, er det jo der, man for alvor lærer, at alt hvad man foretager sig, har en betydning og er vigtigt for, at det hele kan fungere.
”Det er helt grundlæggende færdigheder, som vi også har brug for i Søværnet. Så vi skal da i forhold til rekruttering forsøge at komme mere
ud på søfartsskolerne og ikke mindst på skoleskibene, for mange af
dem er jo taget med på sådan et togt, fordi de vil noget med en maritim
karriere. I det hele taget er vi overordentlig interesserede i at få folk ind
fra handelsflåden, og der skulle vi nok også rette vores kampagner mod
navigationsskolerne,” påpeger uddannelseskoordinatoren fra Søværnskommandoen i Karup.
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Overlap

”Der vil selvfølgelig være noget overlap,
da vi som uddannede skibsførere har været igennem alt med brand- og redningsøvelser, men det er altså elementer i
Søværnets grundforløb, som vi må tage
med. Når vi så taler om funktionsdelen, er
det klart, at vi som uddannede skibsførere
ikke behøver mere end en måned til at blive dus med, hvordan tingene foregår på de
grå skibe. For mig er den mest spændende del af forløbet foruden sejladsen de her
sidste 12 måneder, hvor vi skal igennem
en militær diplomuddannelse. Her handler det især om strategi og taktisk analyse,
som skal gøre os i stand til at løse de opgaver, vi kommer til at stå over for,” fortæller
Christina Skov Nielsen. 

OFFICER I SØVÆRNET
Man kan vælge mellem tre
retninger.
Taktisk officer – arbejder med
navigation og operationer.
Første job vil være som vagtchef
og sektionsleder ombord på et
af Søværnets skibe.
Vil være den retning, uddannede
skibsførere søger ind på.

Maskinteknisk officer – arbejder med maskin- og eltekniske
installationer.
Uddannes til at være driftsofficer og leder af en sektion af
specialister på et af Søværnets
skibe.
Vil være den retning, uddannede
maskinmestre søger ind på.

og kommunikationssystemer.
Første job vil være våbenteknisk
officer eller elektronikteknisk
officer på et af Søværnets store
skibe.
Adgangskrav vil være en teknisk
bacheloruddannelse eller en
professionsbachelor som maskinmester – gerne med maritimt tilvalg.

Våben- og elektronikteknisk
officer – arbejder med våbenteknologi og avancerede sensor-

UDDANNELSE TIL TAKTISK OFFICER I SØVÆRNET
Adgangskrav er en bachelor
fra et universitet eller en professionsbachelor, som f.eks. en
skibsførereksamen fra SIMAC.
For uddannede skibsførere varer uddannelsen 22 måneder
incl. en måneds ferie og fordeler sig således:
Grundlæggende sømilitær uddannelse – 5 måneder
Her bliver man bl.a. introduceret til Søværnets bestemmelser
og måde at sejle skibe på, da
den adskiller sig fra det civile.

Desuden gennemgår man kurser i brand, redning og håndtering af våben.
Funktionsuddannelse
– 1 måned
I det forløb handler det om at få
navigatørerne omskolet til Søværnets eget system og måden
at sejle skibene på.
Praktisk sejlads – 3 måneder
Her vil kadetterne være under
sidemandsoplæring på et af Søværnets mindre fartøjer.

Militær diplomuddannelse
– 12 måneder
Her er der lagt vægt på militær
historie, ledelse og taktisk analyse, der skal give de studerende en forståelse af, hvordan de
som officer i Søværnet skal løse
deres kommende opgaver.
Uddannelsen foregår dels i Frederikshavn, dels på Søværnets
Officersskole i København.
Under hele forløbet får man løn
– godt 23.000 kroner om måneden.
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Direktør i Søfartsstyrelsen, Andreas Nordseth

Nu er der ingen tvivl om,
at vi inden for en overskuelig fremtid bliver nødt til at
sætte et mål om klimaneutralitet for skibsfarten.

AF LISE MORTENSEN | FOTO: CARSTEN LUNDAGER/FÆRGESEKRETARIATET

- Der er ingen tvivl om, at klimaet er på
dagsordenen både i Danmark og i IMO.
Vi diskuterer ikke længere, om vi skal
gøre noget – nu er der ingen tvivl om, at
vi inden for en overskuelig fremtid bliver nødt til at sætte et mål om klimaneutralitet for skibsfarten, påpeger Andreas
Nordseth:
- Generel grøn omstilling og bæredygtighed kommer på agendaen i langt større
udstrækning, end vi havde forestillet os
blot for et par år siden.
I min optik vil kravet i fremtiden være,
at skibe simpelthen ikke må sætte noget
aftryk i miljøet. Så det næste, vi kommer
til at diskutere i IMO, er støj og vibrationer. Der er allerede rapporter, som viser, at
hvaler bliver påvirkede af skruestøj.
Det er kun et spørgsmål om tid, før
skibe, der har anløb i havne, som ligger i
byer, ikke længere må forurene med støj
og brummen. Det ligger i tiden, blandt andet fordi vi har bedre og bedre videnskab
og analyser, der viser, at der er en påvirk22 • LEDERNE SØFART / 3 / 2021

ning. Det betyder, at der kommer krav om,
at når man bruger teknologi, skal den ikke
sætte aftryk i miljøet.
Det kommer til at påvirke skibsfarten
bredt.

På forkant af teknologien

Andreas Nordseth lægger vægt på, at Søfartsstyrelsen arbejder med klima for hele
skibsfarten – også med internationalt fokus:
- Vi har det generelt med klimaudfordringen som med alle nye udfordringer
på reguleringsdelen, vi deler det op i to:
- Den ene er, at vi skal lave regulering
i forhold til en politisk ramme. Der skal
formuleres nogle krav – det lægger vi arm
om i IMO og i EU.
Den andet er, at der skal findes praktiske løsninger. Som eksempel diskuterede
vi for nogle år siden ballastvand. På det
tidspunkt blev der lavet regler og stillet
krav, men der fandtes ikke teknologi, der
kunne opfylde kravene.

Det samme kommer vi til nu. Vi stiller nogle krav, men vi har ikke teknologien, der kan løse det. Vi er et helt nyt
sted, hvor vi laver lovgivning på forkant
af den teknologiske udvikling.
Derfor bliver vi nødt til på den ene
side at tænke, at regulering er enormt
vigtig, så redere og operatører ved, hvad
der skal til.
Samtidig er vi også nødt til at arbejde sammen om at finde løsningerne.

Internationalt fokus

Danmark er en stor skibsfartsnation,
og det er afgørende vigtigt for os, at der
gælder samme ambitiøse regler internationalt som i Danmark. Derfor arbejder vi aktivt i IMO, hvor vi bliver enige
om, hvilke regler, der skal gælde.
Vi har også et EU-spor – her er der
givet et bud på, hvor vi skal hen i 2050.
Samtidig arbejder vi med og støtter
op om de konkrete løsninger, for hvis vi
vil have meget høje ambitioner, skal vi
også have praktiske eksempler, der viser, at det kan lade sig gøre.
Hvis man sidder og forhandler – det
kan være i IMO eller i EU – er forhandlingen helt anderledes, hvis man kan
vise, at det helt konkret kan lade sig
gøre. Så ophører diskussionen, og man
kan gå videre til at lave reglerne.

Brændstof – livscyklus

Vi skal huske at se nye former for brændstoffer som en livscyklus. Vi er nødt til at

Regler udfordrede

Når der kommer nye brændstoffer, bliver
reglerne udfordrede. Hvis eksempelvis
nogen ønsker at benytte ammoniak som
brændstof, har vi kun regler for at transportere det – vi har ikke regler for, hvordan man kan bruge det som brændstof.

Metanol har andre brændpunkter end
den olie, vi normalt brænder af.
Brint er meget eksplosivt, spørgsmålet
er, om man kan sejle med det i et passagerskib?
- Det skal vi finde nogle løsninger på,
understreger Andreas Nordseth:
- Det samme gælder autonomisystemer, autodokningssystemer og beslutningsstøtte osv.
Reglerne bliver udfordrede.

Digitale systemer

- Digitalisering er på mange måder med
til at gøre skibene mere energieffektive,
og jeg er overbevist om, at vi kommer til
at se mere og mere digitalisering.
For mig at se kan et autonomt system
muligvis spare en vagtgående navigatør.
Men der er meget mere at hente i algoritmer og intelligente systemer, der hjælper med til at styre og træffe beslutninger.
Her gemmer der sig et stort effektiviseringspotentiale, fordi en algoritme kan
overskue data, man simpelthen ikke kan
overskue som menneske.
Autodokning er også et eksempel, måske kunne man manøvrere færgen optimalt energieffektivt ind i havn med hjælp
fra en algoritme. 

Danmark bygger to energiøer, der kan dække
hele Danmarks behov plus en hel del mere.
Bare for at dække skibsfartens behov skal man
have 600 energiøer. Det siger lidt om, hvor stor
en opgave det er. Jo flere, der har den udfordring, jo flere kobler sig på at finde en løsning,
der er global – og jo billigere vil jeres udfordringer blive, sagde Søfartsstyrelsens direktør,
Andreas Nordseth for nyligt ved Færgesekretariatets årsmøde.

CO2-NEUTRALE
CONTAINERSKIBE
Maersk samarbejder med
Søfartsstyrelsen på en
række oceangående metanolcontainerskibe, som
er et godt eksempel på en
klimafrontløber. Maersk
anvender en række alternative teknologier for at
nå de ønskede klimamål.
Godkendelsen af teknologier relateret til metanol
som brændstof går ud
over den konventionelle
regulering. I et effektivt
samarbejde i Future Lab
mellem skibsreder, rådgivere og Søfartsstyrelsen
findes løsninger, så skibene kan opnå de nødvendige flagstatsgodkendelser.

Autodokning er også et eksempel, måske kunne man
manøvrere færgen optimalt
energieffektivt ind i havn
med hjælp fra en algoritme.

”
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sige, at fra vi starter, til vi slutter, skal klimaregnskabet være neutralt … hvis man
laver brint eller metanol på baggrund af
sort olie, er der ikke meget klimaneutralitet tilbage. Det skal med i regnskabet
og overvejelserne, når man begynder at
vælge brændstoffer fremover: Kan I stå
til regnskab for hele cirklen?
På internationalt plan er det store
spørgsmål forsyningskæden. Man skal
være sikker på, at man kan producere og
have leverancer af det brændstof, man
ønsker at sejle på.
Danmark bygger to energiøer, der kan
dække hele Danmarks behov plus en hel
del mere.
Bare for at dække skibsfartens behov
skal man have 600 energiøer. Det siger
lidt om, hvor stor en opgave det er. Jo flere, der har den udfordring, jo flere kobler
sig på at finde en løsning, der er global –
og jo billigere vil jeres udfordringer blive.
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Søfartsstyrelsen:

Future Lab

Klima og digitalisering kalder på nye måder at tænke på. Ny teknologi og løsninger udvikler sig hurtigere, end reguleringen kan følge med,
hvad der ofte er en barriere for first movers. For at nedbryde barriererne etablerer Søfartsstyrelsen nu DMA Regulatory Future Lab.
- Fremtidens løsninger på klimaudfordringen vil udfordre reglerne og vores
egen administration. Det samme gælder i
høj grad nye digitale systemer. Søfartsstyrelsen vil være en aktiv medspiller i den
udvikling, som søfarten er inde i, og vi skal
være med til at sikre, at de gode idéer kan
føres ud i livet på en sikker og forsvarlig
måde, lyder det fra Andreas Nordseth, direktør i Søfartsstyrelsen:
Med DMA Regulatory Future Lab introduceres en ny ramme for arbejdet med
at godkende nye innovative løsninger.
Hvis en henvendelse om godkendelse af
nye teknologier, designs, operationer mv.
udfordrer gældende regulering, kan den
fremover behandles i Future Lab.
Her finder vi løsninger i samarbejde
med rederi, designere, klassifikationsselskab, rådgivere osv.
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Baner vejen

Vi ønsker at bane vejen for nye teknologiske løsninger, lyder den overordnede målsætning fra Søfartsstyrelsen.
Søfartsstyrelsen vil gerne være facilitator og samarbejdspartner for innovative
løsninger især inden for grøn teknologi,
dekarbonisering og digitalisering.
Men regulering kan være en barriere for at implementere nye ideer. Opdatering af international regulering tager
tid, og teknologiudviklingen bevæger sig
hurtigere.
For at kunne håndtere henvendelser,
der udfordrer reguleringen, tilbyder Søfartsstyrelsen sagsbehandling i Future
Lab.

Et Lab til godkendelse af
innovation

DMA Future Lab er en matrixorganisation, der håndterer udfordrende forespørgsler, der har brug for myndighedsgodkendelse eller accept. Målet er at være
en imødekommende myndighedspart-

FJERNSTYRET OPMÅLINGSSKIB I DANSKE FARVANDE
En Geodata-virksomhed
henvendte sig til Søfartsstyrelsen for at høre, om de
kunne bruge et fjernstyret
skib på projekter i danske
farvande. Det ubemandede
12,5 meter lange skib bruges til søopmåling og bliver
styret fra et kontrolcenter
i Aberdeen i Skotland. Da
der ikke findes klare regler
på området, udfordrer henvendelsen Søfartsstyrelsen
både i rollen som ansvarlig
for sikkerhed i de danske
farvande, men også i rollen
som ansvarlig for at sikre,
at sikkerheden er i orden på
selve skibet. Henvendelsen
behandles i Future Lab.

”

Hvis en henvendelse
om godkendelse af nye
teknologier, designs,
operationer mv. udfordrer gældende regulering, kan den fremover
behandles i Future Lab.

ner, der effektivt hjælper med at finde
sikre og miljøvenlige løsninger.
Future Lab håndterer forespørgsler på
forskellige stadier i innovationsprocessen.
På den ene side håndterer DMA Future Lab forespørgsler om innovationer, der
er klar til at blive implementeret på kommercielle skibe.
Future Lab kan dog også hjælpe med
henvendelser på et tidligt stadium, der
kræver plads eller geografi til at afprøve
nye ideer. 
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FREMTIDENS
BRÆNDSTOFFER

Det er utroligt vanskeligt at pege på, hvad der bliver fremtidens foretrukne brændstof for den grønne færgefart. Vi forsøger at give et overblik.
Kommentar, Hans Otto Kristensen, HOK Marineconsult ApS, fagteknisk rådgiver for Ingeniørforeningen i
Danmark (IDA) - oprindeligt skrevet til Færgesekretariatet.

Der sker for tiden en rivende udvikling inden for de forskellige alternative brændstoffer og drivmidler, herunder analyser
af hvorledes og hvor, de skal fremstilles.
Der er samtidig en usikkerhed vedr. den
fremtidige leverancesituation samt ikke
mindst, hvilken indflydelse dette har på
prisdannelsen for fremtidens energi.

El-færger

Inden for de sidste tre år har vi været vidne til, at flere elektriske færger er sat i drift
i danske farvande. De to første færger er
de to store færger på Helsingør-Helsingborgoverfarten, Tycho Brahe og Aurora af
Helsingborg, der i 2018 overgik fra dieselelektrisk drift til ren eldrift.
Det er først efter installation af nogle
meget store batteripakker, at færgedrif-

ten på HH Ferries – (nu Forsea) i høj grad
er mere fossilfri, da elforsyningen til batterier kommer fra elnettet, hvor CO2-udslippet per energienhed, dvs. per kilowatt
time (kWh), er 75-80 % lavere end strømmen fra en dieseldrevet elgenerator.
Overgangen til ren eldrift har medført
nedgravning af meget store elkabler gennem Helsingør by til færgernes ladestationer. Ladestationerne har desværre ofte
været helt ude af drift, så man har været
nødsaget til at gå tilbage til den dieselelektriske driftsform, da dieselgeneratorerne heldigvis stadig befinder sig på skibene og derfor kan aktiveres.
Introduktion af eldrift har været meget dyr, idet der er modtaget EU tilskud på
mere end 200 mio. kr. til formålet.

Ellen

Den mindre danske indenrigsfærge, Ellen, er også eldrevet via batterier og har
i øvrigt også modtaget stor økonomisk
støtte fra EU. Færgen har helt fra starten
været planlagt som en ren elfærge. Dens
sejllængde fra Søby til Fynshav er ca. otte
gange sejldistancen på Helsingør-Helsingborgruten.
Ellen er væsentlig mindre end HH-færgerne; men batterikapaciteten for Ellen er
ca. den samme som for H-H overfartens
elfærger, dvs. godt 4000 kWh, hvilket skyldes den længere sejldistance.
Ellen har nu fungeret stort set fejlfrit,
siden den i august 2019 blev sat i drift
mellem Søby og Fynshav. Endnu en elektrisk færge, Grotte, er 1. oktober sat i drift
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på Esbjerg-Fanøruten, hvorefter i alt fire
helt elektriske færger er i drift i Danmark.

Begrænsninger ved el

Kendetegnende for elfærgerne er, at det
er meget vigtigt, at ruten ikke er for lang,
og at sejlhastigheden ikke er for høj. Herved opnås en moderat batteristørrelse og
dermed også en moderat energimængde,
færgen skal have overført fra landtilslutningen.
Bliver elforbruget per overfart for stort,
kan ladekapaciteten og ladetiden blive
kritisk, da mange af de danske indenrigsfærger opholder sig kort tid i havn. Dette
forhold samt tilstedeværelsen af tilstrækkelig ladeinfrastruktur i land bliver en af

fremtidens udfordringer for introduktionen af elfærger i Danmark.
Nogle steder skal der etableres kabelforbindelser til højvoltstransformere inde
i havnenes bagland og alene kabelnedlægningen, som bliver en ekstra udgift
for den pågældende overfart, kan fordyre
et elfærgeprojekt i størrelsesordenen 10 %
af færgens nybygningspris.
Dertil skal lægges prisen til ladestandere og ladeudstyr på kajen, så man nemt
kommer op på ca. 10 millioner som ekstra
pris for elforsyningen alene for en mindre færge.

CO2 reduktioner

Brug af elektricitet, der i høj grad er baseret på brug af vedvarende energikilder

som sol og vind, har den fordel, at der fra
elnettet og frem til den elektriske fremdrivningsmotor er et begrænset energitab
i modsætning til de såkaldte Power-to-X
brændstoffer, hvor der er en række energitab bl.a. ved produktionen af brint samt
ved den efterfølgende proces, hvor brint
og CO2 skal forarbejdes, før det kunstige
brændstof Power-to-X er frembragt.
Med den elektricitet, der for tiden leveres af det danske energinet, opnås flg.
emissionsreduktioner ved overgang fra
ren dieseldrift til 100 pct. elektrisk drift:
• CO2 reduktion: 77 pct.
• NOx reduktion: 89 pct.
• Svovlreduktion: 90 pct.
• Partikel reduktion: 92 pct.
Ombygning af en eksisterende færge til
eldrift vil som regel være relativ omkostningstung, da store dele af maskinrummet og de tilhørende olietanke skal fjernes og ombygges, så der bliver plads til
batterierne.

HVO 100/ Biodiesel

Hvis der skal produceres Power-to-X af strøm, hvor i alverden
skal al den strøm så komme fra. Hvor mange energiøer er der
tale om. Eller hektar solceller…?
”Sandheden er faktisk, at vi slet ikke har den strøm, der skal
bruges til formålet.
Energiøen i Nordsøen starter med at samle strøm fra havvindmøller, der tilsammen har en effekt på 3 GW. Dette vil svare til ca. 6 % af Danmarks samlede energiforbrug i 2030.
Energistyrelsens seneste basisfremskrivning forudser, at vi
i 2030 samlet har 5 GW = 5000 MW vindmøllekapacitet, som vil
dække ca. 10 % af landets totale energiforbrug. Det vil svare til
1000 – 1500 store vindmøller, der vil fylde ca. 1000 km2. Vores
vindmølleudbygning er derfor totalt utilstrækkelig og ikke i trit
med den virkelige verden.”
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Et alternativ til en så omfattende færgeombygning er at benytte såkaldt HVO100
som brændstof. HVO står for Hydrogenereret Vegetabilsk Olie og er et fossilfrit alternativ til konventionel diesel. Man vil
ved anvendelse af HVO100 som brændstof kunne reducere CO2 udledningen
med i bedste fald op til 90 pct. mod de
knap 80 pct. ved anvendelse af batteridrift. HVO anvendes i øget grad i lastbilbranchen, men begynder også at vinde
anvendelse inden for skibsfart – i hvert
fald på forsøgsstadiet, da det er en stor
ekstra omkostning at bruge HVO i stedet
for almindelig brændselsolie.
Ifølge Teknologisk Institut, som sidder
inde med meget stor ekspertise inden for
HVO, er der ingen problemer med at anvende det til eksisterende dieselmotorer.
Ørsted samt rederierne Esvagt og Rhode
Nielsen har allerede anvendt HVO på nogle af deres skibe, og anvendelsen er sket
uden problemer, dog er HVO dobbelt så
dyr som almindelig dieselolie.
HVO100-løsningen kan anvendes som
en ”her og nu” løsning for en færgerute,
hvor man ikke er helt klar over, hvad man
på sigt vil investere i og, hvor man gerne

GRØN

- Skibsfarten skal de kommende år reducere branchens
samlede CO2 udslip med 50 %
i 2050 i forhold til 2008. Samtidig skal skibenes CO2 udslip
per transportenhed (dvs. per
ton gods per sejlet sømil) inden
2030 være reduceret med 40
% og 70 % inden 2050. også i
forhold til 2008 niveau, fastslår
Otto Kristensen, HOK Marineconsult ApS,

stadig vil benytte sig af en lidt ældre eksisterende færge på ruten.
Udslip af SOx og NOx for motorer, der
drives med HV100, er meget lavt og opfylder de skrappeste krav, der gælder i dag.

end CO2-skadeligheden. I sådanne tilfælde forsvinder CO2-reduktionen ved overgang til LNG.
En motor, der drives af LNG, skal være
specielt forberedt for LNG.

get lave, samtidig med at den samlede
virkningsgrad er fornuftig, når man vurderer hele energikæden fra produktion til
forbrug.

LNG

Metanol

En anden interessant måde at producere
metanol på er ved, at brint fremstilles ved
elektrolyse ud fra strøm fra vind og sol,
dvs. vedvarende energikilder.
Der forskes mere og mere i denne teknologi, og forsøg har vist, at det er muligt
på en meget effektiv måde at spalte vand
til brint (og ilt). Elektrolyse af vand til brint
vil vinde stort indpas de kommende år, da
det bliver et af de vigtigste elementer i

Ved eksempelvis at anvende naturgas –
LNG – kan der opnås en direkte CO2-reduktion på ca. 25 % i forhold til konventionel dieselolie. Denne reduktion kan opnås
under ideelle forhold uden udslip af methan, men desværre lider flere LNG-motorer af et methanudslip, der modvirker 25
% af GHG-gevinsten, da drivhusskadeeffekten for methan er ca. 30 gange større

Ved at anvende metanol som brændstof
kan man opnå en næsten CO2-neutral
situation, vel at mærke hvis metanolet
fremstilles som biometanol eller såkaldt
e-metanol.
Forgasning af biomasse (bioaffald, affald og biogas) kan være en særdeles bæredygtig måde at producere metanol på,
da de miljømæssige påvirkninger er me-

Power-to-X



TANK TO WAKE
En anden usikkerhed gælder CO2-beregningsmetoderne.
Hidtil har CO2-beregninger for skibstransport været baseret
på det CO2-udslip, der sker, når brændstoffet benyttes direkte fra
forbrugstanken på skibet og frem til skibets motor, hvor brændstoffet anvendes. Skibets motor driver skibets fremdrivningspropeller, som accelererer vandet bag propelleren, som på engelsk
benævnes ”wake”, så derfor kaldes dette CO2-udslip for ”tank to
wake”-udslippet.

Well to tank

Inden for de seneste to år har den internationale søfartsorganisation, IMO, initieret en diskussion om emnet livscyklusanalyser,
hvor man ud over ”tank to propeller”-andelen også er begyndt
at inkludere CO2-udslippet, der er forbundet med det energiforbrug, der sker i forbindelse med fremskaffelsen/fremstillingen af et brændstof helt fra kilden og frem til skibets tanke. Den
energimængde, som benævnes ”well to tank”-andelen, er primært procesenergi. Den kan være baseret på mere eller min-

dre CO2-neutral energi som eksempelvis vind- og solenergi, der
antages anvendt ved fremstilling af brint, der kan bruges enten
direkte (i en brændselscelle eller en forbrændingsmotor) eller
som en vigtig andel i Power-to-X fremstillingen.

Uenighed

Der er i IMO-regi uenighed, om ”well to tank”-andelen skal inkluderes i det samlede CO2-regnskab. Blandt modstanderne af dette princip hører bl.a. Kina, Indien og Saudi Arabien, dvs. ganske
store nationer. I uge 37 har der været indledende forhandlinger
i en af arbejdsgrupperne i IMO, som behandler dette emne, og
uenighederne og uklarhederne var desværre en del af det endelige forhandlingsresultat. Diskussionerne vil fortsætte på det
reelle IMO-møde i den såkaldte drivhusgasgruppe (ISWG) i uge
42 i år. Det emne er derfor også en del af de fremtidige usikkerheder i analysearbejdet i forbindelse med forberedelserne til et
mere grønt færgeudbud.
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fremstillingen af de kommende CO2-neutrale brændstoffer ofte kaldet Power-to-X.
Metanol er lovende som et fremtidigt brændstof, da det har fremragende forbrændingsegenskaber. På trods af
dets energitæthed, som er ca. halvdelen
af benzin, har metanol et højere oktantal
end benzin, hvilket giver mulighed for et
højere kompressionsforhold og øget forbrændingseffektivitet.
Udover de tilsyneladende muligheder
i en forbrændingsmotor betragtes metanol også som et lovende skibsbrændstof. Skulle man komme i en situation,
hvor metanol ikke kan fremskaffes, enten
midlertidigt eller mere permanent, vil en
metanolmotor som regel kunne køre på
almindelig dieselolie, da brændstofferne
(metanol og diesel) i de fleste tilfælde fødes ind i motoren via to separate dysesystemer.
Grundet den store erfaring med
at håndtere og opbevare metanol kan
brændstoffet integreres forholdsvis nemt
i den nuværende infrastruktur til transportsektoren.

Maersk satser på metanol

De positive egenskaber ved metanol er en
af grundene til, at rederiet A.P. Møller Maersk nu satser på at bygge de første helt
CO2-neutrale skibe med levering allerede
i 2023 for det første mindre containerskib.
I 2024 vil rederiet modtage de første af
i alt 8-12 meget store containerskibe (med
plads til 16.000 containere) også klar til
sejlads på metanol. Det er væsentligt dyrere at bygge og drive sådanne skibe, men
mange af fremtidens transportkøbere vil
stille skrappe krav til CO2-neutral transport, og dermed bliver Maersk klar til at
møde sådanne ambitiøse forudsætninger og krav.

De positive egenskaber ved metanol er
en af grundene til,
at rederiet A.P. Møller Maersk nu satser
på at bygge de første helt CO2-neutrale skibe med levering allerede i 2023
for det første mindre
containerskib.

Fremstilling ikke løst

Mængden af metanol til de store containerskibe vil andrage op til 350.000 tons
per år, mod ca. 10.000 tons til det mindre
containerskib med levering i 2023.
Hvorledes den store mængde metanol
på 350.000 tons rent praktisk skal fremstilles, dvs. hvor og til hvilken pris, kendes
på nuværende tidspunkt ikke. Det bliver
en stor udfordring at sætte en så stor

produktion af brint i gang, men Maersks
meget ambitiøse udspil vil utvivlsomt
virke som en katalysator for hele processen vedr. udvikling af katalysatoranlæg
drevet via el fra vindmøller og solceller,
samt konvertering af brint og CO2 til metanol. 

Samlet havvind (MW)
Kapacitet (MW)
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28 • LEDERNE SØFART / 3 / 2021

2024 2025

2026

2027

2028

2029

Kommercielle (fremtidige)

2030



Kender du
alle dine fordele
i PFA?
Et stort fællesskab giver mange fordele, og
som kunde i PFA har du flere fordele, end
du måske lige forestiller dig. Du har adgang
til lejeboliger, kollegier til dine børn,
testamenteservice og meget mere.

Læs mere på pfa.dk/flerefordele

Tag en smutvej
- scan koden!

Sejler på
grøn metanol
A.P. Møller-Maersk har bestilt
otte nye containerskibe, der hver
har en kapacitet på 16.000 TEU, og
som vil være i stand til at sejle på
grøn metanol.
De nye skibe skal efter planen erstatte de
ældre skibe, der i dag sejler for rederiet,
og derved vil der kunne opnås en årlig
CO2-besparelse på godt én million tons.
“Tiden er inde til at handle nu, hvis vi
skal løse skibsfartens klimaudfordring.
Denne ordre viser, at CO2-neutrale løsninger er tilgængelige i dag på tværs af
containerskibssegmenter, og at Maersk
står klar til at betjene det stigende antal
af vores kunder, der ønsker at gøre deres
forsyningskæder grønnere. Ydermere er
dette et solidt signal til brændstofproducenter om, at efterspørgslen på fremtidens grønne brændstoffer vokser hurtigt,” siger administrerende direktør hos
A.P. Møller-Mærsk, Søren Skou i en pressemeddelelse.
Det danske rederi har bestilt de nye
skibe hos det sydkoreanske værft Hyun-

A.P. Møller Maersk har desuden indgået
en aftale med et af verdens største skibsværfter – det sydkoranske værft Hyundai
Mipo Dockyards – om at bygge rederiets
første CO2-neutrale containerskib.
Feederskibet udstyres med MAN dual
engine technology, som gør det muligt at
sejle på såvel methanol som bunkerolie
med lavt svovlindhold.
”Dette banebrydende containerskib
viser, at der allerede i dag findes skalerbare løsninger til korrekt løsning af skibsfartens emissioner. Fra 2023 vil det give
os værdifuld erfaring med at drive fremti-

dens containerskibe, samtidig med at vi
tilbyder et ægte CO2-neutralt produkt til
vores mange kunder, der ønsker hjælp til
at decarbonisere deres forsyningskæder,”
siger Henriette Hallberg Thygesen, administrerende direktør for Fleet & Strategic
Brands, i A.P. Møller - Mærsk.
Det nye feederskib, der har en kapacitet på 2.100 TEU, vil sejle under dansk
flag og indgå i Sealand Europes rutenet
i Østersøen.
Feederskibet vil ifølge produktionsplanen blive sat i drift i 2023. 
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dai Heavy Industries, og det første skib
skal efter planen leveres i starten af 2024.
Ordren indeholder desuden en option på
yderligere fire skibe af samme type.

Emissionsfri færge
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Scandlines har indgået kontrakt
med det tyrkiske værft Cemre om
at bygge en emissionsfri fragtfærge
til ruten Rødby-Puttgarden. Færgen
indsættes i 2024 og indleder næste
generation af skibe på ruten
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Scandlines færge:

Norsepower rotorsejl
Scandlines’ erfaringer fra over et
år med et Norsepower rotorsejl på
hybridfærgen M/F Copenhagen
er så gode, at rederiet har forberedt søsterfærgen M/F Berlin til
et rotorsejl. M/F Berlin sejler ligeledes på ruten Gedser-Rostock,
men i modsætning til Copenhagen på tysk flag.
Da Scandlines i 2019 tog beslutningen om
at installere et Norsepower rotorsejl på
hybridfærgen M/F Copenhagen, var det
på baggrund af tekniske data fra producenten Norsepower Oy Ltd, få andre rederiers erfaringer samt egne undersøgelser
og beregninger.
Rotorsejlet fra Norsepower blev installeret i maj 2020, så nu har Scandlines haft
over et år til at samle data om, hvordan
rotorsejlet virker på Copenhagen, og hvilken effekt det giver på netop ruten mellem Gedser i nord og Rostock i syd.

CO2-reduktion. Den forventning er indfriet, så nu er vi klar til at tage næste skridt
og har derfor forberedt søsterfærgen Berlin til også at få et sejl,” siger Scandlines’
COO Michael Guldmann Petersen.
Også M/F Berlin betjener ruten mellem Gedser og Rostock. Ruten ligger perfekt til at opfylde det krav, der giver størst
udbytte af sejlet til fremdrift, nemlig at
vinden skal komme vinkelret på sejlet.
”Vores rute over Østersøen er
nord-sydgående, og vinden kommer fortrinsvis fra vest eller øst. Altså har vores
rotorsejl optimale forhold,” lyder det fra
en tilfreds driftschef.

Skjulte tiltag

Lader i Rødby

tage over på Rødby-Puttgarden,” siger bestyrelsesformand for Scandlines Vagn Sørensen.

Flere af Scandlines’ andre grønne tiltag
på vejen mod emissionsfrie færger er ikke
synlige for omverdenen, da de ligger under vandoverfladen. Et rotorsejl, der rager
30 meter op i luften, er derimod et meget
tydeligt signal om en grøn vision.
”Der har generelt været meget stor interesse for rotorsejlet – og i starten også
forundring blandt passagererne over,
hvad det var for en ”skorsten”. Så det meste af besætningen er nu mestre i tekniske forklaringer, der kan forstås,” siger Michael Guldmann Petersen. 

Fire til fem procent CO2

”Vores forventning var, at rotorsejlet på
Copenhagen ville give fire til fem procent

Med en emissionsfri færge tager Scandlines et stort skridt på den grønne rejse.
Med en overfartstid på en time er færgen emissionsfri. Den kan også fungere
som hybridfærge, som det allerede kendes fra Scandlines-ruterne mellem Danmark og Tyskland. Som hybridfærge er
overfartstiden 45 minutter. Færgen kan
dermed også indsættes som reservefærge, hvis en af de fire dobbeltenderfærger,
der i dag betjener ruten Rødby-Puttgarden, er på værft.
Scandlines udskifter dermed de to
ældste skibe i flåden, M/F Holger Danske
og M/F Kronprins Frederik.
”Med den øgede kapacitet bliver vi i
stand til at efterkomme det stigende behov fra fragtkunder. Alene i 2021 er antallet af fragtenheder steget med 12 procent,”
siger Scandlines’ CEO Carsten Nørland.

Færgen vil i første omgang udelukkende
lade i Rødby. Allerede i 2019 investerede
Scandlines i et 50 kV/25 MW strømkabel
til Færgevej i Rødbyhavn. Dette kabel forlænges nu til færgelejerne, hvor der installeres en transformer og ladestation.
På sigt er det planen også at kunne lade i
Puttgarden, når der er fundet en god løsning om køb af grøn energi.
”Der har i Scandlines længe været fokus på hele bæredygtighedsområdet. Hybridsystemet var et kvantespring inden
for grøn færgedrift. Scandlines har ikke
alene verdens største flåde af hybridfærger, systemet kopieres også over hele verden og har været en gigantisk succes. Nu
er vi parate til at tage næste store skridt
og indsætte den første emissionsfrie færge. Næste generation er dermed klar til at

Anerkendelse fra NABU

Den tyske miljøorganisation NABU hilser
det absolut velkommen, at Scandlines tager endnu et stort skridt mod emissionsfri
færgedrift.
”Rederiet reducerer ikke blot CO2-udledningen betydeligt og beviser, at selv
større skibe kan sejle helt uden udledning
af drivhusgasser og luftforurenende stoffer allerede i dag, men baner med sin pionerrolle også vejen for klimaneutral skibsfart. Vi er glade og taknemmelige for dette
modige skridt", siger Sönke Diesener, der
er skibsfartsekspert fra NABU. 
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Danske Havne:

Havne får
central rolle i
Power-to-X
Udviklingen inden for PtX til skibsfart går hurtigt, og blandt eksperter
og erhvervsliv er der bred enighed om, at PtX er en afgørende forudsætning for både den globale og danske omstilling af skibsfarten, skriver Danske Havne i rapporten: En grøn havnestrategi for Power-to-X.
Danske havne får en central rolle i omstillingen.

KILDE: EN GRØN HAVNESTRATEGI

Udvinding af fossil energi til skibsfart er
i dag begrænset til relativt få geografiske
placeringer. Med overgang til PtX-brændsler kan produktionen af skibsbrændsler
blive mere regional og fordeles på flere produktionssteder tættere på aftagermarkederne. Dette kan fx betyde, at
bunkring i Østersø- og Nordsøregionen
kan stige i takt med, at produktionen af
PtX-skibsbrændsler i denne region stiger.
Den lavere energitæthed i PtX-brændsler
som brint og ammoniak i forhold til fossile skibsbrændsler kan desuden føre til
behov for hyppigere optankning, hvilket
også kan øge behovet for bredere distribueret bunkring. Det stiller krav til både
oplagsplads og til hurtighed på havnene.

Energiforbrug og -emissioner

Det globale årlige forbrug er omkring 300
mio. ton skibsbrændsel, hvor transport af
skibsbrændsler med bulkskibe udgør ca.
en femtedel af forbruget.
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Dette vil sandsynligvis kunne mindskes, hvis skibsbrændslerne i højere grad
produceres tættere på forbruget. Hermed
kan dansk PtX-produktion anvendt i eller
nær Danmark reducere det globale behov
for brændselstransport.
I danske farvande forbruges lidt under
1 % af det globale brændselsforbrug svarende til årligt ca. 8-9 mio. ton CO2 /år. Det
stammer fra hhv. ca. 80 % handelsskibe,
ca. 15 % færger og ca. 5 % fiskeri mv.
De udledninger fra indenrigsskibsfarten, som pt. medtages i Danmarks nationale klimaregnskab, udgør ca. 0,8 mio. ton
CO2 /år og stammer omtrent ligeligt fra
færger, fiskeskibe og øvrige fartøjer.
Den danske handelsflåde udledte i internationalt farvand ca. 53 mio. ton CO2
/år.

Omstilling til PtX-brændsler

Den grønne omstilling af skibsfarten vil
i de kommende år kræve store investeringer i både ny teknologi, skibe og ener-

giinfrastruktur, herunder til udvikling
af grønne brændsler.
Skibe har en afskrivningstid på 25-30
år, hvilket betyder, at den grønne omstilling forventeligt vil ske over en lang
tidshorisont, men omvendt også skal i
gang nu for at være i mål i 2050.
I takt med at CO2 -neutrale brændsler er til rådighed, forventes udviklingen at gå betydeligt hurtigere.
Fx forventes markedet for ammoniak til skibsfart for alvor at få fat efter
2030, hvor nye skibe og infrastruktur
forventes at være på plads.
Det vurderes, at metanol og ammoniak og måske også brint bliver afgørende teknologier som brændstof i
skibsfart til interkontinentale ruter og
til containerskibe. Skibe, der kan bruge
ammoniak, forventes søsat, når en ammoniak- (dual fuel) motor er færdigudviklet, forventeligt omkring 2024.

Værdikæderne

Værdikæderne fra produktion, infrastruktur og forbrug på henholdsvis skibe og lastbiler skal være på plads, for at
den grønne PtX-omstilling af transportsektoren kan komme i gang. Råmaterialet udgøres af grøn strøm primært fra
havvindmølleparkerne, når denne ikke
kan benyttes til direkte elforbrug. Ved
at omdanne den til PtX på havnen, lagres den grønne strøm som drivmiddel,
der enten bunkres til skibe eller tankes
på lastbiler.
Lokale forhold afgør havnens rolle i
værdikæden – mange danske havne er
allerede i gang. Havnene kan få forskel-
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En række havne rummer arealer, der er
udlagt til tung industri som fx olieraffinaderier, der løbende vil kunne omstilles til
grønne brændsler. Det gælder fx på havnen i Fredericia og private havnearealer
i Kalundborg samt på Prøvestenen i København. Det lukkede Enstedværk er nu
opkøbt af Aabenraa Havn, der planlægger at omdanne arealet til produktionssted for PtX.
Port of Aalborg har ligeledes arealer,
der er velegnede til PtX-produktion.
Netop arealernes beliggenhed er væsentlig, når produktionen af PtX-brændslerne kommer op i skala, og risikoprofilen øges.

GRØN

OM

PtX-produktion på havnene

Samtidig vil der også være havne, der
specialiserer sig som distributionshavne,
hvor PtX eksporteres, som bl.a. Port of Aalborg arbejder henimod at blive.
En række havne har tilknyttede transportcentre, hvor varer og øvrigt gods omlastes og sendes videre med lastbil eller
tog ad det nærliggende motorvejs- el-

om

Nogle havne har væsentlige CO2-kilder
tæt på som fx Port of Aalborg, der sammen med Aalborg Portland arbejder på at
indfange CO2 med henblik på at benytte
det i produktionen af PtX.
Det samme er tilfældet med Copenhagen Malmö Port, der med ARC som partner vil samarbejde om CO2-fangst. I første
omgang til CO2-lagring i Nordsøen og på
sigt potentielt til grønne PtX-brændsler.
På den jyske vestkyst har en række
havne god adgang til havvind, der via eksisterende ledninger videreføres til bl.a.
Aabenraa Havn. Samme adgang til havvind har man i Rønne Havn og Grenaa
Havn.

Distributionshavne

ler jernbanenet. Det er tilfældet på Køge
Havn med Skandinavisk Transportcenter,
i ADP med Taulov Dryport tæt på havnen
i Fredericia samt med Aabenraa Havn
og Padborg Transportcenter. Havne med
denne type tilknyttede transportcentre
vil være ideelle lokationer til at placere
tankstationer til brintlastbiler. 
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Indfanger CO2

havnene i Kalundborg og Fredericia via
rørføring er forbundet med afsætningsmarkeder.

om

N

lige roller i værdikæden, hvilket bl.a. vil afgøres af lokale muligheder for produktion,
tilgængelig plads og typer af fartøjer og
vejtransport, der benytter havnen. Havnen kan fx facilitere attraktiv infrastruktur til udvikling af PtX-produktion eller
bunkringsaktiviteter på havnen.

Power-to-X (PtX) er en fælles betegnelse for en række grønne
brændsler (X’er), hvor grøn elektricitet fra vind- eller solenergi
omdannes til brint eller brintbaserede brændsler som metanol,
ammoniak eller kerosen (flybrændsel).
Det første led i processen i PtX er at danne brint fra elektricitet, hvorefter PtX brændsler kan fremstilles ved at tilføje enten
kvælstof for at få grøn ammoniak eller karbon for at fremstille
en række syntetiske brændsler som grøn metanol, ammoniak
og kerosen.

PtX-afsætning

På alle havne leverer private virksomheder brændstof til de skibe, der anløber havnen. Nogle havne har deciderede brændstoftankanlæg, som i havnene i Fredericia
og Aarhus, som drives af private aktører.
Nogle havne danner også ramme om offshore bunkering som i Skagen Havn, hvor
private leverandører servicerer skibe, der
ligger til på reden.
De havne, der arbejder på at revitalisere eksisterende rørføring fra olie til grønne brændsler, kan benyttes som afsætningskanaler til PtX.
For Copenhagen Malmö Port er der
fra Prøvestenen direkte rørføring til Københavns Lufthavn, på samme måde som
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Færgekaptajner:

Får robot
som hjælper
M/F Højestene, der sejler mellem Svendborg, Skarø og Drejø, er
blevet udvalgt som testfærge for et autonomisystem udviklet af den
lokale virksomhed DanaDynamics. Og som en af navigatørerne om
bord siger, så kan man lige så godt se i øjnene, at førerløse færger er
en udvikling, man ikke kan gå imod.

GRØN
STILLING

DANADYNAMICS, LISE MORTENSEN OG
CARSTEN LUNDAGER

OM

GRØN

Her midt i vinterperioden er der nærmest
ingen skibstrafik i det sydfynske øhav
bortset fra de forskellige færger, der forbinder øerne med Fyn. Men når det bliver sommer, og lystbåde pisker frem og
tilbage mellem bøjerne, er det en ganske anden sag. Så skal kaptajnerne være
ekstra opmærksomme, hvis der pludselig skulle være en lystsejler, der laver en
uventet manøvre. Det kender skibsfører
Kamma Sørensen alt til, for hun har sejlet
med Højestene i over 20 år. Derfor er hun
også godt tilfreds med, at de på hendes
færge snart skal i gang med at teste det
nye udstyr.
”Jeg har forstået det sådan, at autonomien i første omgang skal hjælpe os med
at få et bedre billede af, hvordan vi sejler
mest hensigtsmæssigt, og på den måde
kommer systemet til at virke som en slags
assistent for navigatøren. Men det er stadig os, der holder udkig og er parate til at
ændre kurs, hvis det viser sig nødvendigt.
Jeg er ret spændt på, hvordan systemet
kommer til at virke i praksis og er også

STILLING
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indstillet på, at der nok vil være nogle
børnesygdomme, der skal klares undervejs. Det er jo netop derfor, systemet skal
testes, inden det bliver rullet ud i større
skala,” siger Kamma Sørensen.

Frigøres til andre opgaver

Et andet sted i Svendborg sidder stifterne
af DanaDynamics, Martin Stockholm og
Lasse Skriver Møller. De taler begejstret

om det autonome system, de har arbejdet på at udvikle i årevis. For dem kan det
kun gå for langsomt med at få systemet
installeret på den lokale færge.
”Vi har allerede afprøvet det i mindre
skala på en af uddannelsesinstitutionen
Simacs både, og derfor ved vi, at det fungerer. Det bliver spændende at afprøve systemet på et helt anderledes fartøj, som
M/F Højestene er. Så det er rigtig fint for

”Jeg synes, det er fedt, at DanaDynamics sender deres folk ud for at se på virkeligheden i stedet for, at de skal se det hele på en skærm,” siger den erfarne
skibsfører, Kamma Sørensen og tilføjer: ”Det kunne andre godt lære noget af.
Da vi f.eks. skulle have nyt færgeleje på Skarø, var der ikke nogen, der spurgte
os til råds. Faktisk har vi ofte problemer med at gå ind i lejet, når der er østenvind. Så det havde måske været meget smart, hvis vi var blevet bedt om at komme med, så vi havde fået bygget et bedre og mere sikkert færgeleje.”

Skibsførerens assistent

Autonomien bygger på, at en computer
bliver fodret med alle de informationer,
man overhovedet kan forestille sig. Udover skibets egen radar og AIS skal der
installeres en laserscanner og optiske kameraer, og det er data fra alle disse sensorer, der bliver bearbejdet i computeren
og giver et samlet billede af skibets omgivelser. Ud fra det vil systemet foreslå
skibsføreren nogle navigationsmønstre,
der kan sejles efter i forhold til den givne
rute – altså afpasning af kurs og fart. Det
sidste er også vigtigt i forhold til at sejle
mere miljøvenligt, forklarer Lasse Skriver
Møller:
”En færge skal jo helst afgå og ankomme efter fartplanen, og derfor vil der være
situationer, hvor kaptajnen beslutter sig
for at give den lidt mere gas for at være

sikker på at nå frem til tiden. Men det kan
vise sig at være unødigt meget forbrug af
brændstof, og det er her, vores system vil
gå ind og foreslå den rigtige fart, som altså
vil betyde en meget mere effektiv og energirigtig måde at sejle på,” forklarer han.

Aftale om brug af M/F Højestene som
testfærge for DanaDynamics autonomisystem. Fra venstre: Havnemester
Christian Steffensen, borgmester Bo
Hansen, Lasse Skriver Møller og Martin Stockholm, DanaDynamics.



os, at Svendborg Kommune er gået med i
projektet og altså stiller den kommunale færge til rådighed som testskib,” siger
Martin Stockholm, der suppleres af Lasse
Skriver:
”Det her system er ikke udviklet til at
overtage navigatørernes job, men for måske at frigøre dem til andre opgaver om
bord. Autonomien skal primært hjælpe
dem med at træffe de rigtige beslutninger for derved at kunne sejle mere sikkert
og mere miljøvenligt. 62 procent af alle
ulykker til søs skyldes menneskelige fejl,
og her vil vores system kunne varsle navigatøren i god tid, hvis der er risiko for
kollison eller grundstødning.”

Lytter til erfaringer

På Højestene har de allerede haft adskillige besøg af DanaDynamics’ unge softwareingeniører, der ikke ligesom de to
direktører nærmest ”er født med søstøvler på”, som de selv udtrykker det. Og som
Kamma Sørensen siger, er hun positivt
overrasket over, hvor meget de udsendte
fra virksomheden lytter til navigatørernes
erfaringer og på den måde får det bedst
mulige billede af de udfordringer, der kan
ligge i at navigere færgen.
”Når vi f.eks. sejler i det smalle løb, ”Højestene-løbet”, skal man holde tungen lige
i munden, når vi møder Ærø-færgen, der
er noget større end os. Og særligt når det
blæser, skal vi absolut ikke uden for sejlrenden, for så risikerer vi at gå på grund.

Mere sikker færgefart

I første omgang er det en slags hjælpende robot, der installeres om bord på Højestene og altså ikke et system, der selv kan
sejle skibet. Men det er på vej, eftersom et
andet Svendborg-firma, Automation Lab,
skal stå for at opgradere færgen automationsmæssigt.
”På en 25 år gammel færge som Højestene vil det ikke være muligt fra vores
computer at styre hverken kurs eller fart

”



Jeg synes, det er fedt, at
DanaDynamics sender
deres folk ud for at se
på virkeligheden i stedet for, at de skal se det
hele på en skærm.”

– citat Kamma Sørensen,
skibsfører, M/F Højestene
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– den har jo f.eks. ingen forbindelse til hovedmotoren. Så der skal installeres en hel del elektronik, hvis det skal blive muligt at styre skibet via
vores system. Og det er da en gevinst for byen, at
vi er to lokale virksomheder, der kan være med
til at skabe en mere sikker og grønnere færgefart,” siger Martin Stockholm.

Boligøkonomi
bliver nemmere,
når du ejer
din bank

Kan koste jobbet

Men der kommer til at gå nogle år, før man kan
hoppe ombord på en førerløs færge til Skarø og
Drejø – altså en færge helt uden navigatører om
bord. For der er også andre ting at tage hensyn
til – eksempelvis en motor, der svigter, eller at
der opstår brand ombord. Så skal nogen kunne
håndtere den situation, men der er næppe nogen tvivl om, at autonomien på længere sigt kan
risikere at koste navigatører jobbet.
”Det er klart, at de nye systemer vil gøre nogen af os overflødige, og derfor vil nogen måske
også synes, det er træls, at vi skal bane vej for
dem. Men jeg ser sådan på det, at det er udviklingen, og den kan man alligevel ikke gå imod. Og
hvis vi på den her måde kan sejle med langt større sikkerhed, kan jeg ikke se andet end, at det er
en gevinst,” understreger Kamma Sørensen. 

Skal du
handle bolig?
Ring 3378 1969,
book på lsb.dk/ls
– eller skriv til:

Som medlem af Lederne Søfart er du medejer
af Lån & Spar og får særlige fordele. Danmarks
højeste rente på din lønkonto er en af dem.
Du får også en økonomisk helhedsrådgivning
af din personlige bankrådgiver, der har sat sig
ind i arbejds- og lønvilkår for medlemmer af
Lederne Søfart.
Det sidste er vigtigt, når det gælder din bolig.
Uanset om du skal købe, sælge eller leje, kan
du regne med kvalificeret rådgivning fra en,
der kender din økonomi. Køb af villa, lejlighed
eller andelsbolig er nok den største økonomiske
beslutning, du kommer til at træffe, så hvorfor
ikke udnytte alle dine fordele?

Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.

ls@lsb.dk
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Til næste år etableres landets første førerløse færgeforbindelse, der skal forbinde borgere mellem Aalborg og Nørresundby over Limfjorden. Kommunens Center for Logistik og Samarbejde har i september måned indgået en aftale med Tuco Yacht Værft,
efter at det har vundet et EU-udbud om at producere Fjordbussen, som vil blive Danmarks første passagerfærge, der kan sejle førerløst.
- Vi er nået rigtig langt teknologisk, og derfor skal vi nu have afdækket, hvad der
udestår af tekniske, kompetencemæssige og lovgivningsmæssige forhindringer, siger
Kjeld Dittmann, formand for ShippingLab. For ham er der ingen tvivl om, at autonomi
på længere sigt kommer til at spille en rolle for indenrigsfærgedriften i Danmark, og
at det tværgående samarbejde samtidig vil kunne bane vejen for nye løsninger, som
både kan gavne tilgængeligheden i Danmark og vores eksport.

STILLING

Med Fjordbussen – der både bliver emissionsfri og autonom – bliver
Aalborg blandt de første til at introducere fossilfri færgedrift. Den førerløse Fjordbus forventes at være i drift i sidste halvdel af 2022.

OM

om

Emissionsfri og
autonom færge
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Mange danskere bruger den københavnske metro, hvor man ofte møder en medarbejder på perronen, men hvor selve toget kører førerløst. Flytter vi blikket fra skinnerne
til vandvejen, er vi teknologisk nået så langt, at man sagtens kunne forestille sig noget
tilsvarende på nogle af de danske indenrigsfærgeruter inden for en overskuelig fremtid.
Det vil sige førerløse, men ikke besætningsløse skibe, lyder det fra ShippingLab.

AUTONOME FACTS

Søfartsstyrelsen oplever stor
interesse for at gennemføre
testaktiviteter flere steder i
landet. Flertallet af projekterne er i øjeblikket i en udviklingsfase.
•T
 est af fjernstyret slæbebåd
i Københavnsområdet (Svitzer Hermod)
•T
 est af fjernstyret arbejdsfartøj i farvandet syd for Fyn
(Tuco Yards, Faaborg, og det
amerikanske firma Sea Machines)
•T
 est af autonomt passagerfartøj i Limfjorden (Center
for Logistik og Samarbejde i
Aalborg)
•T
 est af autonom drone i
Svendborg Havn til ubemandede søopmålinger (DanaDynamic)
•F
 orsøg med landbaseret
lodsning vha. droneteknologi
i Nyborg Fjord (DanPilot)
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Mere end teknologi

Men én ting er de tekniske muligheder,
noget andet er tryghed, sikkerhed og andre udfordringer på vejen mod autonom
færgedrift.
Sammen med SIMAC, Søfartsstyrelsen, DTU, TUCO Værft og Færgesekretariatet vil man derfor flytte fokus fra primært
at handle om nye teknologiske muligheder til også at handle om, hvilken forskel
disse kan gøre lokalt.
Derfor dykker man nu ned i fire hovedemner: Teknologi, regler & lovgivning, uddannelse & kompetencer samt den bagvedliggende forretningsmodel, der ikke
kun handler om økonomi, men også om
den merværdi, nye højautomatiserede
færger kan skabe.

STILLING

Mandskabet frigjort

- Der kommer til at ske rigtig meget på
dette område. Både i forhold til grøn omstilling og i forhold til den måde, vi tæn-

ker infrastruktur på, lyder det fra Jan Fritz
Hansen, sekretariatsleder i Færgesekretariatet:
- Autonomi er spændende, fordi det
kan betyde mere frihed til et lokalsamfund, hvis der for eksempel kan sejles om
natten ved behov for akut sygetransport
eller lignende. Og frigør man mandskab
fra selve sejladsen, kunne man forestille
sig, at medarbejderne på land også kan
varetage nye roller, fx inden for service,
turisme, hjælp til personer med handicap
eller andet til glæde for lokalsamfundet
og dets gæster. Udover naturligvis det
rent sikkerhedsmæssige og kontroldelen.

Økonomi og bæredygtighed

Skal kommunerne kunne se fidusen i højautomatiseret færgedrift, spiller økonomi
og bæredygtighed dog også en helt afgørende rolle. Her bliver en automatiseret og
formodentlig elektrificeret sejlads forventeligt mere økonomisk, bl.a. fordi en bed-

re dataforståelse i højere grad kan tilpasse sejladsen efter forholdene, og i lighed
med metrotogene kan man forestille sig
et kontrolcenter i nærområdet, som med
fordel kan styre flere ruter.
”I ShippingLab vil vi gerne være brobyggere mellem teknologiproducenter
og samfundet, herunder de myndigheder som skal vurdere mulighederne. Derfor er det vigtigt, at også Søfartsstyrelsen
deltager aktivt i at klarlægge, hvordan
spændende ny teknologi kan bringes i anvendelse og gøre nytte. Vi er alle meget
optagede af sikkerhed og tryghed, og når
vi får listet de ting, som udestår, bliver det
nemmere at nå målet og forhåbentlig gå
forrest med stærke danske løsninger, som
både kan styrke den danske infrastruktur
og samtidig opnå international godkendelse med henblik på eksport,” siger Kjeld
Dittmann. 

Autonom ekstra-færge til Bjørnø
Sidste år startede kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune et
projekt, hvor der blev set nærmere på
mulighederne for autonom færgedrift.
I første omgang koncentrerede man sig
om Bjørnøfærgen.
- Vi har arbejdet med Bjørnøfærgen som
et muligt fremtidigt projekt, hvor vi har
set på, hvad der skal til for at etablere
en autonom færge som supplement til
den bestående for at skabe en yderligere
dækning af færgefarten til Bjørnø igennem benyttelse af autonom teknologi.
- Så den autonome færge skal altså ikke
erstatte den eksisterende færge, understreger Tuco Værfts CEO, Jonas Pedersen.
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Testsejladser
Der er sejlet testsejlads i farvandet ud for Faaborg med
testfartøjet ”Eleanor”, der var udstyret med alle former
for elektronik samt en specialmast på forkant af styrehuset med bl.a. afstandsmåler til kystlinjerne med
mere.
- Testarbejdet omkring Bjørnøruten har medført, at vi
nu er kommet med i et delprojekt under det, der hedder Shippinglab. Det kan forhåbentlig føre til et egentligt demonstrationsprojekt, hvor vi kan gennemføre
autonome sejladser – og på den måde få afdækket
autonom sejlads i praksis.
Og endelig – i forlængelse af dette – kan vi måske engang i fremtiden komme til at supplere Bjørnøfærgen
med en autonom færge, lyder det fra Jonas Pedersen,
der tilføjer, at TUCO skal bygge Danmarks første autonome færge til Aalborg kommune.

Ikke kun vores ulykkesforsikring
Forbrugerrådet Tænk har endnu en gang kåret TJM Forsikring som “Bedst i test”.
Denne gang for vores husforsikring, da den både har gode og billige dækninger.
Husforsikringen dækker nemlig hele dit hus, hvis der skulle opstå skader.
Derudover kan du også vælge din egen selvrisiko - og altid få 0 kr. i selvrisiko på
glas- og sanitetsskader.
Læs mere på tjm-forsikring.dk/husforsikring eller ring til os på 70 33 28 28.

Forsikring
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Rekordoptag i både Frederikshavn og Marstal. Det er ikke mindst tilbuddet om at bo gratis og i trygge rammer på et skolehjem, der tiltaler
mange af de helt unge. Derudover har MARTEC i Nordjylland et togt
med skoleskibet Danmark som det helt store trækplaster
”Det er den bedste beslutning, jeg nogensinde har truffet i mit liv. Kort og godt.”
Udtalelsen kommer fra den 25-årige Jonas
Klit Nautrup, der med egne ord rodede noget rundt i det rent uddannelsesmæssigt,
da han var yngre. Han var i hvert fald skoletræt og kunne slet ikke i sin vildeste fantasi forestille sig, at han nogensinde skulle stå med en studenterhue på hovedet.
Men det blev der lavet grundigt om på,
efter at han havde været til åbent hus på
Marstal Navigationsskole i 2016.
”På det tidspunkt gik jeg på en produktionsskole i Skive og havde absolut ingen
planer om at skulle tilbage på skolebænken. Der var bare for meget krudt i røven
på mig til at sidde stille i mange timer.
Men så hev min far fat i mig og sagde, at

”

Det er den bedste beslutning,
jeg nogensinde har truffet i
mit liv. Kort og godt.”
Citat Jonas Klit Nautrup om at melde
sig ind på HF-søfart i Marstal.
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nu skulle vi altså til Ærø. Jeg vidste dårlig
nok, hvor øen lå, men syntes, det var ret
hyggeligt det der med at skulle sejle med
en færge derover. Og efter bare to timer
med rundvisning på skolen og introduktion til den treårige HF-søfart var jeg solgt
og vidste, at det var her, min fremtid skulle ligge,” fortæller Jonas Nautrup med begejstring i stemmen.

Teori og praksis

Det, der især tiltalte ham, var vekslingen
mellem praksis og teori. At man kunne
have to timer engelsk, derefter to timer
med biologi på skolen. Og så ellers ned
på havnen og have bådtjeneste eller over
på værkstedet og lære at svejse og skærebrænde. Undervisningen i HF-fagene
foregik og foregår stadig på VUC, der ligger lige ved siden af Navigationsskolen,
hvor de får undervisning i de nautiske fag.
”Det var superfint med den afveksling – lige noget der passede mig – for så
blev det aldrig kedeligt. Og så har jeg altid
vidst, at jeg gerne ville noget inden for det
maritime og glædede mig til timerne ude
på vandet. Det var dog langt fra alle mine
klassekammerater, der havde maritime
karriereplaner. For mange af dem var
HF-søfart bare en anderledes og spændende måde at blive student på. Men jeg
tror, at i hvert fald en fjerdedel af os tog

ud at sejle, efter at vi var blevet færdige
sommeren 2019,” fortæller den tidligere
elev på HF-søfart.

70 nye elever

Det er sød musik i ørerne på Helle Bak
Poulsen, der er rektor på Marstal Navigationsskole. For hendes kongstanke er, at
så mange som overhovedet muligt skal
fortsætte i de maritime erhverv.
Dog er det færre end 25 procent, der
fortsætter med at sejle, men f.eks. var seks
ud af de 31 på det seneste kystskipperhold
fra HF-søfart, og det, synes hun som udgangspunkt, er fint nok.
”Selvfølgelig så jeg gerne, at vi kunne
fastholde endnu flere, og det er også noget af det, jeg vil bruge mine kræfter på de
kommende år. Jeg vil arbejde på, at vi på
skolehjemmet sætter fokus på tryghed og
trivsel, så det bliver et endnu bedre sted at
være. Og så vil jeg også arbejde for, at der
bliver et endnu bedre samspil mellem eleverne og lokalsamfundet, så flere får lyst
til at blive herovre og læse videre i de her
fantastiske rammer, som et øsamfund er,”
understreger Helle Bak Poulsen, der i øvrigt kan glæde sig over et rekordstort optag på HF-søfart. ”I august startede hele
70 elever her hos os, og derfor måtte vi gå
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Fyldt på skolehjemmet

”Vi er selvfølgelig rigtig glade for, at så
mange vil tage deres maritime HF herovre. Det betyder, at der nu er fyldt godt op
på skolehjemmet med hele 73 elever. Nogle af de nye kommer faktisk fra Ærø, og de
bliver så boende hjemme, mens nogle af
de gamle får lov at blive på skolehjemmet,
selvom de faktisk normalt kun kan bo der,
til de fylder 18,” forklarer Helle Bak Poulsen og fortsætter:
”Med denne stigning i optag bliver det
selvfølgelig interessant at se, om der også
vil være flere, der vil gå efter et job i Det
Blå Danmark. Det er svært at sige. Jeg kan
blot konstatere, at uanset hvilken karriere de senere måtte vælge, så er mange
af de færdigheder, de får lært her hos os
som f.eks. brandbekæmpelse og søsikkerhed, det er ting, de vil få glæde af resten
af livet.”

Blå studentereksamen

Nu bevæger vi os fra Ærø i det sydfynske
øhav til den nordlige ende af Danmark,
nemlig til Frederikshavn, hvor de også
har udbudt HF-søfart, siden uddannelsen
blev lanceret i 1998.
Men på MARTEC hedder denne særlige ungdomsuddannelse ikke længere
HF-søfart, men Maritim Student STX og
HF. De har nemlig fået bevilget en forsøgsperiode, hvor de får lov til også at udbyde
en klassisk studentereksamen – i kombination med de maritime fag, som man
også har på HF-søfart.
”På bare to år har vi oplevet en tredobling af studerende på vores nye linje i forhold til, da vi udelukkende havde HF-søfart på programmet. Den øgede interesse,
tror jeg, har noget at gøre med, at eleverne
tidligere var henvist til at bo ude i byen.
Nu kan vi ligesom i Marstal tilbyde plads
på vores skolehjem på Kragholmen. Og så
tror jeg da også, at vi får flere til at søge ind
her, fordi de som dimittender står både
med en studentereksamen i hånden og
en uddannelse som ubefaren skibsassi-

stent,” siger uddannelseschef på MARTEC
Kragholmen, Kenneth Kirkegaard.

Danmark og efterskole-vibes

Og, som han tilføjer, det trækker nok heller ikke fra, at man får et 12 ugers togt med
skoleskibet Danmark oveni hatten, hvis
man vælger at gå på Maritim Student og
HF i Frederikshavn. Flere af eleverne lægger da heller ikke skjul på, at det har været en vigtig del af deres beslutning om
at søge ind på netop MARTEC. Det gælder f.eks. 16-årige Karla Galtt Frydendal
fra København:
”Min største motivation var, at jeg
kunne kombinere et togt med skoleskibet
Danmark med en maritim uddannelse og
så det, man kan kalde efterskole-vibes. Vi
har allerede været igennem en masse
krævende kurser, og jeg har allerede nu
supermange gode venner. Det er som en
efterskole, men med mere frirum. Jeg føler mig privilegeret at kunne tage sådan
en uddannelse.”
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Landsdækkende rekruttering

Foreløbig løber forsøgsperioden med at
kunne udbyde både STX og HF-søfart
frem til 2024/2025. Sidste år var optaget
i alt 35, i år som nævnt 45, og næste år er
målet at kunne nå op på det maksimale
antal, nemlig 56 elever, som også er antallet af pladser på skolehjemmet. Region Nordjylland støtter skolens initiativ og
har foreløbig bevilget to millioner kroner
til projektet – penge som primært bliver
brugt til forbedringer på skolehjemmet
og så til den vigtige rekruttering.

”En betingelse for at få STX’en til Frederikshavn var, at vi skulle rekruttere fra
hele Danmark og ikke kun Nordjylland.
Det lever vi bestemt op til, da vi har elever fra nærmest hele Danmark – fra både
København, Bornholm og Lolland. Det
kræver, at vi bruger mange kræfter på
rekruttering, og derfor har vores projektkoordinator Niklas Knokgård i efteråret
været rundt i det meste af landet for at
fortælle om vores specielle tilbud. Og det
bliver han ved med indtil 1. marts 2022,
hvor der er deadline til næste optag på
Maritim Student,” forklarer Kenneth Kirkegaard.

Vekselvirkning

MARTEC lægger ligesom Marstal meget
vægt på vekselvirkningen mellem teori
og praksis i undervisningen, men det er
en meget forskellig måde, de gør det på.
På HF-søfart i Marstal er de maritime og
de gymnasiale fag flettet ind i hinanden,
sådan at eleverne hver dag skifter mellem
boglig og praktisk indlæring. I Frederikshavn er undervisningen delt op på en anden måde. Langt de fleste dage tilbringer
42 • LEDERNE SØFART / 3 / 2021

42 • LEDERNE SØFART / 3 / 2021

eleverne på Frederikshavn Gymnasium,
hvor de får undervisning i de gymnasiale
fag. Og så tilbringer de to hele dage hver
anden uge på MARTEC, hvor de både er
på værkstedsskole og tillige får undervisning i de maritime fag.
”Når vi skal gennemføre en gymnasial
uddannelse, er vi nødt til at have kontinuitet i undervisningen, og det, mener vi,
bedst foregår på den her måde. Men vi har
da også maritime fag som sejlads tirsdag
og torsdag morgen, og når vi så nærmer
os togtet med skoleskibet, sætter vi turbo
på sømandsskab og værkstedsfag. De er i
øvrigt ikke selvskrevne til en plads, for der
er også ansøgere udefra, men de er reserveret en plads og får den, hvis de er klar til
det,” forklarer Kenneth Kirkegaard.
Udover Marstal og Frederikshavn kan man
også tage en HF-søfart på Svendborg Søfartsskole, hvor elever under 18 år også vil
få tilbud om gratis kost og logi på skolen.


”
SØFARTSMILJØET TRÆKKER
I Marstal kan de ikke hamle op med et 12 ugers togt med et
stort flot skoleskib, her må eleverne nøjes med en uges sejlads
med skonnerten Fylla. Til gengæld mener Jonas Klit Nautrup, at
Marstal som en gammel søfartsby med nærmiljø har noget helt
specielt at byde på. Det er også derfor, han efter 12 måneders
sejlads som kadet hos Mærsk nu er vendt tilbage på Ærø og er
gået i gang med at læse til skibsfører.
”Folk skulle prøve at komme herover og opleve det fælleskab,
der er, og den måde vi som studerende bliver modtaget på af lokalbefolkningen. Det er også derfor, jeg har meldt mig til at tage
ud og holde foredrag og på den måde være med til at rekruttere
nye elever til HF-søfart. Jeg kan 110 procent anbefale at læse
her i Marstal, og nu da jeg også har fundet en kæreste herovre,
kan jeg ikke forestille mig andet end at blive boende,” lyder det
fra den 25-årige sømand.

… jeg vil også arbejde for,
at der bliver et endnu bedre samspil mellem eleverne
og lokalsamfundet, så flere
får lyst til at blive herovre og
læse videre i de her fantastiske rammer, som et øsamfund er."
Helle bak Poulsen, rektor på Marstal
Navigationsskole.
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ELBILER PÅ VOGNDÆKKET:

Beredskab,
risikovurdering og
nødprocedurer
AF LISE MORTENSEN/HENRIK HAGBARTH

Vi har bedt Henrik Hagbarth
Mikkelsen, der er tilknyttet
udviklingsarbejdet af elfærgen Ellen som konsulent og
desuden er lektor på Marstal
Navigationsskole og underviser på skolens batterikurser, om hans vurdering af
et af tidens nye sikkerhedsspørgsmål: Brand i en elbil
på en færge.

Som en del af Danmarks grønne omstilling forventes der i 2030 at være
ca. 1 million dansk registrerede elbiler. Ud over de åbenlyse klimafordele
er der dog også flere udfordringer forbundet med elbilerne. Pga. batteriet
opfører elbiler sig nemlig anderledes
end konventionelle biler ved brand,
og slukningen skal ske på en anden
måde, da batteriet kan udvikle varme
og potentielt blusse op igen, længe efter branden er slukket. Desuden kan

skadede eller brændende batterier
udlede hydrogenfluorid, som er giftig.
De fleste danske færger er godkendt til
at transportere farligt gods. Vogndækkets design og færgens integritet er derfor også beregnet til at kunne modstå en
brand i de mængder af batterier, der er
tale om i elkøretøjer.
Elbilbrandens forløb vil være meget afhængig af bilmærke, batterikemi, batteristørrelse og State of Charge på batteripakken ved brandens udbrud.

MYTEAFLIVNING
Myte 1: Brændende elbiler skal
skubbes i havet
Det er næppe en anvendelig strategi
at trille elbiler i havet fra en færge.
Sandsynligheden for, at elbilen står
parkeret, så den kan trilles frit, og
chancen for at få den i neutralt gear
under kraftig og giftig røgudvikling
er lille. Endelig vil det være uheldigt
at åbne porte eller ramper i en nødsituation, hvor man i sidste ende kan
få brug for, at færgens stabilitet er
så intakt som muligt. Risikoen for, at
elbilen kun triller halvt ud og sætter
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sig på ”maven” med batteribanken
direkte på vogndækket uden mulighed for yderligere køling, er stor.

Myte 2: Elbilbrande kan ikke
slukkes
Dette har kun en flig af sandhed i
sig. I store elbiler er batteripakkerne
opdelt med interne brandvægge, der
ret effektivt sikrer, at det kun er en
del af batteriet, der lader sig påvirke
ved kædereaktioner mellem battericellerne.

Dermed stoppes branden med
stor sandsynlighed ved brandvæggen.
Samtidig er nye celletyper med
en mere stabil kemi, som f.eks. litium-jern-fosfat, ved at vinde indpas. Om få år vil også faststof og
gel-elektrolytter i stedet for flydende
elektrolytter være med til at fremme
den indbyggede sikkerhed.
Det er dog rigtigt, at et elbilbatteri
bør regnes for ustabilt, hvis der har
været ild i eller omkring det, og der

Mine kommentarer bygger på
den viden, jeg har om moderne litium-ion-batterier i
elbiler, og de artikler, ulykkesrapporter og undersøgelser jeg har læst på området.
Vi har et par studerende, der
skriver om emnet i deres afsluttende skibsføreropgave i
øjeblikket, understreger Henrik Hagbarth Mikkelsen, her
på dækket af elfærgen Ellen.

Risikovurderingen

2.	Bortventilation af brandfarlige og giftige røggasser fra det brændende køretøj,
uden at røgen kommer i kontakt med
passagerer og besætning.

Risikovurderingen bør især håndtere to
aspekter i begge tilfælde:
1.	Tilstrækkelig sprinklerkapacitet til
langvarig slukning/køling af de relativt
store mængder lagret kemisk energi i
batterier eller brændstoftanke.

Risiko for brand i elbiler

En elbilbrand i en færge adskiller sig efter
min mening ikke væsentligt fra en brand
i en mindre lastbil i en færge.
Bruges sprinklersystem eller vandtågesystem til slukningen, elimineres risikoen for stød for slukningspersonalet.

vil stadig være strøm på batteriets
celler.

Myte 3: Elbilbatterier eksploderer
i vand
Elbilbatterier eksploderer ikke, blot
de kommer i forbindelse med vand.
Der er forskel på de litium-ion-batterier, der sidder i elbiler, og de
litium-metal-batterier, man kunne
købe til radiostyrede biler i gamle
dage.
Litium-metal reagerer kraftigt
med vand og kan eksplodere, men
der er ikke litium i fri form i et litium-ion-batteri. Der er mange typer

litium-ion-batterier, og smides fx et
kraftigt opladet litium-polymer-batteri i havnen, vil det sandsynligvis
syde og boble og udsende gasser og
stikflammer, som vi så det forrige
sommer, da en radiostyret bil kørte i
havnen i Assens.
De litium-ion-batterier, der bruges i elbiler, kan også kortslutte,
men de vil normalt reagere mere
trægt og i øvrigt være ret godt sikret
mod vandindtrængning.
Her udgør elbilens øvrige ledningsnet en større fare for kortslutning og
lysbuer.

Risikoen for en alvorlig og hurtigt udviklende brand i elbilbatterier er størst, hvis
branden starter i selve batteripakken
på grund af en fejl i batterierne. Der går
relativt lang tid, før en brand startet i
bilen uden for batteriet vil brede sig til



Myte 4: Sluk hovedafbryder
Der findes i alle elbiler en hovedafbryder for elsystemet, som brandfolk kan finde og afbryde, hvis man
kender bilmodellen. Men der vil stadig være strøm på batteriet.
På et vogndæk kan det være
svært at komme sikkert hen til elbilen ved brand, så det er næppe
relevant at bruge tid på at afbryde
ledningssystemet i et slukningsscenarie på en færge, hvor man
alligevel foretrækker at bruge vogndækkets sprinklersystem, vandtåge
eller fjernafkøling med stråle/vandkanon.
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batteripakken, viser erfaringer fra elbiler.
Hybridbilers batterier lader derimod
til at sidde mere udsat.
Dette kan have betydning for slukningsstrategien for rene elbiler, da branden så måske kan nås stoppet i opløbet.

Norske erfaringer

Generelt er elbilers batteripakker meget godt sikret mod brandpåvirkninger
udefra. Ved den store p-husbrand i Sola
Lufthavn ved Stavanger i 2020, hvor flere
hundrede parkerede biler brændte pga.
en brand i en dieselbil, er Jostein Ween

Gravs, sjefingeniør ved Direktoratet for
Samfunnssikkerhet og Beredskap, konklusion, at kun ganske få af elbilernes batteripakker blev påvirket af branden, og at
dette ikke gav anledning til et forværret
brandforløb.
En af udfordringerne på en færge kan
være tidligt at erkende, om der er tale om
brand i en elbil, i en hybridbil eller i en almindelig konventionel fossilbil.

Slukningsstrategi /elbiler

Ved slukning af en brand i en elbil, hvor
det er batteripakken, der udsender flammer og røg, er slukningsstrategien mere
langvarig og kræver større vandmængder
end for en almindelig bilbrand. Røgudviklingen er desuden giftig og ætsende, men
det er den også ofte fra en almindelig bilbrand på et vogndæk.
Erfaringer viser, at flammer fra litium-ion-batterier kan slukkes relativt hurtigt, og ofte brænder den enkelte battericelle ud efter forholdsvis kort tid.
Problemet er naboceller, der bliver
ustabile af varmepåvirkningen, hvis separatorlaget, der er lavet af en polymer i
de fleste battericeller, når op på en kritisk
temperatur. For nogle batterityper allerede ved 70-80 grader celsius.

State of Charge

Da vi testede battericeller for typegodkendelse til elfærgen Ellen, så vi, at hvis
cellens opladning (State of Charge) er under 70 %, vil de typisk ikke antænde og
udsende flammer eller gnister. Battericellerne vil dog stadig afgive brandbare og
giftige gasser forårsaget af opvarmningen. Derfor kan bortventilation af røg og
gasser ved elbilbrand være lige så afgørende som køling.

Venter på nye anbefalinger

Indtil vi ser eventuelle nye anbefalinger
fra ELBAS (se herunder) eller udenlandske studier, må vi benytte de procedurer
og slukningsstrategier, vi allerede har
for brandslukning af genstridige brande i færger. Det vil sige køling med vand/
sprinkler/vandtåge og bortventilation
af farlige røggasser som for andre typer
brande på vogndæk.
Forskellen vil nok først opstå, når
færgen kommer i havn, hvor det lokale
brandvæsen må håndtere branden med
større fokus på at fortsætte køling af batteripakken og sikre den mod genantændelse, også når bilen flyttes af færgen. 

PRESSERENDE BEHOV FOR NYE
METODER OG STANDARDER
•	Projektet ELBAS har til formål at udvikle nye løsninger, træningsformer og risikovurderinger, der
kan hjælpe med at forbedre brandsikkerheden
i elbiler ombord på færger, idet elbiler udgør en
stigende del af den danske bilflåde.
•	Selvom brande i elbiler er sjældne, øges risiciene, når køretøjerne befinder sig på færger, hvor
både plads og brandbekæmpelsesressourcer er
begrænsede. Derfor er der et presserende behov
for at opdatere og udvikle standarder og metoder
til brandinddæmning og -slukning til søs, ligesom
brandsikkerhedsforanstaltninger og -udstyr skal
være klar til at imødekomme de eksisterende risici.
•	Projektet skal desuden forberede Det Blå Danmark på øget aktivitet inden for elbiler, støtte
regeringens grønne mål på området og bidrage

46 • LEDERNE SØFART / 2 / 2021

til ambitionen om en stadigt større elbilflåde i de
nordiske lande.
•	Det forventede resultat af projektet er udviklingen
af holistiske brandsikkerhedsstrategier for elbilbatteribrande på færger med løsninger til den
danske maritime sektor, som kan implementeres og er økonomisk overkommelige på den korte
bane.
•	DBI leder og koordinerer projektet, som udføres i
tæt samarbejde med DFDS, Scandlines, Molslinjen A/S og Beredskabsstyrelsen.
 LBAS = Electric Vehicle Fires at Sea: New TechnoloE
gies and Methods For Suppression, Containment, and
Extinguishing for Battery Car Fires On Board Ships.

MOLSLINJEN:

Det sker heldigvis uhyre sjældent,
at elbiler bryder i brand. Men med
udbredelse af elbiler er det klart,
at både myndighederne, brandeksperterne, færgebranchen og producenterne af elbiler har dette højt på
dagsordenen.
Skulle det ske, at en elbil brød i brand
på en af Molslinjens færger, er strategien helt klar.
Skibene er udstyret med meget kraftige sprinklere, som på én gang kan
holde branden under kontrol og slå
røgudvikling fra branden ned. Sprinklerne er effektive, så længe der er
vand i havet, og branden vil ikke kunne true skibets stabilitet, da vandet
og varmen kontinuerligt ledes væk fra
vogndækket.

SCANDLINES:

Herefter vil skibet søge havn, hvor
brandmyndighederne vil overtage bekæmpelsen af branden.
Molslinjen har mulighed for, at elbilsejere kan oplade deres bil under overfarten. Det sker udelukkende med
udstyr godkendt af myndighederne og
med lav spænding og effekt.
Elbiler, som skal lade under overfarten, placeres på særskilte pladser.
Andre elbiler gør ikke.
Jeg kan ikke erindre en brand i en bil
om bord nogensinde.
Jesper Maack, kommunikationschef /
Molslinjen.

DFDS:
Da en ombygget bil brød i brand på Oslo-færgen i 2010, brugte den et uautoriseret ladestik. Vi indførte i den anledning et forbud mod at oplade elbiler
om bord.

Hos Scandlines medtager vi alle typer biler, herunder også
elbiler og hybridbiler. Men vi tilbyder ikke opladning om bord.
Vi sejler udelukkende med konventionelle skibe, der hovedsageligt er bygget af stål, der har en bedre brand- og varmeintegritet end aluminium.
Scandlines’ færger er alle udstyret med brandbekæmpelsesudstyr, som det er påkrævet af relevante myndigheder, og besætningerne er trænet i brandbekæmpelse i overensstemmelse med samme.
Vi håndterer branden efter retningslinjer udgivet af brandinspektør fra ”Brand og Redning” samt Beredskabsstyrelsen.
I tilfælde af en brand i en elbil vil vi evakuere dækket og fokusere på at begrænse ildens udbredelse og ventilere dækket for
at undgå ophobning af røggasser.
Færgen vil umiddelbart sejle til nærmeste havn, der heldigvis aldrig er langt væk – maksimum 45 minutter på Gedser-Rostock – hvor det lokale beredskab vil assistere med
brandbekæmpelse.

Vi har dog aldrig haft noget forbud
mod at medbringe elbiler på turen, da
de ikke udgør nogen særlig risiko for
brand.
Som det skete i tilfældet i 2010, kan en
brand i en bil sprede sig til andre biler,
og derfor udbrændte der flere biler dengang. Men en brændende bil kan ikke
smelte ned igennem skibets stålplader,
som er designet til at bære mange ton
tunge lastbiler.
Desuden er der overvågning med runderinger og videoovervågning samt røgdetektorer og brandmeldere.
Der er både sprinklere og 'flooding' med
meget kraftig vandstrøm til at slukke
branden, og desuden øver besætningen
brandslukning hver uge.
Vi transporterer flere millioner biler om
året på vores skibe og har ikke haft en
sådan brand i en bil siden begivenheden
i 2010.

På alle overfarter runderer besætningen jævnligt vogndækket.
Vi tager ikke særlige hensyn til placering af elbiler på vogndækket.
Herudover sørger vi naturligvis for løbende at holde os orienteret om udviklingen og deltager f.eks. også i ELBAS-projektet for netop at være på forkant med, hvad der sker inden for
området.
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Brandtæpper
Det undersøges, om store brandtæpper lavet af kvarts
kan nedsætte både temperatur og røgudvikling i en
elbilbrand. Tæpperne bruges af norske brandfolk på
elbilbrande, og der er mange af de norske færger, der
har anskaffet brandtæpperne – ligesom internationale
roro-skibe har.
Tæppet kan ikke slukke branden, men kan være med til
at dæmpe den – og måske holde den nede, så ilden ikke
breder sig til omkringstående biler, indtil færgen kommer til kaj.
- Denne alternative slukningsstrategi er endnu ikke
testet i færger, men man kan håbe, at det danske ELBAS-projekt i løbet af næste år kan være med til at give
svar på tæppeslukningens brugbarhed i færger, lyder det
fra Thomas H. Jahren, Distribution Manager i Bridgehill,
der producerer brandtæpperne.
Han tilføjer:
- En brand i batterier kan ikke kvæles, men der findes
forskning, hvor batterierne ikke får tilgang til ilt. Her synker temperaturen ned mod 500 grader, og det kan være
med til at påvirke, at “thermal runaway” standser eller
går ned. 

Mobil sprinklerenhed
En ny opfindelse til slukning af elbilbrande er en
mobil sprinklerenhed fra den danske virksomhed Jøni til montering på c-slange og placering
under elbilen med et varmepåvirket eller brændende batteri.
Hvis der er plads til at få den hen til den
brændende bil og placeret, vil kølingen være
mere direkte end fra vogndækkets sprinklersystem, vandkanon eller strålerør/vandtåge.
Et samlet sæt bestående af fire dele vil give
en koncentreret vand tåge på 870 liter i minuttet
ved syv bar på bilen fra alle sider. 

Ytterøyingen

Det er et åbent spørgsmål, om
batteribrande kan kvæles.
I teorien kan de ikke, da der frigives oxygen fra katodemateriale og
elektrolyt i battericellen i forbindelse med cellens nedbrydning.
Det var med til at skabe eksplosionen på hybridfærgen Ytterøyingen i
2019, hvor man ved en fejl lukkede
alle brandspjæld til rummet, hvor
batterierne befandt sig.
Ifølge rapporten fra batteriproducenten Corvus Energy opstod den
oprindelige brand i batterirummet,
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fordi der var opstået en lækage på
grund af en snoet pakning i vandkølingssystemet, der holder batterierne nede i temperatur.
Lækagen medførte, at der dannedes en lysbue mellem nogle af
batterierne – og lysbuen medførte,
at der blev udviklet for meget varme i batterierne, der til sidst brød
i brand.
Branden blev opdaget for sent,
fordi batteripakken var slukket, og
der dermed også var slukket for
overvågningen.

Søfartsstyrelsen:

Beredskabsplan
for brand i elbiler
Der skal udarbejdes
beredskabsplaner
for forebyggelse og
håndtering af forskellige nødsituationer
om bord.
Det omfatter også risikoen for håndtering
af brand i elbiler.

•	Når det handler om elbiler, kan
der være særlige risici knyttet til
batterierne i forhold til traditionelt drevne benzin- og dieselbiler. Der er ikke fastlagt særlige
regler for transport af biler, der
drives af (nye) alternative midler
– herunder elbiler.
	Det følger af de gældende regler, at der skal udarbejdes beredskabsplaner for forebyggelse og håndtering af forskellige
nødsituationer om bord.

•	Der er en række krav til brandsikkerheden om bord på passagerskibe, herunder krav til
varslings- og brandbekæmpelsessystemer og til besætningernes uddannelse og løbende
træning. En høj brandsikkerhed
er således et væsentligt element
i sikkerhedsreglerne.

	Det omfatter også risikoen for
håndtering af brand i elbiler.
Dette følges der op på, når sty-

elbiler. Vi vil i nær fremtid drøfte dette med erhvervet i regi af
Skibstilsynsrådet.
•	Vi kan i øvrigt oplyse, at der i
EU-regi arbejdes på udvikling af
en vejledning om bekæmpelse
af brande i biler, der drives af
alternative brændstoffer, herunder elbiler. Denne vejledning
forventes klar i første kvartal af
2022.
•	FN’s søfartsorganisation IMO
forventes også at iværksætte et
arbejde med en tilsvarende vejledning i foråret 2022. 

relsen syner et passagerskib.
•	Styrelsen overvejer behovet for
en evt. særlig vejledning om
brandbeskyttelse i forhold til

På billedet ses kemikaliedykkere på vej ned i den norske
elfærge MF Ytterøyningen for
at slukke branden. Timer senere eksploderer færgen.
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DEN SEJLENDE HØJSKOLE:

Klassisk
livsoplysningsprojekt
Oplev poesien i naturen på nært hold på opdagelsesrejse i danske farvande på en gammel skonnert. For
sejl, bæredygtigt og miljørigtigt – med brug for alles kræfter og kompetencer i et lærerigt mix af teori
og praksis, kultur og filosofi – og med inspiration fra
Grundtvig til Kløvedal. Den Sejlende Højskole stævner
ud i sin fjerde sæson i 2022.
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Foreløbig har højskolen sejlet togter på
Fulton, Aron, Marylin Anne, Lilla Dan og
Meta. Besætningerne ude på skibene er
jo gamle venner fra vores ungdom, understreger Kristian Hansen (t.v.) og Joachim
Vædele (th):
- Nu vender vi tilbage med vores ’højskole-cirkus’, og det, synes de, er ret sjovt. Det
er godt at mødes og arbejde sammen om
noget konkret.
Alle de skibe, vi har henvendt os til, har vist
stor sympati for vores projekt, vi er blevet
mødt med stor generøsitet, hjælpsomhed
og stor fleksibilitet. De har arbejdet sammen med os om at skabe Den Sejlende
Højskole.
Det er klart, at det også betyder meget
for charterskibene, at de får nogle fornuftige charterkontrakter. Samtidig er det sjovt
og forfriskende for besætningen at møde
de unge, engagerede højskoleelever og
vores hårdtarbejdende gruppe af frivillige,
tidligere elever, som deltager i såvel planlægning som afvikling af vores togter.

TEKST: LISE MORTENSEN | FOTOS: DEN SEJLENDE HØJSKOLE

- Vi vil gerne vise vores elever, at man
godt må træde i karakter som individ og
have nogle ambitioner – og at man altid
og samtidig kan yde til det fælles og gøre
tingene sammen med andre.
Vi vil gerne vise dem den skønhed, det
er at sejle – bevæge sig over havet for sejl
– og den skønhed det er at erfare, at det er
noget, vi har skabt i fællesskab.
Det lyder nok lidt hippieagtigt – men
det er smukt, og det virker.
Sådan fortæller Kristian Hansen om
Den Sejlende Højskole, som han og vennen Joachim Vædele har fået ideen til,
startet og nu leder i fællesskab.

Baggrund til søs

Begge har en baggrund som helt unge til
søs, og begge har arbejdet på kajkanten
med maritime byggeprojekter. I mødet
med mange frivillige søfolk, der har givet en hånd eller et råd til byggeprojekterne, blev der sat ild under Kristians og
Joachims udlængsel og eventyrlyst.
Som Kristian siger:
- Poesien og udlængslen fra ungdomslivet blev vakt til live igen. Og derudfra opstod ideen om at tage den vildskab, der
var i vores ungdom, og kombinere den
med en undervisningsplatform på skibsdækket.
De talte om det år efter år – og en dag
besluttede de sig:
Nu gør vi det fandme! Nu ringer vi til
Fulton og spørger, hvad det koster at leje
skibet.. Ok… et godt stykke over 100.000
kr.!

Vi satte vores sparepenge på spil og
lejede skibet. Hvis det går godt, bliver det
fedt, og det var så det, der skete.
Den Sejlende Højskole blev sat i verden med et Facebookopslag, og en uge efter var alle pladserne på første togt solgt.

Fra at gribe til at begribe

Herefter gik de to eventyrere i gang med
at lægge detailplaner for højskoletogtet,
helt konkret hvad indholdet skal være,
når skolelokalet flytter ud på skibsdækket.
Joachim Vædele havde på dette tidspunkt allerede stiftet bekendtskab med
Grundtvig og hans filosofi. Kristian Hansens kendskab var ikke så dybt, så han tog
på kurser for at lære mere om Grundtvig
og hele højskolebevægelsen.
- Grundtvigs tanker om levende vekselvirkning handler netop om at veksle
mellem det praktiske og teoretiske, og
ideen om, at man skal gribe, før man kan
begribe – altså at man først erfarer rigtigt,
når man erfarer med det totale sanseapparat – det kunne vi kalde frem fra os selv,
fra da vi var i ’mesterlære’ som unge søfolk.
- Den Sejlende Højskole er ikke en søfartsskole eller et skoleskib og underviser
ikke i duelighedsbevis eller tager eleverne
til andre prøver.
Omdrejningspunktet for os er noget
andet, vi vil hellere være dem, der motiverer vores deltagere til at tage et halvt år på
søfartsskole, tage erhvervsduelighedsbevis og spille sig supergode kort på hånden.

”

Vi vil se, om vores begejstring kan forplante
sig som et alternativ til
fremdriftsreformer og
professionaliseringsbegreber, der forurener unge
menneskers hoveder på
livsfarlig vis i øjeblikket.
Kristian Hansen, forstander på
Den Sejlende Højskole

Grundtvig og Kløvedal

Vi bruger alle de erfaringer, som andre
har gjort sig. Det er ikke en idé, vi som
sådan selv har fået. Den har Grundtvig
fået før os, Troels Kløvedal har fået den,
og mange andre gode skoleprojekter har
fået den og praktiseret den.
Vi gør det på vores måde.
På højskolen er det tanken, at eleverne begynder at opdage, at der er et hav
rundt om os – et hav som forbinder os til
en stor verden. Og samtidig begynder vi
at interessere os for tidligere tiders opdagelsesrejsendes livsprojekter, helt op til
vor tids Kløvedal, der jo har trukket rigtig
meget på de tanker, der ligger i højskole-
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2022-togter
Der bliver seks 2022-togter annonceret på Facebook. Hertil kommer særtogter og højskoletogter.

bevægelsen. Livsoplysning i vekselvirkning mellem praksis og teori, samt det at
træde ind i et fællesskab.

Giver super god mening

- Da Den Sejlende Højskole tog afsted på
Fulton på første togt i 2019, viste det sig,
at det gav super god mening.
Især det med vekselvirkning mellem
teori og praksis, men også rigtig meget
at vekselvirke mellem at træde i karakter som et individ og træde karakter i et
fællesskab. Man skal ikke glemme sig selv
– og man skal samtidig træde i karakter
med kompetencer, drømme og energi i
forhold til det fællesskab, man er en del
af, fastslår Kristian Hansen:
- Vi erfarede hurtigt, at skibet melder
meget klart tilbage. Hvis man følger de ru-

Ruten gennemgåes på dækket i solskin.
52 • LEDERNE SØFART / 3 / 2021

tiner, der ligger på skibet, virker skibskollektivet fantastisk. Men hvis man forsømmer de opgaver, man skal løfte, går det ud
over kollektivet.
Alle grejer er for store til, at man kan
håndtere dem alene. Hvis sejlene skal
sættes, kræver det, at vi hjælper hinanden og haler sammen.

Udforsker egne

Heldigvis har der ikke været nogen, der
brokkede sig over det meget praktiske arbejde. Arbejdet forløses i fantastiske oplevelser – når sejlene er sat, motoren bliver stoppet, og den store skonnert lægger
sig på siden og glider lydløst afsted. Eller
vindstille dage, hvor vi bader fra skibssiden på åbent hav. Bliver roet ind på fremmed strand i naturskønne områder.

Mange af de meget unge – de fleste er
i starten af tyverne – havde slet ikke forestillet sig, at de kunne opleve den slags i
Danmark.
Når vi sejler på opdagelsesrejse, er vi
interesserede i at udforske de egne, vi besøger. Vi allierer os med lokale stedkendte personer, der ved noget om geografien,
kulturen, kunsten, musikken, litteraturen,
historien på egnen – i praktisk form.
Vi sejler ud på de steder, hvor de har arbejdet. Af og til har vi kunstneren ombord.
Vi er en form for ekspeditionsskib. Temaerne kan veksle, og fordi rigtig mange
mennesker er optaget af miljøet, berører
mange af vores togter emner omkring
miljø.

Videre på søfartsskole

- Vores drøm med projektet er, kogt ind til
benet, at motivere vores elever til at finde
sammen i små kollektiver, anskaffe sig et
gammelt skib, sætte det i stand sammen
og drage på opdagelse.
Måske lyder det romantisk og naivt,
men det er vores drøm – at kanalisere begejstringen fra vores egen ungdoms naive tid som søfarende med hovedet under
armen og store oplevelser i favnen videre. Se, om den begejstring kan forplante
sig som et alternativ til fremdriftsreformer og professionaliseringsbegreber, der
forurener unge menneskers hoveder på
livsfarlig vis i øjeblikket, lyder det fra Kristian Hansen:
- Vi vil gerne stimulere de unge til at
tage så mange omveje ind i voksenlivet
som overhovedet muligt.
Det har vi sådan set rimeligt held
med… mange af vores deltagere bruger
opholdet til at trække sig lidt fra deres
hverdag. Det lykkes også for os at rekruttere en del til søfartsskolerne. Et par stykker
fra hvert togt – nogle af dem tager også på
skoleskibene.
Uddannelsen til ubefaren skibsassistent, mener jeg, er ret genial. På 20 uger
får man virkelig mange nyttige kompetencer og kort på hånden. Den åbner dø-

Naturvejleder Lars Hillerup Jørgensen fra
Svendborg Natur og Miljøskole har været
med ombord. Han har et komplet biologilokale med sig:
Der er forskningstrawl, mikroskoper, saltmålere, temperaturmålere, iltmålere, kar,
der er tavler og opslagsværker. Vi har naturvandringer, hvor vi sanker – og vi laver
måltider af det, vi har sanket. Vi trækker i
dykkerudstyr – vi trawler, vi fisker og tilbereder maden – nogle gange over bål på
stranden.

ren til ret mange eventyr – det har skoleskibene held til at formidle.

de. Og så har der hver gang været folk, der
gerne ville med.”

Ingen dyre jakkesæt

Højskoler med ombord

Vores prisniveau ligger på linje med de
øvrige højskoler. Det er vigtigt for os, at
man gider det. Vi er ikke interesserede i
det segment, der sidder i deres dyre jakkesæt hjemme på kontoret og gerne vil udleve en uges hverdagseskapisme og lege
Troels Kløvedal for et kort øjeblik.
Vi skal kunne mærke på folk, at de er
interesserede i at udforske, om deres liv
kan komme til at gå på andre ruter i stedet
for den motorvej, der er lagt ud.
Det er ikke en badeferie, hvor man kan
sidde i aftensolen med et glas hvidvin og
puste ud, inden man skal retur til kontoret.
Til spørgsmålet om, hvordan togterne
helt konkret bliver til, så starter de med
drømme, fortæller Kristian Hansen:
”Jeg sidder og drømmer mig et sted
hen – foreløbig i danske farvande.
Jeg kunne godt tænke mig at sejle
en uge på Limfjorden. Jeg vil gerne sejle
rundt om Bornholm på Lilla Dan … Her vil
jeg gerne opleve…
Jeg skriver mine ønsker og drømme i
en form, så det bliver et togtprogram… det
bliver lagt direkte ud på vores hjemmesi-

Vi er blevet ’opdaget’ af de etablerede højskoler i Danmark, op imod ti højskoler vil
rigtig gerne med os. De sejler med os i respekt for vores projekt, vores erfaring og
vores netværk på de gamle træskibe, siger
Kristian Hansen:
- En del af forklaringen er også, at
mange af højskolerne har fået ’flyskam’;
en sviptur til New York er ikke lige noget
hit i et højskoleprogram, det gider de unge
ikke. De vil leve bæredygtigt på alle planer
– det kan vi se i den kost, de spiser, det tøj,
de går i, den måde, de taler sammen på
– den måde, de ønsker at være på opdagelsesrejse på.
- Hvis det er helt vindstille, og vi starter maskinen, kigger de på os med vantro
og siger: Det forurener jo. De er ekstremt
opmærksomme på deres miljøaftryk. Og
vi kan levere et produkt, som lever op til
deres ønsker. Et træskib med den lange levetid, det har, og med de fleste mil tilbagelagt for sejl må nærmest være opskriften
på bæredygtighed.
- Vi lærer også noget hele tiden og bliver klogere på emner fra veganermad til
havbiologi – det, synes vi, er fedt.

Et stænk af kaos

Hvis vi skulle have lært alt om at drive
højskole, før vi gik i gang, ville vi aldrig
komme i gang.
Til tider har det virket kaotisk – vi justerer hele tiden. Og på et tidspunkt, når
vi har fundet en form, der fungerer, laver
vi den formentlig om, for så bliver det kedeligt.
Det handler ikke om strømlining og
god indtjening – det handler om at give
eventyr, poesi og fællesskab videre, siger
Kristian Hansen:
- Vi ser højskolen som det klassiske
livsoplysningsprojekt. Nok er vi togtledere. Men vi er også elever på togtet. Vi har
folk med, der virkelig ved noget om tingene, og vi sidder blandt eleverne og lytter,
vi sidder selv og roder rundt i plastikbaljer,
dykker ned på havbunden og hører foredrag om forfattere i Det sydfynske Øhav,
malere i Limfjorden, geologien på Bornholm.
Vi insisterer på, at den værdi, det skaber for vores elever, skaber det også for os.
Vi er ved at være klar til at sejle andre
steder end i Danmark.
Vi drømmer om Den Botniske Bugt og
Norges kyst, som vi håber på at realisere
i 2023.
Måske stafetsejlads – eller måske kan
vi søge fonde. 
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Kender du alle
dine fordele i PFA?
Med din pension i PFA har du
flere fordele, end du måske lige
forestiller dig. Nogle har værdi
for dig her og nu, andre har du
mulighed for at give videre til
dine nærmeste, og så er der dem,
der er gode at kende til, hvis du
skulle få brug for dem senere.

Har du udnyttet dit
skattefradrag?

AF PFA

I PFA får du langt mere end opsparing til
pensionen og eventuelle forsikringer, du
kan trække på her og nu. PFA er et stort
fællesskab, der med mere end 1,3 mio.
kunder står rigtig stærkt, når alle står
sammen.
”Et stort fællesskab giver fordele, og her
i PFA udnytter vi alle muligheder for at
skabe mere værdi til vores kunder. Det
handler selvfølgelig om, at du altid kan
trække på vores ekspertiser i forhold til
at få mest ud af din opsparing, men du
har faktisk også mulighed for at finde dit
nye drømmehjem gennem PFA,” fortæller
Jens Nordentoft, der er kundechef i PFA.

Boliger til hele livet

En af dine fordele er fortrinsret til en bolig i de ejendomme, som PFA ejer. Uanset
hvor du er i livet, har vi en bolig, for PFA
råder både over lejeboliger, kollegier og
en række forskellige typer af seniorboliger. En kollegiebolig eller en plads på et
friplejehjem kan du endda give videre til
dine nærmeste.
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Det bedste til en god og tryg
hverdag

Det giver en god portion tryghed, når du
ved, at der står nogen klar til at hjælpe,
hvis ulykken skulle ske.
Eller du bare har brug for at tale med
nogen om dit helbred. Derfor har du adgang til en bred vifte af sundhedstilbud,
der favner alt fra undersøgelse og behandling af skader og skavanker til hjælp
omkring fysiske eller mentale problemer.
”I PFA vil vi gerne være med dig hele vejen, og det er vigtigt, at du føler, at du altid har PFA i ryggen. Hvis der skulle ske
dig eller din familie noget, eller du går og
grubler over økonomien – eller du bare én
gang for alle gerne vil have overblik over
alle tallene, så hiv endelig fat i os. Det er
derfor vi er her,” slutter Jens Nordentoft.
Du kan læse mere om alle dine fordele i
PFA her pfa.dk/privat . 

Er din samlede indbetaling
til pension i år under 74.700
kr. inkl. ATP, kan du med
fordel sætte lidt ekstra ind
på din pensionsopsparing,
inden du skyder det nye år i
gang. Så får du nemlig større fordel af fradraget og flere penge til din pension.

Vi er klar til at hjælpe dig
Vores rådgivere kan hjælpe
dig med at afklare eventuelle fordele ved at indskyde
ekstra på din pension, så
du kan tage stilling til, om
det er det rette for dig.
Ring til os på 70 12 50 00
inden 29. december 2021,
så guider vi dig.

NOTER

NY

GLOBAL STANDARD

DIGITALE
BEVISER

Nu kom det blå stempel
fra den internationale
standardiseringskomite
for skibs- og marineteknologi, og det betyder,
at der om få år kommer en international
ISO-standard, som vil
gøre det langt nemmere at vælge det bedste
og mest energieffektive
produkt til skibe.

Arbejdet med at udvikle en ny international
ISO-standard for maritim energieffektivitet
kan nu gå i gang på baggrund af et dansk
forslag og med dansk ledelse.
Der er allerede eksperter fra ti forskellige lande verden over, som har meldt sig på
banen til at deltage i arbejdet, hvilket er ret
ekstraordinært på det maritime område.
Standarden kan således være med til at
styrke og fremtidssikre den danske maritime sektor i en verden, hvor bæredygtighed
spiller en stadig vigtigere rolle, og hvor der
på verdensmarkedet er hård konkurrence. 

Søfartsstyrelsen har søsat digitale beviser til søfarende foruden en række andre
selvbetjeningsløsninger målrettet rederier, bemandingsvirksomheder og uddannelsesinstitutioner.

My Maritime

Med Søfartsstyrelsens app My Maritime
har du som søfarende alle dine beviser på
hånden, du kan nemt registrere og dokumentere din fartstid, mens relevante og
målrettede beskeder holder dig opdateret med notifikationer og nyt fra Søfartsstyrelsen.
Selvbetjeningsløsninger:
•	Søfarende: Her kan de søfarende håndtere deres karriere, digitale beviser, ansøgninger, kvalifikationer og fartstider.
•	Søfarende app: Ny app, der giver dig
hurtig adgang til selvbetjening og dine
digitale beviser.
•	Bemanding: Løsning tiltænkt rederier
og bemandingsvirksomheder, der giver
digital adgang til søfarendes delte beviser og ansøgninger om anerkendelsesbeviser.
• U
 ddannelse: Her kan maritime uddannelsesinstitutioner og kursusudbydere
indberette eksamener, kurser og kvalifikationsbeviser.
Som dansk søfarende skal du logge ind
med NemID.
Søfartsstyrelsen vil i en overgangsperiode fortsat printe alle beviser, indtil vi er
sikre på, at alle myndigheder vil acceptere
digitale beviser for søfarende. 

BØLGEENERGI
Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
og Aarhus Universitet (AU) står bag et
forskningsprojekt, der har til formål at
optimere bølgeenergianlægget Crestwings effektivitet og produktionsomkostninger.
Der er bevilget godt 6,2 millioner
kr. til to ph.d.-stillinger på henholdsvis DTU og AU, samt et samarbejde med førende eksperter fra Harvard- og Stanford-universiteterne og
Crestwing.

Gennemprøvet

Crestwings fysiske komponenter er
baseret på gennemprøvede teknologier fra skibsbygningsindustrien og
består af to hængslede pramme, der

ligger på havoverfladen og følger bølgernes bevægelse. Det er dokumenteret i tidligere test både i bassin og
offshore, at anlægget effektivt producerer energi til alle bølgelængder, der
er længere end anlægget.
- De 6,2 millioner skal bruges til
at undersøge, udvikle og anvende
simuleringsværktøjer til at optrævle den underliggende fysik og til at
identificere nøgleparametre til optimering af anlægget både med hensyn til effektivitet og omkostninger.
Forskningsprojektet løber over
tre år, og der er med opslag til de eftertragtede ph.d.-stillinger kickoff på
projektet i begyndelse af december
i år. 
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SKAL SELV LEVE MED
OVERENSKOMSTEN
TEKST: MICHAEL MONTY | FOTO: IVAR SVANE, PRIVAT.

Ebbe Jensen har som tillidsmand
hos DanPilot og medlem af både
Lederne Søfart og Danske Lodser haft en central rolle i overenskomstforhandlingerne mellem
Lederne Søfart og DanPilot.
Han er tilfreds med den aftale,
der ved redaktionens afslutning er
på vej i afstemning, og glæder sig
især over de nye kompensationsvilkår ved lodsers natarbejde.

”Jeg skal selv leve med den
overenskomst, jeg er med til
at forhandle om.”
.

Overenskomstforhandlinger mellem
Lederne Søfart og den statslige lodsvirksomhed DanPilot har fyldt rigtig meget
i Ebbe Jensens liv det seneste halve års
tid.
Den 59-årige lods er tillidsmand hos
DanPilot og menigt medlem af såvel Lederne Søfart som Danske Lodser. Og da
han tidligere på året valgte at påtage sig
tillidsmandshvervet, var det, som han siger, ikke fordi han var tosset efter at blive tillidsmand – men mere fordi ingen
andre ønskede at påtage sig det, der ofte
kan være lidt af en uriaspost.
”Der er jo nogen, der skal påtage sig
ansvaret. Og jeg mener ikke, at man bare
kan være medlem af en forening og så
forvente, at det er de andre, der stiller op
til bank,” siger Ebbe Jensen.
Derfor har Ebbe Jensen været en del
af forhandlingsteamet for Lederne Søfart i OK-forhandlingerne for lodserne,
der er ansat hos DanPilot. Og det gælder både de lodser, der er medlem af
den overenskomstbærende faglige organisation Lederne Søfart, som har forhandlingsretten over for DanPilot – og
det gælder de lodser, der har valgt at
melde sig ind i den nye forening Danish
Maritime Pilots.

Tæt dialog om ønsker

Ebbe Jensen, som efter 23 år hos Mærsk
har været lods hos DanPilot i 15 år, understreger, at han stadig lodser og ikke
normalt befinder sig så meget i kontor56 • LEDERNE SØFART / 3 / 2021

lokaler, som han har gjort under OK-forhandlingerne.
”Derfor har mit udgangspunkt lige
fra starten også været, at jeg selv skal
leve med den overenskomst, jeg sidder
og er med til at forhandle om. Og det
samme gælder i øvrigt to af dem, der har
siddet på den anden side af bordet – de
er også begge lodser, som kan komme
til at arbejde under overenskomsten,”
pointerer Ebbe Jensen.
Inden forhandlingerne gik i gang i
sensommeren, brugte han meget energi på at være i dialog med medlemmerne om, hvilke udfordringer de ser i den
nuværende overenskomst, og hvilke ønsker de har til den kommende.
Det eneste gennemgående tema
blandt alle ønskerne til den nye overenskomst var en bedre natbeskyttelse.
Det blev derfor prioriteret højt i de krav,
som blev fremsat før forhandlingerne.
”Lodserne hos DanPilot arbejder meget alene, og vi mødes reelt kun, når vi
render ind i hinanden på lodsstationerne en gang imellem. Vi er en broget flok
med ønsker, der stritter i mange retninger: Nogle vil gerne arbejde meget i
fritiden, andre vil ikke. Nogle er ligeglade med, hvad de skal lave, når de er på
vagt, mens andre vil have klare regler.
Det er derfor rigtig svært at nå frem til
løsninger, som alle er glade for, men jeg
synes, det under forhandlingerne er lykkedes os at finde en gylden middelvej,”
siger Ebbe Jensen.

:

Det, Ebbe Jensen især glæder sig over
i udkastet til den nye overenskomst, er
forbedrede kompensationsregler ved
natlodsninger.

Så hinanden i øjnene

Selve forhandlingsfasen har varet i omkring tre måneder. Og
inden den ”gyldne middelvej”, som han omtaler, blev nået, var
der forhandlinger både om de dele af aftalen, hvor parterne forholdsvis nemt kunne finde hinanden, og de mere vanskelige ting.
”Lige fra starten var det tydeligt, at begge parter gik til forhandlingerne med en klar hensigt om at se hinanden i øjnene,
finde løsninger og nå frem til en aftale. Derfor startede vi også
med at forhandle om de ting, vi sagtens kunne blive enige om,
og nåede stille og roligt frem til nogle mindelige, pragmatiske
løsninger med respekt for modpartens ønsker, inden vi tog hul
på de lidt vanskeligere emner,” fortæller Ebbe Jensen.

Forbedrede regler ved natlodsninger

Noget af det, der har været en knast i forhandlingerne, og som
Ebbe Jensen især glæder sig over er faldet på plads i udkastet til
den nye overenskomst, er forbedrede kompensationsregler ved
natlodsninger.
”Som reglerne er i dag, skal man have fri den fjerde nat, hvis
man forud har arbejdet tre nætter i træk i minimum tre timer
ad gangen i tidsrummet fra klokken 22 til 05. Men det kan i princippet betyde, at du kan blive sendt ud at arbejde i tre timer med
start klokken 02:02. Dermed kommer du lige akkurat under at
have arbejdet i tre timer i træk indtil klokken 05 og får dermed
ingen kompensation i form af at have fri den fjerde nat. Den nye
aftale går ud på, at hvis arbejdet er udført inden for tidsrummet
klokken 00-05 tre nætter i træk, skal man have fri den fjerde nat
– uanset hvor mange timer man har arbejdet de første tre nætter.
Og dét, at tretimersreglen forsvinder, er en væsentlig forbedring,”
understreger Ebbe Jensen.
Derudover er der flere justeringer i forhold til arbejds- og hviletid, mens lodserne til gengæld ikke får den lønstigning, Ebbe
Jensen havde håbet på.
”På det punkt er vi endt med at mødes på midten i forhold til,
hvad vi ville have, og hvad DanPilot ville give,” siger Ebbe Jensen.

Afventer endelig melding fra Søfartsstyrelsen

Mens der er opnået enighed mellem parterne om de centrale
punkter, afventes i skrivende stund stadig Søfartsstyrelsens endelige godkendelse af en hviletidsaftale. Og før det blå stempel
er kommet i hus, kan overenskomsten ikke sendes til afstemning.
”De gældende regler vedrørende hviletid er ikke umiddelbart mulige at overholde i den måde, vi arbejder på, og derfor
har der også i de tidligere overenskomster været en parallelaftale om, at man kan fravige nogle af reglerne. Efter at have
holdt workshops med parterne kom Søfartsstyrelsen med en
vejledning til, hvordan man kan fravige reglerne, og på den bag-

”Jeg har været med til at forhandle, men det ikke mig, der
bestemmer, om aftalen skal træde i kraft – det gør medlemmerne via den demokratiske afstemning. Jeg er bare
formidleren,” understreger Ebbe Jensen, tillidsmand hos
DanPilot.

grund kunne vi forsætte forhandlingerne om en hovedskitse til
den nye overenskomst og formulere en fravigelsesaftale mellem
Lederne Søfart og DanPilot omkring hviletidsreglerne. Her har
der så været nogle ting, som Søfartsstyrelsen gerne ville have
præciseret, og derfor er aftalen tilbage på styrelsens bord, hvilket er en helt normal procedure, fordi både styrelsen og parterne vurderer sagen nøje. Vi forventer at få det nuværende udkast
godkendt snart,” siger Ebbe Jensen.

Kommasætning

Derefter resterer der, som han udtrykker det, ”kun kommasætning og retning af stavefejl”, inden OK-aftalen kan præsenteres
og komme til afstemning.
Og Ebbe Jensen understreger, at der er gjort meget for løbende at holde alle orienteret, således at den aftale, der sendes til
afstemning, ikke indeholder store overraskelser for de stemmeberettigede.
”Der er blevet holdt informationsmøder for medlemmerne
og sendt materiale ud til de ikke-medlemmer, som skal arbejde
under overenskomsten. Så alle er løbende blevet grundigt orienteret,” siger Ebbe Jensen.
Det er hans håb, at aftalen kan komme til afstemning inden
jul, og hvis den bliver vedtaget – og alt i øvrigt går efter planen –
kan den nye OK-aftale træde i kraft fra 1. januar 2022. 

LEDERNE SØFART / 13 / 2021 • 57

Social sikring under
fremmedflag
Det er vigtigt, at du som søfarende ved, hvilket lands sociale sikring, du skal være omfattet af. Det betyder, at du kan sikre dig, at
din arbejdsgiver betaler for din sociale sikring.

- Det er desværre ikke alle rederier, der
sørger for at betale for de søfarendes
sociale sikring, og det kan betyde, at
du mister ret til fx sygedagpenge, dagpenge og efterløn, lyder det fra Eva Tor
Hansen, juridisk konsulent i Lederne
– hvor hun er blevet opmærksom på
problemet igennem nogle af Lederne
Søfarts medlemmer. Hun tilføjer:
- Er du selvstændig sømand, skal
du selv betale social sikring i det rigtige land.
Social sikring er blandt andet sundhedsydelser, sygedagpenge, pension,
dagpenge og efterløn.

Regler for EØS
EØS-landene har aftalt regler for, hvilket lands sociale sikring man skal
være omfattet af, når man arbejder i
udlandet eller på et udflaget skib.
Hvis du bor i Danmark og er ansat
af et dansk rederi, har du ret til social sikring i Danmark, uanset hvilket
lands flag skibet sejler under. Du kan
derfor også være medlem af en dansk
a-kasse.
I alle andre situationer skal du være
socialt sikret i flaglandet, hvis det er et

”

Arbejder du på et udflaget
skib? Undgå at miste penge
og rettigheder – kend reglerne om social sikring.
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EØS-land. Dette gælder vel at mærke
også, selvom der ikke skal betales skat
i flaglandet.
- For social sikring og skattebetaling hænger ikke nødvendigvis sammen, understreger Eva Tor Hansen:
- Reglerne for, hvilket land man
skal betale skat til, og hvilket lands sociale sikring man skal være omfattet
af, er forskellige.
Vær i øvrigt opmærksom på, at
når du skal være omfattet af flaglandets sociale sikring, har du ikke ret til
at være medlem af en dansk a-kasse.
Og du skal selv melde dig ud af a-kassen – den får ikke automatisk besked,
hvis du er blevet socialt sikret i et andet land.

KONTAKT
Kontakt A-kassen LH, hvis du har
spørgsmål:
•	Hvis du er i tvivl om noget vedrørende social sikring og medlemskab af
a-kassen, så ring til vores medlemsafdeling på telefon 32833644.
•	Der er særlige regler for, hvornår du
kan fortsætte med forsikringen og
få udbetalt lønsikring ved arbejde i
udlandet eller for en udenlandsk arbejdsgiver.
•	 Ring på telefon 32833645.

Arbejdsgivers pligt

Din arbejdsgiver har pligt til at sørge
for, at der bliver betalt bidrag til social sikring i flaglandet. I de fleste lande
skal din arbejdsgiver betale hele bidraget selv, men i nogle lande, fx Cypern,
skal du også selv betale en procentdel
af bidraget.

Eksempel

Emil har fået hyre som overstyrmand
på et skib, der sejler under Cypernflag.
Han har kontrakt med og vil få løn af
et rederi i Singapore. Emil bor i Danmark og er medlem af A-kassen LH.
Emil skal være forsikret på Cypern
fra den første arbejdsdag og udmelde
sig af A-kassen LH. 

Læs mere på www.lederne.dk,
hvor du også finder vores pjece
”Job i udlandet”.


OVERENSKOMSTSTATUS



Afsluttede forhandlinger
Hovedoverenskomst (område 2): Her afsluttede vi forhandlingerne umiddelbart
før sommerferien, og resultatet er stemt
hjem med cirka 90 procent af de afgivne
stemmer. Vi opnåede forbedringer på løn
og pension samt en ny ordning med mulighed for efteruddannelse ved opsigelser
på grund af nedskæringer. Derudover er
der aftalt yderligere tre ugers lønnet forældreorlov, og feriereglerne er blevet tilpasset den nye ferielov.

tet for redaktionens afslutning mangler
kun bestyrelsens formelle godkendelse,
hvorefter resultatet udsendes til urafstemning. Vi har opnået forbedringer
på løn (bl.a. udvidelse af lønskalaen) og
pension samt en tilpasning af udmønstringsperioden. Forbedringer vedrørende lønnet forældreorlov følger med fra hovedoverenskomsten, ligesom justeringen
vedrørende ferierettigheder.

Esvagt: Vi afsluttede forhandlingerne primo oktober, og afstemningen er afsluttet i
uge 42 med 77 procent ja-stemmer for forhandlingsresultatet. Vi opnåede stigninger af løn og pension samt en forbedret
frihedsoptjening. Forbedringer vedrørende lønnet forældreorlov følger med fra hovedoverenskomsten, ligesom justeringen
vedrørende ferierettigheder.

Overenskomst for kommunalt ansatte
navigatører: Vi afsluttede forhandlingerne i foråret 2021. Vi opnåede forbedringer
på løn og pension, og derudover er navigatørgruppen blevet udskilt fra den tidligere Forhandlingskartellets Fællesoverenskomst til en separat overenskomst.
Indholdet af Fællesoverenskomsten er
videreført uændret bortset fra de forbedrede løn- og pensionsforhold.

M.H. Simonsen: Forhandlingerne er afsluttet medio november, og på tidspunk-

DanPilot: Overenskomstforhandlingerne er afsluttet i november, og den hvi-

letidsaftale, som er en forudsætning for
overenskomstens indhold, er godkendt af
Søfartsstyrelsen. På tidspunktet for redaktionens afslutning var status, at vi afventede bestyrelsens formelle godkendelse,
og hvis denne gives, udsendes overenskomsten til urafstemning. Overenskomsten har fået mange mindre justeringer,
men af mere markante opnåede forbedringer kan især nævnes lønstigninger og
bedre beskyttelse ved natlodsninger.
VTS/MAS (staten): Overenskomsten blev
forhandlet i foråret 2021, og vi opnåede
lønudvikling på niveau med øvrige statsligt ansatte.
Skonnerten Fylla: Forhandlingerne er afsluttet med indgåelse af en ny aftale, hvor
lønningerne fremadrettet følger de kommunale regler for skibsførere. 

Igangværende forhandlinger
Færgerederierne: Forhandlingerne om
hovedoverenskomsterne (DIS + DAS) er
afsluttet, og på tidspunktet for redaktionens afslutning afventede vi det formelle
forhandlingsprotokollat fra Færgerederierne. Herefter er processen, at resultatet
forelægges bestyrelsen til godkendelse og
derefter udsendes til urafstemning. Den
mest markante ændring af vilkårene er
indførelse af årsnorm for både DIS- og
DAS-området (DIS-området havde det i
forvejen), kombineret med lønstigninger,

der også tager højde for netop indførelse
af årsnorm.
Forhandlinger om de lokale aftaler
hos henholdsvis MolsLinjen, Scandlines
og ForSea er påbegyndt, efter at forhandlingerne om hovedoverenskomsten er afsluttet.

NCC: Overenskomstforhandlingerne er i
gang og forventes afsluttet inden årets
udgang.
Skoleskibet Danmark: Forhandlingerne
er i gang, med næste forhandlingsmøde
aftalt til medio december. 

Hundested/Rørvig: Forhandlingerne er
startet op, efter at hovedoverenskomsterne på færgeområdet er afsluttet.
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BREVKASSE

?

Pia Beck Nielsen
Juridisk konsulent

Her kan du stille spørgsmål til Lederne Søfarts
sekretariat om faglige og juridiske spørgsmål.
Alle får direkte svar, og mere generelle spørgsmål bliver desuden offentliggjort her i bladet
– i anonymiseret form.
Spørgsmål sendes til: mail@ledernesoefart.dk
Eller: Lederne Søfart
Vermlandsgade 65, 2300 København S

Hej Lederne Søfart.
Jeg er ansat som havneassistent i en kommunal havn. Vi har lige fået besked om, at der vil komme lønforhandlinger til foråret, men jeg ved ikke
helt, hvordan jeg skal forholde mig – kan I hjælpe mig lidt på vej?

Hilsen havneassistenten

Hej havneassistent.
Der er flere specielle forhold ved løn i en
offentlig ansættelse sammenlignet med
løn i det private. Det handler både om,
hvordan lønnen er sat sammen, og hvordan der forhandles om lønnen.

Lønnens sammensætning

En løn i det offentlige kan groft sagt opdeles i det, man skal have, og det, man kan
få. Det, man skal have, er den grundløn,
der gælder for den enkelte stilling – den
er fastsat som et løntrin på den offentlige skala (der har i alt 55 løntrin), og der
er forskellige grundlønninger afhængigt
af, hvilken stilling man ansættes i. Eksempelvis har en stilling som havneassistent
ifølge overenskomsten en grundløn på
trin 29.
For nogle stillinger er der også et såkaldt grundlønstillæg, der er obligatorisk
ligesom selve grundlønnen, og desuden
kan der være andre overenskomstbestemte tillæg eller tillæg, som er fastsat i en lokal aftale. Disse løndele er ikke
genstand for en forhandling, men indgår
automatisk i lønnen.

Forskellige typer løntillæg

Ud over grundlønnen og diverse obligatoriske tillæg kan der også gives individuelle
tillæg, der – som navnet siger – fastsættes
individuelt for den enkelte person. De falder i to kategorier: kvalifikationstillæg og
funktionstillæg.
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Kvalifikationstillæg knytter sig til den
enkelte persons kvalifikationer og kompetencer, og de kan fx have begrundelser
som erfaring, relevant viden om et bestemt område, engagement i stillingen,
stabilitet, høj kvalitet – der er ingen fast
defineret liste over begrundelser, så det
afhænger af, hvad der aftales konkret.
Kvalifikationstillæg er svære for arbejdsgiveren at fjerne igen, fordi der er en formodning om, at medarbejderen bevarer
sine kvalifikationer også ved mindre ændringer af arbejdsopgaverne.
Funktionstillæg knytter sig derimod
til selve stillingen og opgaverne – det kan
fx være særlige opgavetyper (projektleder,
stedfortræder eller ISPS-ansvarlig) eller
forhold ved stillingen (geografisk bredt
ansættelsesområde, skæve arbejdstider
mv.). Funktionstillæg består, så længe
man har den pågældende funktion eller
opgave, men kan bortfalde, hvis medarbejderen ikke længere har funktionen.
Kvalifikationstillæg og funktionstillæg kan gives både som ekstra løntrin ud
over grundlønnen og som et kronebeløb
(fx 12.000 kr. årligt) – det afhænger af,
hvad der bliver aftalt med arbejdsgiveren.
Uanset hvilken form tillægget har, bliver
beløbet reguleret 1-2 gange om året med
de reguleringsprocenter, som er aftalt
ved overenskomstforhandlingerne. Løntrin har deres egen skala, mens kronetillæg bliver fastsat i et såkaldt grundbeløb,
som skal ganges med den til enhver tid
gældende reguleringsprocent for at få den
aktuelle værdi.

Hvem forhandler lønnen?

En særlig omstændighed ved offentlige
ansættelser er, at medarbejderen principielt ikke selv forhandler sin løn – det
gør enten en lokal tillidsrepræsentant
eller fagforeningen. Lønaftaler kan kun
forhandles/godkendes af den forhandlingsberettigede organisation, dvs. den
fagforening, som har indgået den overenskomst, der dækker medarbejderens
stilling.

Forventningsafstemning

I praksis – især ved nyansættelser – sker
der ofte en drøftelse eller forventningsafstemning mellem arbejdspladsen og
medarbejderen, som kan sidestilles med
en egentlig lønforhandling, men formelt
set er en lønaftale ikke gyldig, før enten
tillidsrepræsentanten eller fagforeningen
har underskrevet den.
Ved lønforhandling i et igangværende
job vil processen typisk være, at der holdes lønforhandlinger en gang om året.
Den ”rene” model er, at arbejdspladsen
(her kommunen) beder om lønindstillinger – dvs. forslag til lønændringer – fra
medarbejderne eller deres repræsentanter. De indhenter også indstillinger til,
hvem de lokale chefer synes skal have
en lønforhøjelse. På nogle arbejdspladser
bliver der desuden afholdt lønsamtaler
direkte mellem medarbejderne og deres
respektive chefer forud for de egentlige
forhandlinger.
Forhandlingerne mellem kommunen/
ledelsen og repræsentanter for medarbej-

derne munder ud i konkrete aftaler om kvalifikations- og/eller funktionstillæg, dog ikke nødvendigvis for alle medarbejdere, der indstiller
sig selv til en lønstigning.

GODE RÅD

Hvem gør hvad?

I dit konkrete tilfælde skal du afvente, at kommunen giver besked om, at de gerne vil have
lønindstillinger fra medarbejderne, og derefter
sende din indstilling med ønsker til konkrete
lønstigninger og argumenter for, hvorfor du
synes, at du skal have mere i løn. Selve lønforhandlingen mellem ledelsen og din repræsentant (tillidsrepræsentant eller Lederne Søfart)
vil foregå med udgangspunkt i din og/eller din
leders indstilling.

Forslag fra ledelsen

Sommetider ser man en variant, hvor ledelsen
uden en egentlig forhandling sender forslag
om en lønstigning direkte til tillidsrepræsentanten eller Lederne Søfart for at få forslaget
godkendt. I de tilfælde kontakter vi medlemmet for en snak om tilbuddet, og derefter kan
vi så enten acceptere det eller prøve at forhandle med arbejdspladsen. Der er ikke indgået en
gyldig aftale, før den er blevet godkendt af en
forhandlingsberettiget part. 
Med venlig hilsen
Pia Beck Nielsen, juridisk konsulent

•	Hvis du ikke har en tillidsrepræsentant på
arbejdspladsen, bør
kommunen tage kontakt
direkte til Lederne Søfart
om forhandlingsprocessen, men for en sikkerheds skyld vil vi anbefale, at du selv holder dig
ajour med, hvornår der
er lokale forhandlinger,
og om kommunen husker, at der for dit vedkommende skal være en
proces direkte i forhold til
Lederne Søfart. Det sker
af og til, at kontakten fra
kommunen smutter.
•	Især i forhold til kvalifikationstillæg er det en god
idé at føre en logbog over
dine konkrete resultater

på jobbet – vellykkede
projekter, opnåede effektiviseringer, kundetilfredshed eller andet, der
er udtryk for, at du præsterer godt i jobbet.
•	Dine egne registreringer
kan bruges i forbindelse med, at du skriver en
lønindstilling.
•	Når processen kommer
tættere på, er du under
alle omstændigheder
meget velkommen til at
kontakte os for en nærmere drøftelse af, hvad
der skal gøres.
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BREVKASSE

?

Kære Lederne Søfart,

Jeg er stoppet fra mit arbejde – men der
ligger en lønstigning i vores overenskomst – som bliver udbetalt som et engangsbeløb i år. Har jeg ret til den, når
jeg er stoppet?
Mvh. opsagt styrmand

Kære opsagte styrmand

Hold øje med din løn: Fratrådte medlemmer risikerer at blive glemt i rederiernes lønsystemer. Lederne Søfarts jurister opfordrer derfor medlemmer, der
er stoppet, til at holde øje med, om der
kommer et ekstra beløb ind på kontoen.
I forbindelse med sommerens og efterårets overenskomstforhandlinger –
hvoraf nogle stadig er i gang – bliver der
generelt aftalt lønstigninger som en del
af de nye vilkår.
I flere af overenskomsterne bliver
en del af lønstigningen givet i form af
et engangsbeløb, som typisk dækker
perioden fra 1. april 2021 og frem til det
tidspunkt, hvor de løbende lønreguleringer starter. For DRO2-hovedoverenskomstens vedkommende er dét sket pr.
1. oktober 2021, men der kan være alternative datoer på eksempelvis særoverenskomster.

Også for pensionsbidrag er der aftalt
en overgangsordning med betaling af
et engangsbeløb for perioden fra 1. april
2020 (dvs. et år tidligere end selve lønreguleringerne) og frem til den dato, hvor
de løbende reguleringer træder i kraft.
Hvis du er stoppet i en søfarende ansættelse i løbet af en overgangsperiode,
som skal dækkes via engangsbeløb, vil
du være berettiget til en forholdsmæssig andel af engangsbeløbet svarende
til, hvor stor en del af overgangsperioden du har været ansat.
Lederne Søfart mener, at det er rederiernes ansvar at sørge for at betale fratrådte medarbejdere, hvad de har krav
på, hvilket vi også har gjort Danske Rederier opmærksom på.
Det kan dog ikke udelukkes, at fratrådte medarbejdere bliver glemt i lønsystemet.
Derfor lyder opfordringen: Hold øje
med, om du har fået en ekstra udbetaling efter din fratræden, og hvis det ikke
er sket senest med lønnen for november 2021 (for så vidt angår de afsluttede
overenskomster), så kontakt rederiet og
gør opmærksom på, at du har krav på
efterbetaling af løn/pension.

Situationen er principielt den samme, hvis du er startet i nyt job i overgangsperioden, men i den situation
er det mindre sandsynligt, at rederiet
glemmer dig i forbindelse med lønudbetaling. 
Med venlig hilsen
Pia Beck Nielsen, juridisk konsulent

”Hvis du har spørgsmål til
reglerne og/eller beregningen af dit engangsbeløb, så
ring til os på tlf. 3345 5565
(spørg efter Lederne Søfart) eller skriv til os via Mit
Lederne.
Vi står selvfølgelig klar til at
hjælpe, hvis der mod forventning er rederier, som
ikke betaler efterreguleringen,” understreger Lederne
Søfarts jurister.

Årsopgørelse for 2021
Årsopgørelsen for indkomståret
2021 bliver snart tilgængelige i vores skattemapper.
Da dine indkomstforhold kan
have ændret sig, er det derfor vigtigt, at du tjekker, om din skat er
opgjort på korrekt vis.

DIS
Er du på DIS-ordningen, bør du
tjekke, om din indkomst er blevet
indberettet som DIS-løn med angivelse af det korrekte antal sødage
(365 dage, hvis du arbejder fuldtid
under DIS-ordningen).
Du bør ligeledes tjekke, om du
har fået det rigtige sømandsfradrag. Er du på DIS-ordningen, kan
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du desuden få fradrag for indbetalinger til efterløn.

Fra DIS til DAS
Overgår du fra DIS-løn til landskat
eller omvendt, skal du være særligt
opmærksom på, om din løn bliver
beskattet korrekt.
Er du ansat af en udenlandsk
arbejdsgiver, bør du tjekke, om
din indkomst er indberettet under
”udenlandsk indkomst”. Du kan
desuden være berettiget til en skattelempelse, hvis du er skattepligtig
til flere lande.
Fristen for ændring af årsopgørelse er den 1. maj 2022.

Fejl fra tidligere år
Opdager du, at der er fejl i din årsopgørelser fra tidligere år, gælder
der særlige regler om genoptagelse. Reglerne betyder, at det er muligt at ændre i dine årsopgørelser
tre år bagud i tid.

Forskudsopgørelse 2022
Din forventede indkomst, fradrag
og skat for indkomståret 2021, kan
du se på din forskudsopgørelse for
indkomståret 2021. Denne bør du
løbende tjekke igennem, således at
din årsopgørelse for næste år bliver
korrekt. 

MEDLEMSNYT
50 år		
07-12		
09-12
15-12
06-01
07-01
08-01
09-01
31-01
01-02
07-02
13-02
15-02
27-02
29-02
01-03
17-03
19-03
20-03
21-03
24-03
27-03

			
Overstyrmand Tróndur Jøkladal
Navigatør Frank Tügel Madsen
Overstyrmand Kjeld Kehlert 		
Clausen
Styrmand Poul Larsen
Styrmand Jørn Harbo Rossau
Jan Petersen
Styrmand Stig Lindegaard
Mikkelsen
Kasper Thomassen
Havnemester Christian
Steffensen
Skibsførerstuderende Birthe
Marie Jølver Larsen
Kaptajn Arne Helleland
Funktionsleder Allan Idd
Jensen
Skibsfører Anne Kjær Hansen
Overstyrmand Ayoe Vivian
Løyche Hansen
Skibsfører Jørgen Eriksen
Maskinmester Peter
Rasmussen
Torsten Mathias Augustsen
Bo Rosenborg
Overstyrmand Miki Karl
Andreas Busch
Kaptajn Kristian Hjordt Beck
Offshore Windmanager Karen 		
Anne Krøyer Kruse

60 år			
08-12
Senior Nautical Surveyor 		
Jens Østrup Olsen
15-12
Senior skibsfører Henri
Melanchton Rasmussen
21-12
Havneassistent Thejs Mikael 		
Bagge
22-12
Overstyrmand Jimmi Peter
Nielsen
28-12
Styrmand John Kaufmann
10-01
Overstyrmand Michael Skeller 		
Andersen
12-01
Ulf Ferdinand
15-01
Skibsfører Jesper Grundtvig 		
Hansen
19-01
Skipper Karsten Gert
Andersen
25-01
1 Styrmand Gunnar Hákun 		
Dam
30-01
MSL Jørgen Janus
Andreassen
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31-01
09-02
10-02
12-02
17-02
01-03
02-03
04-03
10-03
14-03

Kaptajn Jens Peder Michael 		
Jensen
Director of Arctic Operations
Peer Bøje Brandenborg
Skibsfører Bjerne Egon
Jensen
Kaptajn Poul Engers Pedersen
Teamleder Michael Fries
Søren From Hansen
Maritim havnechef Theis
Christensen
Kaptajn Peter Grøn
Styrmand Jess Tønder
Skibsfører Freddy FlindtPetersen

65 år			
04-12
Havnefoged Morten Zebbelin
22-12
Havnefoged Michael Høy
23-12
Henrik Sternbæk
24-12
Overstyrmand Christian Holst
19-01
Kaptajn Per Gommesen
20-01
Chief Business Officer
Cruise Niels Jørn Lundberg
21-01
Driftsleder Paul Brosbøl
Lauridsen
30-01
2. Styrmand Palle Bjærge
31-01
Peter Bang Jacobsen
10-02
Styrmand Olavur Suni
Jacobsen
14-02
Skibsfører Keld Nørgaard
Kristensen
25-02
Skibsfører Finn Florman
Henningsen
05-03
Skibsfører Freddy Witte
Damgaard
06-03
Kaptajn Frants Erik Jensen
06-03
Havneassistent Ole Bæk
Jørgensen
16-03
Manager Copenhagen MMS
Jens Nielsen
19-03
Skibsfører Hans Fjord Hansen
24-03
Anders Christian Toft
Andersen
25-03
Skibsfører Steen Bertel
Søndergaard
29-03
Overstyrmand Rudolf Møller 		
Nielsen
70 år			
18-12
Færgeskipper Bernt Kiær
27-12
Ship Project Manager Søren
Andersen
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Skibsfører Benny Skjødt
Hansen
Overstyrmand Robert Møller
Skibsfører Niels Hesselberg 		
Thomsen
Skibsfører Henrik Kjær
Hessellund
Surveyor Jørgen Carl Stæhr
Pensionist Finn Axel Fabricius
Overstyrmand Jan Clausen

75 år			
13-01
Styrmand Finn Viggo
Holmbæck
02-02
Skibsfører Poul Erland Jensen
07-03
Skibsfører Frank Christian 		
Heede
10-03
Skibsfører Elo Hardy Nielsen
11-03
Skibsfører Jens Edvard Hoppe
25-03
Skibsfører Rudy Viggo
Christiansen
80 år			
28-01
Hans Jørgen Klim
02-02
Havnefoged Bent KofoedHansen
20-02
Skibsfører Søren Bøgh
26-02
Skibsfører Knud Erik
Sylvestersen
27-02
Sømand Hans Palm Jensen
30-03
Bjarne Bostrøm Lundin
85 år			
07-12
Skibsfører Paul Newstead
08-03
Direktør John Krogh
28-03
Skibsfører Bent Bang Petersen
90 år			
11-12
Skibsfører Jørgen Leif Kanstrup

Afdøde
Styrmand Svend Sigvardt-Jørgensen 82
Styrmand Einar Bertil Mortensen 92
Styrmand Thomas Christian Faarup 52
Havnechef Niels Gunner Hald-Andersen
76
Skibsfører Carsten Schmidt 74
Skibsfører Ole Jørgensen 87
Skibsfører Leif Lassen 86
(Var ved en fejl stavet som Leif Larsen i
sidste blad. Vi beklager.)
Æret være deres minde

adresse i ind- og udland,
alle dansk disponerede
skibe, velfærdsinstitutter,
sømandskirker, rederier og
myndigheder.
Manglende levering til skibe
og manglende eller
uregelmæssig levering på
hjemmeadressen meddeles
Lederne Søfart

Citater
Artikler i Lederne Søfart kan
citeres med kildeangivlse jf.
loven om ophavsret. Lederne
Søfarts politik udtrykkes i
lederen og i artikler, hvoraf
dette direkte fremgår.
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MARITIM
KOMPETENCE
FOND

Glædelig jul
og godt
nytår
MARITIM
KOMPETENCE
FOND
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