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FÆRGESEKRETARIATETS STYREGRUPPE

STYREGRUPPEN: Fra venstre ses formand for Færgesekretariatet, direktør Michel van der Linden, Kalundborg, centerchef Flemming Kortsen, Slagelse, over-

fartsleder Max Møller Christensen, Lolland, erhvervschef Søren Bach-Hansen, Svendborg, overfartsleder Lars Wolfgang Hansen, Holbæk, færgechef Henrik 

Jess Jensen, Aalborg og overfartsleder Bjarne Møllgaard, Odder.

•   Færgesekretariatet har kontor i Ærøskøbing.

•   Hver femte danske kommune er med i Fær- 

gesekretariatet.

•  Færgesekretariatet omfatter de 18 danske 

kommuner, som har ø-færger og får andel 

i de særlige ø-tilskud. Sekretariatet blev eta-

bleret som led i en politisk aftale, og akti- 

viteterne er finansieret gennem en statslig 

forhøjelse af ø-tilskuddet. 

•  Færgesekretariatets hovedformål er at 

fremme driftsoptimering og et løbende kom-

munalt samarbejde på færgeområdet.

Kontoret er bemandet af sekretær Lotte Clausen 

Rhodes og sekretariatsleder Jan Fritz Hansen.
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Grønne færger 
– et vindue står åbent
Vi har rigtig travlt i Færgesekretaria-
tet. Folketinget har givet os ganske få må-
neder til at søge om de 285 millioner DKK, 
som er afsat til at få klimaaftrykket fra vo-
res danske indenrigsfærger bragt ned. Det 
er en helt relevant og vigtig dagsorden, 
da færgernes CO2-udslip for mange kom-
muners vedkommende sagtens kan være 
20 procent eller mere af det klimatal, som 
kommunen står på mål for. 

Sagt på en anden måde, så er der et 
stort grønt potentiale i vores små øfærger. 

Mange af medlemmerne har ældre færger, 
der står for en udskiftning, og mange har 
gode projekter i skuffen og anerkender 
med stor tilfredshed, at staten nu yder 25 
procent til en nødvendig grøn moderni-
sering.

Samtidig har Færgesekretariatet via et of-
fentligt udbud sikret, at et såkaldt innovati-
onspartnerskab med OMT og PensionDan-
mark indebærer et tilbud til kommunerne 
om ikke blot at forfølge den grønne 
dagsorden, men samtidig også opnå  
stordriftsfordele ved at investere mere 
koordineret og sikre øget forsyningssik-
kerhed gennem forbedrede leverandør-

aftaler om service og reservedele. Meget 
tyder på, at en håndfuld kommuner kan 
komme i mål med en grøn modernisering 
og optimering allerede nu, og at flere vil 
kunne følge efter i den kommende tid. 

Færgesekretariatet arbejder som nævnt 
hårdt på at få aktiveret den grønne fær-
gepulje, og vi får i den forbindelse rigtig 
god assistance fra både rådgivningsfirmaet 
COWI og fra KL. 

En vigtig udfordring i denne sammenhæng 
er, at også regelsættet på det maritime 
område følger med. Skal der vælges elek-
trificering, biogas/metanol, brint, ammo-
niak eller noget helt tredje som fremdriv-
ningsmiddel? Her er det vigtigt, at Søfarts-
styrelsen bliver en intens del af processen 
i forbindelse med disse nye teknologier, 
så vi har sikkerheden i orden, men også 
kan gennemføre investeringerne i praksis. 

På vores netop overståede årsmøde invite-
rede styrelsens direktør til en endnu tæt-
tere dialog herom og om regelsanering i 
øvrigt. Det sætter vi meget stor pris på.
Samtidig med disse overordnede emner 
arbejder Færgesekretariatet med en lang 

række vigtige spørgsmål: Den nye færge- 
navigatøruddannelse, sejladsoptimering, 
gode forsikringsordninger og allehånde 
indkøbsaftaler samt servicetilbud til med-
lemmerne.

Det er ikke blot Færgesekretariatet, der 
har haft travlt, det har vores medlemmer 
bestemt også. De særlige billige sommer-
billetter og følgerne af covid-situationen 
har sikret travle øfærger ikke blot i højsom-
meren, men både før og efter. 

Vi håber nu, at Folketinget tager de sid-
ste skridt for at få etableret det fulde Lan-
devejsprincip, så vi kan tilbyde ikke blot de 
rejsende og øboerne, men også færgerne, 
et mere fast og forudsigeligt system.
Vi har travlt, men vi skal nok nå det!

Michel van der Linden

Formand for Færgesekretariatets 
Styregruppe
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Regeringen vil binde Dan-
mark sammen på en 
grønnere måde og har 
bl.a. afsat flere hundrede 
millioner støttekroner til en 
klimavenlig omstilling af 
de kommunale færger. Vi 
har bedt klima-, energi- og 
forsyningsminister Dan 
Jørgensen om et par ud-
dybende kommentarer.  

Hvad forventer ministeren sig kli-
mamæssigt af kommunerne – helt 
overordnet? 

”Løsningerne på klimakrisen skal vi 
finde i fællesskab. Herhjemme har vi sat 
et af verdens mest ambitiøse klimamål. 
Det kræver, at alle dele af samfundet 
lægger hovedet i blød og finder de nye 
og innovative løsninger. Derfor er det 
glædeligt, at rigtig mange kommuner 
allerede i flere år har haft gang i den 
grønne omstilling og sat seriøse, lokale 
klimamål. Kommunernes visioner og 
ideer er afgørende for, hvordan vi kom-
mer i mål med 70-procentsmålet i 2030 
og bliver helt klimaneutrale i 2050”, si-
ger klimaminister Dan Jørgensen.

Regeringen har i år sikret i alt 285 
millioner kroner til klimaoptimering 
på færgerne. Er det regeringens hen-
sigt også fremover at understøtte kli-
matiltag på området, eller er det et 
one-shot? 

”Vi er i gang med en massiv grøn 
omstilling af hele vores samfund og der-
med også den måde, vi transporterer 
os på – det gælder i lige så høj grad til 
vands, som det gør til lands og i luften. 
I første omgang er jeg spændt på at 
få de 285 millioner til klimaomstilling 
af færgerne ud i virkeligheden og om-

sætte dem til grønne løsninger, men det 
er klart, at den indsats ikke står alene. 
Da vi for nyligt vedtog en infrastruktur-
plan, afsatte vi også her 100 mio. kr. fra 
2028 til investeringer i lokale færgeru-
ter. Disse investeringer vil også kunne 
give et vigtigt grønt aftryk”, siger Dan 
Jørgensen.

Det er dyrt at være first-mover. Me-
get skal skabes helt fra bunden, og 
risikoen for at begå fejl og foretage 
fejlinvesteringer er stor. Er der vilje 
til at belønne pionererne, der tager 
de mere forsøgsmæssige tiltag – og 
er ministeren bekendt med gode ek-
sempler til efterfølgelse? 

”Ja, det kan være dyrt at være den 
første, som kaster sig ud i ukendt far-
vand, men det kan også betyde, at 
man høster de største frugter. Det var 
fx tilfældet, da Danmark lavede ver-
dens første havvindmøllepark i 1991. 
Den satsning betyder i dag masser af 
arbejdspladser, og at vi er førende på 
verdensplan inden for havvind. Lysten 
og viljen til den grønne omstilling er 
også derude. Det oplever jeg i hvert 
fald på mine besøg på de danske havne, 
hvor der er fuld gang i både grønne hav-
neprojekter og udvikling af grønnere 
færgeløsninger – det gælder både nye 

elfærger, men også opgraderinger af 
eksisterende færger. Det gåpåmod og 
drive prøver vi fra politisk hold at be-
lønne gennem forskellige puljer, netop 
fordi der i startfasen kan være behov for 
en økonomisk håndsrækning”.

De små indenrigs kommunale ø-fær-
ger står for mindre end en promille 
af Danmarks CO2-udledning. Er det 
i lyset heraf i orden, at de bruger lidt 
tid på at finde de bedste klimaløs-
ninger?

”Det er klart, at når man kun står for 
en mindre del af den samlede danske 
CO2-udledning, kan man godt tænke, 
at det ikke haster lige så meget at finde 
de klimavenlige løsninger, som det gør 
for fx landbruget eller den tunge indu-
stri. Men klimakrisen er en akut krise, 
som kræver, at vi alle løfter vores del, og 
den grønne omstilling af færgedriften i 
Danmark udgør et vigtigt bidrag til, at 
vi opnår vores nationale klimamålsæt-
ninger. Hele regeringen er optaget af, 
at alle dele af transportsektoren bliver 
grønnere. Derfor prioriterer vi også at 
kickstarte den grønne omstilling af de 
kommunale færger med de 285 mio. 
kroner, som allerede bliver udmøntet i 
år og i 2022”, siger klimaminister Dan 
Jørgensen. õ 

Fire hurtige spørgsmål til klima-, 
energi- og forsyningsministeren
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Diesel-
færger 
er yt

er er rigtig mange bud på, 
hvordan fremtidens færger 
kommer til at se ud – og ikke 
mindst hvilket brændstof, de 

kommer til at sejle på. Nogen siger brint, 
andre ammoniak eller strøm. Men ingen 
tror længere på, at dieseldrevne færger 
er vejen frem.
”Dieselfærger er yt, de er under afvikling – 
selvom det ikke lige sker fra den ene dag 
til den anden. Fremtiden tilhører helt klart 
de grønne, emissionsfri færger. Bæredyg-
tige færger”, slår Chis Hammeken fast.
Men grønne færger kan være meget 
forskellige. De er ikke grønne udenpå, 
men indeni. At en færge er emissionsfri 
betyder heller ikke automatisk, at den er 
bæredygtig.

BÆREDYGTIGHED
”Bæredygtighed skal ses i en større sam-
menhæng. Er der f.eks. tale om en meget 
stor færge, der transporterer en masse 
fossildrevne biler til en mindre ø, så kan 
man godt stille spørgsmålstegn ved, hvor 
bæredygtig en løsning det er – uanset 

Med et job som direktør for 
turisme og erhverv på Ærø og 
masser af møder rundt omkring i 
landet er Chris Hammeken ikke 
kun en flittig bruger af ø-færgerne, 
han taler også med rigtig mange 
mennesker, der ligesom ham tilbrin-
ger mange timer på færgerne – og 
har en klar mening om dem. Derfor 
lagde Ø-Færgerne vejen forbi Chris 
Hammekens hyggelige kontor på 
havnen i Ærøskøbing for at få en 
snak om færger.

AF MARTIN UHLENFELDT  

FÆRGESTAFETTEN
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“Fremtiden tilhører helt 
klart de grønne, emissionsfri 
færger. Bæredygtige færger”, 
slår direktør for turisme og 
erhverv på Ærø, Chris Ham-
meken, fast.



hvilket brændstof færgen sejler på. Må-
ske ville det være en bedre løsning at lade 
bilen stå, tage færgen over og så leje en 
elbil, tage en elbus eller cykle, når man 
kommer over på øen. Mange danske øer 
er heller ikke indrettet til at håndtere øget 
trafik”, siger Chis Hammeken.

Spørger man øboerne, så er det måske 
ikke emissioner og bæredygtighed, de går 
mest op i. Her er mere jordnære begreber 
som hyppighed, komfort og mulighed for 
at købe noget om bord ofte i centrum.

HYPPIGE AFGANGE
”Jeg vil tro, det er fælles for de fleste, at 
man gerne vil have hyppige afgange. Det 
ideelle ville nok være timedrift. Det gør, at 
man som øbo altid kan komme fra og til 
sin ø. Det kan måske synes lidt mærkeligt, 
for vi har jo valgt at bo på en ø, så det 
er ikke sådan, at vi hver morgen springer 
ud af sengen og løber ned til færgen for 
at komme væk. Men når man skal ind til 
fastlandet, så er det dejligt, at man har den 
fleksibilitet, der ligger i, at de sejler ofte. 
Misser man en færge, så tager man bare 
den næste. Det er idealscenariet. Men så-
dan kan det selvfølgelig ikke blive på alle 
øer, så ville det blive rævedyrt”, siger Chis 
Hammeken.

PØLSER OG OPLADNING
”Ser man på selve færgen, så er komfort 
vigtig. Man vil sidde ordentligt og gerne 
kunne købe en kop kaffe eller en pølse 
undervejs. De første tegninger, vi lavede til 
elfærgen Ellen, var uden et cafeteria, men 
vi blev hurtigt klar over, at det ikke duede. 
Der skal være mulighed for, at man kan 
købe noget”. 

”Og så skal en færge være hyggelig. 
Det tror jeg, vi danskere går op i. Den må 
ikke ligne et rumskib eller sådan noget. 
Vi har en lang tradition for et hyggeligt 
look her i landet – det skal vi bevare, men 
det skal selvfølgelig ikke forhindre, at fær-
gerne er topmoderne”.

”Endelig skal der være et ordentligt 
sted at arbejde, hvis man har brug for det. 
Et sted, hvor man kan sidde med sin com-
puter, iPad, eller hvad man nu benytter, 
og samtidig få ladet dem op. Ser vi lidt 
længere frem, så vil det også være vigtigt, 
at man kan lade sin elbil eller elcykel op 
om bord, mens man sejler”.

STARTEDE MED SOMMERHUS
Med en barndom, der blev tilbragt på Kø-
benhavns Vestegn, lå det ikke lige i kor-
tene, at Chris Hammeken skulle ende i et 
job som direktør i Ærø Turist og Erhvervs-
forening, hvis fornemste opgave det er at 
trække flest mulige turister og virksomhe-
der til den smukke ø i Det Sydfynske Øhav.

At det alligevel blev sådan, skyldes ikke 
mindst et fritidshus, han for nogle år siden 
købte på Ærø med sin samlever. Her fik de 
øjnene op for de herlighedsværdier, livet 
på en mindre ø byder på, og tanken om 
at slå sig ned permanent, hvis en jobmu-
lighed bød sig, tog form.

Og muligheden bød sig så for tre år 
siden.

IVÆRKSÆTTERGEN
Chris Hammeken er langt fra den eneste, 
der er søgt til Ærø for at udforske nye mu-
ligheder. 

”Der er rigtig mange iværksættere på 
Ærø, folk der flytter herover for at udleve 
en drøm, eller folk der allerede bor her. 
Vi har faktisk 1.000 cvr-numre på Ærø, 
hvilket er ganske mange, når man tænker 
på, at vi er lidt over 6.000 indbyggere”, 
konstaterer Chris Hammeken.

Noget af det, Chris Hammeken følger 
godt med i, er Færgesekretariatets ar-
bejde. Her har man blandt andet lagt et 
stort arbejde i at udvikle et standardfærge-
koncept og standard færgelejer. Det, synes 
Hammelen, er en rigtig god ide.

STANDARDFÆRGER 
”Det er helt oplagt ud fra et økonomisk 
synspunkt – jo mere man kan standardi-

sere, des billigere bliver det at bygge nye 
færger. Ikke at alle skal have ens færger, 
det er heller ikke meningen med projek-
tet, men at der er en fælles standard, som 
man arbejder ud fra, og som man så kan 
skalere op eller ned, alt efter individuelle 
behov og lokale forhold”, forklarer Chris 
Hammeken.

”En vigtig sidegevinst ved standard-
færgekonceptet er den øgede fleksibilitet. 
Hvis den ene kommune har en færge i dok, 
så kan man måske låne en færge af en af 
de andre kommuner, og hvis man har brug 
for at øge kapaciteten – fx i forbindelse 
med større arrangementer eller festivaler 
– så kan man låne eller bytte sig frem. Det 
vil være en stor fordel for alle”, siger Chris 
Hammeken. õ

”Og så skal en færge være hyggelig. Det tror jeg, vi danskere 
går op i. Den må ikke ligne et rumskib eller sådan noget. Vi har 
en lang tradition for et hyggeligt look her i landet – det skal 
vi bevare, men det skal selvfølgelig ikke forhindre, at færgerne er 
topmoderne”.
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Grundtrinnet ens for alle 
navigatører i småfærgerne

Vi hører, at nogen mener, at færge- 
navigatørerne bliver løntrykkere, når 
de kommer ud i færgerne. Hvad siger 
du til det?

Lars Wolfgang Hansen: Det passer 
simpelthen ikke. FOA har været med i 
hele processen omkring indplacering af 
færgenavigatørerne, både når de sejler 
som praktikanter, og når de kommer ud 
og mønstrer ombord. Og færgenavigatø-
rerne kommer til at sejle på samme over-
enskomst som resten af navigatørerne på 
småfærgerne.

TO OVERENSKOMSTER
KL har indgået to overenskomster for de 
kommunale småfærger med FOA.

Den ene er indgået igennem Forhand-
lingsfællesskabet (herunder Lederne Sø-

fart) og den anden direkte med FOA – men 
det er den samme overenskomst. 

Her er grundtrinnet for skibsførere i 
øjeblikket trin 29, og for styrmænd er det 
trin 26, og det er ligegyldigt, om de sejler 
på en stor færge eller en lille færge, el-
ler hvilken uddannelse de har (skibsfører, 
sætteskipper, kystskippere eller færgen-
avigatør), så længe de opfylder kravene i 
besætningsfastsættelsen, er grundtrinnet 
det samme. 

Der kan så være nogle tillæg og nogle 
lokalaftaler – hvis man kan noget spe-
cielt, fx er på tilkaldevagt, eksempelvis et  
smudstillæg for at håndtere gods, for ren-
gøring eller for at være DP.  (Designatet  
Person – bindeled mellem rederiet og skib).

SMÅ FÆRGER FLEST TILLÆG
Lars Wolfgang tilføjer, at statistisk set har 
navigatørerne i de mindre færger gennem-
snitligt en højere årsløn end navigatørerne 
i de større. Det skyldes blandt andet, at de 
har nogle tilkaldeordninger, ambulancetil-
læg mv., hvor de har en telefon med hjem.

Men i bund og grund handler det om, 
at den lokale talsmand eller tillidsrepræ-
sentant kan forhandle nogle tillæg med 
overfartslederen. 

Hvem har forhandlet elevlønnen?
FOA og KL har forhandlet aftalen, og 
Færgesekretariatet og Småøernes Færge-
selskaber har været med i forhandlingerne 
om uddannelsen og om elevlønnen, og 
alle har været enige om indplaceringen på 
løntrin 14 plus et tillæg. õ

Alle navigatører – uanset, om de er uddannede skibsførere, sætteskip-
pere eller færgenavigatører, og om færgen er stor eller lille – sejler på 
de samme overenskomster og indplaceres på det samme grundtrin, 
understreger Lars Wolfgang Hansen, konstitueret formand for Småøer-
nes Færgeselskaber.

Færgenavigatørerne kommer til at sejle på samme 
FOA-overenskomst som alle andre navigatører. Her 
er det stillingsbetegnelsen i besætningsfastsættel-
sen, der bestemmer grundlønnen – ikke personens 
uddannelse, understreger Lars Wolfgang Hansen, 
der er konstitueret formand for Småøernes Færge-
selskaber og desuden overfartsleder på Færgefar-
ten Orø-Holbæk.

Der er fortsat pladser – og det kan nås endnu!
Hold to på uddannelsen til Færgenavigatør starter den 15. november. 
Der er stadig pladser – så hvis I er interesserede i at få en praktikant og være med til at uddanne en 
færgenavigatør, vil vi meget gerne høre fra jer hurtigt! praktikkontoret@marnav.dk
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http://praktikkontoret@marnav.dk
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Færgesekretariatets 
delegeretmøde/årsmøde
Der var flere end 50 færgefolk, som deltog i Færgesekretariatets delegeretmøde/årsmøde 
i Kalundborg den 22. og 23. september. 
Første dag var der tur til Sejerø, hvor tidligere formand for Øsammenslutningen, Henry Lar-
sen, var guide på busturen rundt på øen. Der var bl.a.  virksomhedsbesøg hos Sejerø-gæs – en 
blomstrende virksomhed, der producerer mange tusinde fritgående gæs og ænder hvert år.

Anden dag var der en vifte af oplæg om vigtige emner for 
de kommunale færger.
Formand for Færgesekretariatets Styregruppe, Michel van 
der Linden: 
- Samarbejde er helt nødvendigt: Emnerne på vo-
res delegeretmøde viser, at vores medlemsrederier er for 
små til at løfte fremtidens udfordringer for rederier hver 
for sig. Det er udfordringer, som også nogle af verdens 

største spillere i den maritime verden arbejder på at finde 
fremtidssikrede løsninger på. Fra valg af fremdrivning, 
skibsdesign, miljø, zero impact, osv.. 
På vores eget område er der god grund til at samarbejde 
om fx forhandlinger om standardkontrakter, forsikringsbe-
tingelser, arbejdsmiljø og mange andre store spørgsmål, 
der er kommet frem på årsmødet.



Fremtidens skibsfart 
bliver zero impact 

Direktør i Søfartsstyrelsen, Andreas Nordseth
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- Jeg er rigtig glad for, at forholdet mel-
lem Søfartsstyrelsen og jeres segment er 
blevet meget bedre, efter at vi med Fær-
gesekretariatet har fået mere systematisk 
kontakt, indledte Søfartsstyrelsens direk-

tør, Andreas Nordseth, sit oplæg på Fær-
gesekretariatets årsmøde:

- I er en vigtig spiller, der udgør en 
væsentlig del af Danmarks infrastruktur – 
derfor er det vigtigt, at vi har en løbende 
dialog om regler, forvaltning, fremtid osv. 

KLIMANEUTRALITET
- 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 – vi diskuterer heller ikke læn-
gere, om det skal være klimaneutralt på 

den lange bane og reducere med ti eller 
tyve procent.

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

- Generel grøn omstilling og bæredyg-
tighed 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 

Generelt skal vi ikke kun tænke 
klima – vi skal tænke bære-
dygtighed og zero impact … 
nul påvirkning.

Er der regler, der er for stive eller rigide, er vi åbne for at tale om det … vi er altid åbne for dialog. Det er måske en ide, at Færgesekretariatet 
samler sammen, så kan vi få lavet én kanal, hvor man kan gå ind – så det ikke er flere forskellige, I skal tale med, siger Andreas Nordseth, 
direktør i Søfartsstyrelsen.
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til at diskutere i IMO, er støj og vibrationer. 
Der er allerede rapporter, som viser, at hva-
ler bliver påvirkede af skruestøj. 

Det er kun et spørgsmål 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 videnskabelige 
analyser, der viser, at der er en påvirkning. 
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, og på et tidspunkt kommer det til 
at ramme ind i jeres forhold på de inden-
rigs færger.

PÅ FORKANT AF TEKNOLOGIEN
Andreas Nordseth lagde vægt på, at Sø-
fartsstyrelsen arbejder med klima for hele 

skibsfarten – også med internationalt fo-
kus:

- Vi har det generelt med klimaudfor-
dringen 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 for-
muleres nogle krav – det lægger vi arm om 
i IMO og i EU.

Det andet er, at der skal findes prakti-
ske 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 I som 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 gæl-
der 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 forhandlin-
gen helt anderledes, hvis man kan vise, at 
det helt konkret kan lade sig gøre. Så op-
hører diskussionen, og man kan gå videre 
til at lave reglerne.

SYNLIGGØRELSE ER ALTAFGØRENDE
Hvad der ikke er synligt, findes ikke, lyder 
det fra Andreas Nordseth, der peger på 
Færgesekretariatet som eksempel:

- For ti år siden havde I ikke en stor 
samling, nu er I synlige, så nu er I en spiller.

Det samme gælder klima. Hvis man 
laver grønne tiltag og ikke fortæller det 
til nogen, er der i hvert fald nogle, der 
kan blive ved med at påstå, at vi ikke gør 
noget.

Derfor vil jeg gerne hejse et lille flag 
og sige til jer: Med alle de ting, I gør – og 
der er rigtig mange af jer, der gør rigtigt 
meget – er det afgørende vigtigt, at der er 
nogen, der får øje på dem.

Henvend jer 
til FutureLab

- Søfarten er helt vildt regu-
leret. Vi har kørt en proces, 
hvor vi har prøvet at rydde 
op. Jeg vil gerne pege på, at 
vi har fundet nogle gode løs-
ninger, færgenavigatørerne 
er et godt eksempel. 
Vi er glade for ordningen, så 
længe det er under 500 bt, 
så er vi på en bane, hvor vi 
selv spiller. 
    Er vi over, er vi ovre i 
STCW-konventionen, og så er 
det som udgangspunkt  
no go. Men færgenavigatø-
rerne har mulighed for at 
uddanne sig videre til det 
store regelsæt – og komme 
videre.

Regelsanering:

- I Søfartsstyrelsen har vi 
etableret et FutureLab. 

Jeg vil gerne opfordre jer til, 
at når I sidder og udvikler på no-
get, som verden ikke har set før 
… eller vi har ikke set det før i 
Danmark, og reglerne er udfor-
drede, så henvend jer til Future-
Lab – tag os med fra start, siger 
Andreas Nordseth:

- Vi vil se det som et projekt 
med det udgangspunkt, at vi 

vil se, hvordan det kan lade sig 
gøre … ikke om det kan lade 
sig gøre.

Naturligvis vil der være til-
fælde, hvor der ikke er nogen 
løsning, og så må man gå en 
anden vej.

Vores mål er, at hvis I kom-
mer med planerne og tegninger 
for en færge – så kommer der 
en godkendelse. 
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inden for en overskuelig fremtid 
bliver nødt til at sætte et mål 
om klimaneutralitet for skibs-
farten. 
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Derfor er dokumentation og synliggø-
relse altafgørende. Hvis I kan tælle op, lave 
statistikker og dokumentere fx besparelsen 
i diesel/ udledning – så har I allerede et 
godt eksempel, som det er vigtigt at få 
synliggjort.

Hvis I ikke vil skifte jeres færge lige nu, 
er det vigtigt, at I kan dokumentere, hvad 
I har gjort for at reducere forbrug og ud-
ledning.

Der er ting, man kan gøre – som i 
mange tilfælde er lettere, end man fore-
stiller sig.

Jeres kursus i Eco-sejlads er et godt 
eksempel, og der er en hel masse mere 
at hente.

BRÆNDSTOF – LIVSCYKLUS
Vi skal huske at se nye former for brænd-
stoffer som en livscyklus. Vi er nødt til at 
sige, at fra vi starter, til vi slutter, skal kli-
maregnskabet være neutralt … hvis man 
laver brint eller metanol på baggrund af 
sort olie, er der ikke meget klimaneutra-
litet tilbage. Det skal I have med i jeres 
regnskab og overvejelser, når I begynder 
at vælge jeres brændstoffer fremover: Kan 
I stå til regnskab for hele cirklen?

På internationalt plan er det store 
spørgsmål forsyningskæden. Én ting er, at 
vi måske kan dække øfærgernes behov, 
men når vi taler en international løsning, 

skal man være sikker på, at man kan pro-
ducere og have leverancer af det brænd-
stof, 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.

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 trans-
portere 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 passa-
gerskib?

- Det skal vi finde nogle løsninger på, 
understreger Andreas Nordseth:

- Det samme gælder autonomisyste-
mer, autodokningssystemer og beslut-
ningsstøtte 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 algorit-
mer og intelligente systemer, der hjælper 
med til at styre og træffe beslutninger.  Her 
gemmer der sig et stort effektiviseringspo-
tentiale, fordi en algoritme kan overskue 
data, man simpelthen ikke kan overskue 
som menneske.

Autodokning er også et eksempel, må-
ske kunne man manøvrere færgen opti-
malt energieffektivt ind i havn med hjælp 
fra en algoritme. õ

Autodokning er også et eksem-
pel, måske kunne man manøvre-
re færgen optimalt energieffek-
tivt ind i havn med hjælp fra en 
algoritme.
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Efterud-
dannelse

Turismefremme 
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STATUS 
De overordnede mål for Færgese-
kretariatet er optimering af sej- 
ladsen til de danske øer, etablering 
af netværk mellem kommuner med 
øer og at skabe værdi med færgen.

På efteruddannelsessiden 
udbydes kurser i service 
og betjening af passagerer, 
sejladsoptimering gennem 
simulatortræning samt in-
troduktionskurser i eldrift af 
færger som forberedelse til 
fremtidens fremdrivning. I forbindelse med visionen om at 

“skabe værdi med færgen” har Fær-
gesekretariatet fortsat arbejdet med 
det såkaldte Ø-pas, som er ude i et 
oplag på en kvart million eksempla-
rer – nu sammen med Landdistrik-
ternes Fællesråd. Færgesekretariatet 
har atter i år støttet op omkring 
Ø-hop-projektet i Det Sydfynske 
Øhav, hvor flere kommuner er gået 
med. Turismefremme er et løbende 
fokuspunkt, hvor flere kommuner er 
gået med, og hvor der også ses på, 
om projektet kan udvides til mere 
permanent at løse infrastrukturud-
fordringer i området.

for Færgesekretariatets arbejde

Fælles indkøb
Der er indgået en række rammeaf-
taler om:
- søforsikring 
- skibsmaling
- brændstof 
- smøreolier
- rednings- og brandudstyr
- bookingsystemer
- vikarordning
- efteruddannelse 
- teknisk assistance 
-  juridisk rådgivning
-  uniformer/arbejdsbeklædning

- sikkerhedslejdere i havne
-  innovationspartnerskab om nye 

grønne færger
- arbejdsmiljøfremme
- indkøb af skibsudstyr
-  aptering- og interiøropgradering

Der ses løbende på nye aftalemu-
ligheder, herunder pt. på energifor-
brugsmåling og udvidelse af forsik-
ringsordningen.

Afløserfærge 
Afløserfærgen er til brug for med-
lemskommunerne i forbindelse med 
dokophold mv., samt ved behov i for-
bindelse med spidsbelastninger eller 
særlige events. 

Der er udarbejdet et design, og 
garantiforhold er sikret i forhold til 
staten. En endelig operativ introduk-
tion af afløserkonceptet forventes 
dog først at være klar i løbet af et 
par år. Afløserfærgen kan vise sig at 
blive en del af det nye Innovations-
partnerskab om nye grønne færger.

Der er etableret en særlig færge- 
navigatøruddannelse rettet imod de 
mindre indenlandske færger. 

Efter forslag fra Færgesekretaria-
tet har en arbejdsgruppe under Sø-
fartsstyrelsen udarbejdet et forslag 
til en særlig færgenavigatøruddan-
nelse rettet mod de mindre, danske 
indenrigsfærger. 

Der er nu godkendt to hold på 
forsøgsbasis. Første hold med en 
halv snes studerende har været i 
praktik og er i gang med sidste del 
af uddannelse på Marstal Navigati-
onsskole. Andet hold forventes at 
starte den 15. november 2021.

Uddannelse
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Skabe værdi
med færgen 

Rammevilkår
Indsatsen for en fuld implementering af Godstakstrefusions-
ordningen og ikke mindst Landevejsprincippet fortsætter. Po-
litisk er det besluttet at udvide sidstnævnte med et lidt større 
budget til de overfarter, som ikke kom helt med på starten 
af succesen, ligesom ordningen for sejlads på de små øer nu 
kan anvendes mere fleksibelt året rundt. Næste evaluering af 
ordningerne er politisk aftalt til 2022.

Efter erfaringerne med sidste sommers periode med billige/
gratis billetter er der taget kontakt til landspolitikerne med op-
fordring til en snarlig indfasning af det fulde Landevejsprincip. 

En særlig opgave er regelsanering – ikke mindst på det 
maritime område med Søfartsstyrelsen. Dette arbejde bliver 
nu intensiveret i den kommende periode særligt i relation til 
de nye hviletidsregler, men også i forhold til de mange ofte 

bureaukratiske og fordyrende 
regler, som er mere traditions-
bestemte end behovsdrevne i 
den danske indenrigs færgefart. 
Reglerne for grøn omstilling bli-
ver også et fokuspunkt.

Opgaven er bredere end turismeindsats, og 
der er udarbejdet et større inspirationskata-
log med forslag til aktiviteter, hvor færgen 
kan være med til at skabe fremgang og po-
sitiv opmærksomhed omkring øerne. Der er 
udarbejdet forskelligt materiale og tilbud for 
at gøre brugervenligheden af sejladsplaner, 
booking og hjemmesider bedre. 

Samtidig er der en lang række forsøg på 
færgerne, hvor Færgesekretariatet sammen 
med forskellige forskningsinstitutioner søger 
at optimere driften miljø- og klimamæssigt.

Der er under betegnelsen ”Ø-barometret” 
gennemført en undersøgelse af udviklingen 
på de danske småøer, som Færgesekreta-
riatets medlemmer betjener. Tilbagemel-
dingerne fra øerne har overvejende været 
positive.  

Miljø og 
klimaoptimering

Der er udarbejdet et forslag til klima-
strategi, og denne vil løbende blive 
udbygget med emner af miljømæssig 
karakter. Arbejdet er koncentreret 
omkring regeringens analysearbejde 
om klima og indenrigsfærger, samt 
de grønne puljer til færgerne, hvor 
Færgesekretariatet sammen med KL 
og COWI rådgiver medlemmerne om 
ansøgningsmuligheder mv. 

Kommunalt færgesamar-
bejde og nyinvesteringer
I forlængelse af de retningslinjer for det fremtidige færgesam-
arbejde og nyinvesteringer, der er blevet vedtaget på tidligere 
medlemsmøder, har Færgesekretariatet undersøgt mulige drifts- 
og finansieringsmodeller for udskiftningen af medlemskommu-
nernes færger. 

Der er nu etableret en OPP-løsning med tilknyttet finansiering, 
som kan føre til færre udgifter, når stordriftsfordele introduceres, 
og vi går fra mere enkeltstående færgeprojekter til egentlige pro-
dukter, der sikrer driftssikkerhed og standarder – også i forhold 
til de nye teknologier. 

Der tilbydes aktuelt en indkøbsrammeaftale, som kommu-
nerne kan bruge ved indkøb af nye færger under denne ordning, 
som selvsagt er helt frivillig for den enkelte kommune, men hvor 
stordriftsfordelene vil blive større desto flere, der deltager.

Miljø og klima-
optimering
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GENNEMGANG AF FORSIKRINGER
Forsikringsrådgiverfirmaet Edge Denmark 
gennemgår gerne medlemmernes forsik-
ringsaftaler på færgeområdet med henblik 
på modernisering og optimering.

Status er, at næsten alle færgekommu-
ner har valgt at benytte Færgesekretaria-
tets medlemstilbud om forsikringstjek, og 
at de gennemsnitlige præmiebesparelser 
har været ret betydelige.

Desuden er nye dækningsmuligheder 
introduceret: Udvidet erstatning ved total-
forlis og dækning for udgifter til afløser-
færge/lejer ved havari. Der ses aktuelt på 
godsbefordringsbestemmelser samt forsik-
ringsvilkår i forbindelse med værftsophold.

SIKKERHEDSUDSTYR
Der er indgået en rammeaftale med Mari-
Team A/S om priser ved køb af forskelligt 
maritimt sikkerhedsudstyr. 

VIKARORDNING
Der er oprettet en særlig afløser-/vikarord-
ning for maritimt personel med Job2Sea, 
hvor medlemmerne enkelt og med rabat 
kan leje mandskab for kortere perioder.

TEKNISK RÅDGIVNING
Færgesekretariatets konsulenter har udar-
bejdet en række rapporter om forskellige 
tiltag til optimering af driften. Der gen-
nemføres testforsøg med “real-time”-over-
vågning af energiforbrug, og der er lavet 
konkrete forslag til introduktion af batte-
ridrift på færgerne.
Der er udarbejdet en særlig dokningsma-
nual for medlemmerne med gode råd i 
forhold til forberedelse af dokning. Fær-
gesekretariatets teknikere rådgiver også 

gerne om levetidsforlængelser eller nyin-
vesteringer.

UDDANNELSE
Færgesekretariatet tilbyder kurser, herun-
der økonomisk tilskud til medlemmer, der 
ønsker forskellige specialkurser.
Der afholdes aktuelt kurser i kundeservice, 
energioptimeret sejlads samt eldriftsforbe-
redelse.

Den nye færgenavigatøruddannelse er 
godkendt i en prøveperiode. Første hold 
er i praktik, andet hold starter november 
2021 på Marstal Navigationsskole.

PR OG SOCIALE MEDIER
Færgesekretariatets journalistiske rådgi-
vere hjælper gerne med udformning og 
distribution af forskelligt nyhedsmateriale. 
Færgesekretariatets faste fotograf tilbyder 
film bl.a. med droneoptagelser, ligesom 
der kan optages podcastudsendelser.

SKIBSMALING
Rammeaftale indgået med Hempel A/S 
med tilbud om rabatter på skibsmaling mv.

BOOKINGSYSTEMER
En samarbejdsaftale med Teambooking 
med særlig tilpasning til den mindre fær-
gefart. 

Rådgivning om brugervenlig præ-
sentation af sejladsplaner mv. Tilbud fra  
Demand.dk om udvikling af enkle hjemme-
sider for medlemmernes færgeoverfarter.

SHIPBROKERS
Samarbejdsaftale med Krisale Shipbrokers 
om teknisk rådgivning samt ved køb/salg/
leje af tonnage.

JURIDISK RÅDGIVNING / HØRINGS-
SVAR
Der er indgået en aftale med advokatfir-
maet DLA Piper om juridisk bistand inden 
for færgerelaterede spørgsmål og om fæl-
les høringsskrivelser. 
Færgesekretariatet kan også assistere i re-
lation til visse overenskomstforhold i sam-
arbejde med KL.
Der er endvidere udarbejdet notater om 
udbud og om regelsættet vedr. forskels-
behandling af passagerer.

Ø-BAROMETER
Der er under betegnelsen ”Ø-barometret” 
gennemført en undersøgelse af udviklin-
gen på de danske småøer, undersøgelsen 
vil blive gentaget på et senere tidspunkt.
 
REDNINGSSTIGER
Der er indgået en indkøbsaftale med 
Port-Safety omkring selvlysende rednings-
stiger, LifeLadder®, der med stærk gul 
farve og solcelledrevne lyskilder er synlige 
døgnet rundt.

FLÅDER OG BRANDUDSTYR
Aftale mellem VIKING Life-Saving Equip-
ment og Færgesekretariatet, der giver 
medlemsrabat ved køb og eftersyn af red-
ningsflåder. 

Kombineret “anskaffelses- og service-
aftale” for 12 til 100-personers flåder. Her 
bliver både købs- og serviceomkostninger 
for flåden betalt som et fast årligt beløb 
over en 10-årig periode.  Efter de 10 år 
ejer rederiet flåden. 

Desuden indkøb af brandservice fra VI-
KING Life-Saving Equipment.
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Flere af de skoler, der tilbyder brandkurser 
– heriblandt Fiskeriskolen i Thyborøn og RelyOn 
Nutec – kan nu tilbyde genopfriskningskurser til 
brandcertifikat, hvor røgdykkerdelen er taget ud. 
Kurserne er en samlet pakke, der dækker genop-
friskning af STCW VI/1-1 – Søsikkerhed, genopfrisk-
ning af STCW VI/1-2 – Brand samt genopfriskning 
af STCW VI/3 – Brandledelse.

Skolen udsteder herefter STCW-søredningcertifi-
kat og non standard brandsluknings- og brandle-
der-certifikat. Disse certifikater bruger Søfartssty-
relsen til udstedelse af begrænset sønæringsbevis. 
Begge skoler har særlige tilbud til Færgesekretari-
atets medlemmer.

SAFE-
TALK

Fortrolighedshensyn omkring priser mv. gør, at Færgesekretariatets rammeaftaler kun er 
omtalt i mere generelle vendinger. Aftalerne er som udgangspunkt fortrolige i forhold til 
tredjemand; kontakt sekretariatet i tvivlstilfælde.

Safetalk er et brætspil, som sætter dialogen om sik-
kerhed og arbejdsmiljø i gang på en ny og forstærket 
måde. Der bruges enkle konkrete spørgsmål om for-
skellige hverdagssituationer, som alle kan nikke genken-
dende til. 

Der er lavet en særlig skræddersyet udgave af spillet 
til øfærger – det blev uddelt på Færgesekretariatets års-
møde i september 2021.

Teamet bag spillet tilbyder at facilitere spillet. Det 
begynder med et formøde for at høre om kundens øn-
sker og behov og særlige områder, fx kan der fabrikeres 
et særligt spil med spørgsmål, der passer til netop den 
aktuelle arbejdsplads – fx en specifik øfærge. Derefter 
bliver der skræddersyet et forløb.

Færgesekretariatets medlemmer får rabat både på 
spillet og på forløbet.

Det kan evt. arrangeres, så flere færger er sammen 
om et forløb.

FORTROLIGHED
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Standardfærge 

Det nye færgeprodukt, stan-
dardfærgen, udvikles og de-
signes ud fra en standardiseret 
ramme med modulære design- 
elementer, hvormed der kan 
tilpasses specifikke ønsker og 
behov på de enkelte overfarter. 

ed det nye, fæl-
les færgekoncept 
forventes det, at 
der kan opnås  

stordriftsfordele samtidig med, at kommu-
nerne vil få en sparringspartner, som kan 
hjælpe med at optimere færgedriften og 
tilpasse den til passagernes behov, så man 
dermed understøtter det tværkommunale 
færgesamarbejde. Samtidig elimineres 
kommunernes risiko i anskaffelses- og 
byggefasen, og kapitalbindingen reduce-
res, hvilket giver større fleksibilitet og sik-
kerhed mod potentielle driftsrisici, fortalte 
Thomas Eefsen, salgsdirektør Odense Ma-
ritime Technology på Færgesekretariatets 
Årsmøde:

- Det er en fremtidssikret og bæredyg-
tig færgeløsning udviklet af erfarne skibs-
designere og investorer. 

Færgerne tilbydes langvarige leasingaf-
taler til kommunerne, som mod en fast 
ydelse får fuld råderet over færgerne og 
dermed bibeholder det fulde ansvar for 
den daglige drift af overfarterne. 

IKKE ‘ONE-SIZE-FITS-ALL’ 
Designet af standardfærgekonceptet ud-
vikles af Odense Maritime Technology og 
er inspireret af den måde, som man i for 
eksempel bilindustrien skaber flere forskel-
lige modeller på samme produktplatform. 
Da alle overfarter har deres egne individu-
elle forhold og begrænsninger i forhold til 

– med 
individuelle 
løsninger

•  Et partnerskab bestående af Pen-
sionDanmark og Odense Maritime 
Technology A/S har siden april 
2021 samarbejdet med Færge-
sekretariatet om at udvikle en ny 
standardiseret færgeløsning til de 
danske småøer og mindre overfar-
ter, som omfatter færgedrift til i alt 
26 danske øer og en række mindre 
overfarter.

•  Maritime Equity Partners (MEQ) er 
tilknyttet partnerskabet som inve-
steringsadministrator, ligesom der 
er tilknyttet en række underleve-
randører, heriblandt rådgivende 

skibsingeniører Jens Kristensen 
ApS. Derudover er civilingeniør 
Hans Otto Kristensen og skibsin-
geniør Claus Kruse tilknyttet som 
tekniske rådgivere.

•  Udviklingsarbejdet er resultatet af 
innovationsudbuddet vedrørende 
udvikling af et Standardfærgekon-
cept, som blev indledt af Færge-
sekretariatet i oktober 2020, og 
som blev tildelt konsortiet i foråret 
2021. 

•  Den nye standardiserede færge-
løsning kan tilgås og anvendes af 

alle medlemskommunerne, når 
produktet er klar i slutningen af 
2021. 

•  Standardfærgekonceptet passer 
godt til Odense Maritime Techno-
logys strategi om at udvikle og 
sælge brede produktløsninger 
inden for maritim infrastruktur 
frem for enkeltstående skibspro-
jekter. Det forventes således, at 
færgekonceptet også vil være at-
traktivt i udlandet, så det på sigt 
kan bidrage til at skabe yderligere 
arbejdspladser i danske maritime 
virksomheder.

-M
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for eksempel kapaciteter, havnefaciliteter, 
overfartstid, vanddybder etc., har konsor-
tiet fra starten været meget opmærksom 
på, at det ikke er muligt og hensigts-
mæssigt at udvikle en ‘one-size-fits-all’ 
færge, og konsortiet udvikler derfor et 
produktprogram, hvor det er hensigten, 
at de enkelte medlemskommuner kan 
sammensætte en færge baseret på deres 
individuelle forhold og ønsker. 

- Der er for eksempel væsentligt for-
skellige krav til færger på forskellige ruter. 
Nogle har en kort overfartstid på f.eks. 
5-10 minutter, hvor det primære formål 
er at tilbyde en effektiv og hurtig overfart 
uden væsentlige behov for opholdsområ-
der. Andre færger har længere overfart på 
f.eks. 30-60 minutter, her vil der være krav 
til opholdsområder og faciliteter for de lo-
kale øboer, pendlere og turister. 

- Det endelige færgeprodukt udvikles i 
tæt samarbejde med Færgesekretariatet, 
dets rådgivere og med input fra flere af 
medlemskommunernes overfarter, under-
stregede Thomas Eefsen:

- I denne dialog fastlægges det ende-
lige design, ligesom designmoduler iden-
tificeres og udvikles. 

DOBBELT- OG SINGLE-ENDER
Baseret på indledende analyser og dialo-
ger har konsortiet udviklet et produktpro-
gram baseret på to generelle færgetyper 
bestående af en ‘double-ender’ type og 
en ‘single-ender’ type. Begge typer tilby-
des i forskellig længde og bredde, som er 
bestemt på basis af statistik og overfarts-
analyser af medlemskommunernes over-
farter. Med disse to færgetyper og med 
tilpasning og tilvalg af forskellige standar-
diserede moduler og løsninger forventer 
konsortiet, at produktprogrammet vil 
favne medlemskommunernes behov.

‘Double-ender’ typen forventes at 
kunne anvendes på mange af overfarterne 
og baseres på afløserfærgen, som blev ud-
viklet for Færgesekretariatet i 2018. 

‘Single-ender’ typen baseres på den 
fuld-elektriske færge M/E Ellen, som sejler 
mellem Søby og Fynshav, og som er de-
signet af rådgivende skibsingeniører Jens 
Kristensen ApS i samarbejde med E-Ferry 
konsortiet. 

Baseret på disse færgetyper, overfarts-
analyser og dialogen med Færgesekretari-
atet udvikles det endelige produktprogram 
for standardfærgekonceptet, som vil om-
fatte forskellige konfigurationer af double- 

og single-ender færger fra ca. 25 meter op 
til ca. 80 meter i forskellige bredder.

TILPASSES INDIVIDUELT
Medlemskommunerne kan således an-
skaffe sig en færge baseret på oven-
nævnte produktprogram, som efterføl-
gende tilpasses med tilvalg af forskellige 
standardiserede designelementer af for 
eksempel brolayout, saloner og opholds-
rum, ramper, fremdrivningssystemer, la-
desystemer, mv. Hermed sikres standardi-
sering og synergi i forhold til anskaffelse 
og drift, hvilket sikrer de mest optimale 
totale levetidsomkostninger for medlems-

- Det er ikke muligt og hensigtsmæssigt at udvikle en ‘one-size-fits-all’ færge, og konsortiet udvikler derfor et produktprogram, hvor de enkelte 
medlemskommuner kan sammensætte en færge baseret på deres individuelle forhold og ønsker, understregede Thomas Eefsen, salgsdirektør, 
Odense Maritime Technology, på Færgesekretariatets Årsmøde.

Det er en fremtidssikret og 
bæredygtig færgeløsning 
udviklet af erfarne skibs-
designere og investorer
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•  Ved redaktionens afslutning er 
en halv snes af Færgesekretari-
atets medlemmer i gang med at 
udforme ansøgning på de 25 pro-
cents tilskud, som kan ydes til nye 
grønne færger.
 Tidsterminerne har mildest talt væ-
ret udfordrende både i forhold til 
at få de tekniske planer på plads, 
og ikke mindst i forhold til at få 
de nødvendige tilsagn fra kom-
munalbestyrelserne i de enkelte 
kommuner. 

•  Færgesekretariatet og vores med-
lemmer har imidlertid koncentreret 

sig fuldt ud i forhold til at få disse 
forudsætninger på plads, og det 
forventes nu, at en stor del af de 
285 millioner DKK, som Folketin-
get har afsat til formålet, vil blive 
aktiveret – også fordi andre fær-
gerederier uden for Færgesekre-
tariatet efter det oplyste har vist 
interesse for den grønne pulje.

•  Færgesekretariatets medlemmer 
søger umiddelbart med udgangs-
punkt i det standardfærgekoncept, 
som er blevet udviklet under Fær-
gesekretariatets Innovationspart-
nerskab med Odense Maritime 

Technology (OMT)/PensionDan-
mark m.fl. Derved søger vi også at 
leve op til den politiske anbefaling 
om at udvikle fremtidens grønne 
færger i et samarbejde og med  
stordriftsfordele for øje.

•  Færgesekretariatets medlemmer 
har i den forbindelse og for at nå 
i mål med ansøgningerne fået rig-
tig god hjælp fra Kommunernes 
Landsforening og rådgivningsfir-
maet COWI.

kommunerne på tværs af alle færger, som 
anskaffes under indkøbsaftalen.

TO UDFORMNINGER AF BROEN
Som et eksempel på designelementer 
udvikles der to forskellige udformninger 
af broen. I dialogen med medlemskom-
munerne og overfarterne har det vist sig 
nødvendigt at udvikle og tilbyde begge 
løsninger, idet nogle overfarter har et øn-
ske og behov for fuld overdækket bro af 
hensyn til anløb af snævre havneindløb. 
Begge løsninger tilbydes således i en form, 
hvor centerbro er standard med tilvalg af 
overdækkede brovinger. 

Samme princip anvendes for udvalgte 
designelementer, hvor det er hensigts-

mæssigt og muligt at tilbyde standardise-
rede designelementer.

MILJØRIGTIG FREMDRIVNING
I forhold til fremdrivning og energisyste-
mer er udgangspunktet, at færgerne skal 
udlede færrest mulige klimagasser og der-
med være en mere klimavenlig løsning end 
de nuværende færger, der typisk sejler på 
diesel. 

Således understøtter modellen den ny-
lige politiske aftale og ambition på trans-
portområdet, hvor der øremærkes midler 
til en grøn omstilling af den kommunale 
færgedrift. 

I forhold til CO2-emissioner vil Stan-
dardfærgekonceptet blive udviklet med 
forskellige energisystemer, som kan vælges 
ud fra klimaambitioner og tilgængelighed 
af energitypen, herunder lavsvovlsdiesel 
(MGO), miljødiesel (HVO), metanol, fuld 
elektrisk eller hydrogen brændselsceller. 

Ved udviklingen af fremdrivningssyste-
met og maskinrummet for de to færgety-
per vil der også blive lagt vægt på at sikre 
fleksibilitet for fremtidige opgraderinger i 
forhold til ny teknologi. Hermed sikres det, 
at færger anskaffet under indkøbsaftalen 
eventuelt kan opgraderes med nye tekno-
logier, efterhånden som emissionsvenlige 
fremdrivningssystemer udvikles og mod-
nes. õ

God søgning på den grønne færgepulje



NOTER

Småøernes generalforsamling:
Spændende at følge 

Ø-færgernes Podcast

 Grønne færger 
skal fungere 
i praksis

STANDARDFÆRGEN

Omstilling af færger til grøn drift er et af Øsam-
menslutningens indsatsområder, og det var også et 
af emnerne på sammenslutningens generalforsamling 
den 12. juni, skriver Ø-Posten:

- Sekretariatsleder for Færgesekretariatet, Jan Fritz 
Hansen, fortalte om færgernes grønne omstilling, 
og han og Øsammenslutningens formand, Dorthe 
Winther, var enige om, at gode klimaintentioner ikke 
er nok; for øboerne er det nødvendigt at finde løsnin-
ger, som man er sikker på virker i praksis. õ

I sin leder i Ø-postens septem-
berudgave omtaler Småøernes 
formand, Dorthe Winther, pla-
nerne for standardfærgen:

- I første omgang har Fær-
gesekretariatet sammen med 
kommunerne Svendborg, Aal-
borg, Kalundborg og Slagelse 
fået udarbejdet en hensigts-
erklæring mellem den enkelte 
kommune og konsortiet med 
henblik på indgåelse af en ef-
terfølgende indkøbsaftale.

- Det bliver spændende at 
følge de fire kommuners pro-

jekter, da det jo efterfølgende 
kan få betydning for andre øer, 
der står over for at skulle an-
skaffe en ny færge, skriver Dor-
the Winther.  Hun lægger vægt 
på, at det fremgår af koncep-
tet, at færgeløsningen vil tilbyde 
mindst samme serviceniveau 
i forhold til transportarbejde, 
kapacitet, transporttid og pas-
sagerkomfort, og at de nye kli-
mavenlige færger vil bidrage til 
Klimalovens mål om mindst 70 
pct. reduktion i 2030. õ

Turismen skal have et ordentligt 
nøk opad på Askø, Fejø og Femø i skul-
dersæsonerne uden for højsæsonen.

Derfor har beboerforeningerne på 
de tre småøer sammen med udvik-
lingsorganisationen Gate21 og Visit 
Lolland-Falster igangsat et projekt, hvor 
man skal se på, hvordan turismen kan 
styrkes på hver ø og på tværs af øerne 
i et samarbejde. 

Som en del af projektet blev der 
den 6. oktober afholdt en konference 
om potentialerne og udfordringerne i 
turismeudvikling på de danske småøer.

Her var et punkt på programmet: 
Færgens rolle i turismeudvikling, hvor-
dan kan småøer samarbejde med fær-
geselskabet?

Færgesekretariatet vil gerne støtte 
de tre øers ø-hop planer, lyder det fra 
Jan Fritz Hansen, leder af Færgesekre-
tariatet, der deltog i konferencen. õ 

Hør Søfartsstyrelsens direktør, Andreas 
Nordseth’s bud på fremtidens miljøkrav 
til ø-færgerne. 
Find den her: faergesekr.dk 
eller her:   

Hvordan kan småøer få  
mere ud af turismen?

Hvordan skaber man destina-
tionsudvikling på tværs  
af småøer?

Hvordan kan kommune, 
øer og destinationsselskab 
arbejde sammen om destina-
tionsudvikling?
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http://faergesekr.dk
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Det gik (næsten) lige 
efter bogen

Faaborg III:

Det er højsommer, høsten er i gang, 
der er malkekvæg og mælk, der skal 
over, der er havnefest på Avernakø, 
øen er fyldt med festgæster, og vi 
er midt i sæsonen med gratisbillet-
ter. Og Faaborg III har haft brand i 
motoren.
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et er lørdag morgen den 14. 
august. Faaborg III er på vej 
fra Avernakø mod Lyø med 
34 passagerer og tre besæt-

ningsmedlemmer. 
Oppe på broen kommer der fejlalarmer 

på motoren, og det kan ses på kameraet, 
at der er røg.

Men skipper Søren Kruse og styrmand 
Joachim Bøllehuus kan ikke se, om det 
brænder. 

De stopper motoren af, stopper venti-
lationen, konstaterer, at røgudviklingen af-
tager og begynder at sejle imod Faaborg. 
Skibsassistent Ole Jørgensen runderer lø-
bende på dækket og konstaterer, at dæk 
og skotter ikke er varme. 

Søren Kruse ringer til chefskipperen.

BRAT OMSTILLING
Telefonen ringer et godt stykke oppe i 
Jylland, hvor chefskipper Kim Mathiesen 
sidder i sin bil iført praktisk udetøj og gum-
mistøvler og har bagagerummet fyldt med 
fiskestænger og fluer. Han er tæt på Skjern 
Å, da fisketuren stopper brat. Søren Kruse 
fortæller, at der er havari på hovedmotor 
1, og at der er røg i maskinrummet. 

- Det er lørdag klokken ni, og det er en 
ret stor omstilling, der skal til, fra at sidde 
i en gammel striktrøje på vej på fisketur, 
husker Kim Mathiesen, der opsummerer 
situationen:

Vi aftaler hurtigt, at Søren ringer til 
MAS-vagten. (Maritime Assistance Service 
under Forsvaret.)

Vi tror, at det måske ”bare” er et havari, 
og selvfølgelig er de opmærksomme på, 
at der kan være brand. Men de kan ikke 
komme ind i maskinrummet, for vi har ikke 
røgdykkerudstyr.  

De fyrer ikke Inergen-anlægget af 
(brandslukningsanlæg), da det blandt 
andet ville have den konsekvens, at alle 
maskiner stopper, og færgen skal blive 
liggende til søs.

Skipperen vurderer, at de skal sejle ind 
til Faaborg på én motor, her står brand-
væsenet klar ved færgelejet, hvor færgen 
ankommer uden problemer.

LIGGER I FÆRGELEJET
Da Søren Kruse ringer til Kim Mathiesen 
– nu på vej over Lillebæltsbroen – og med-
deler, at Faaborg III nu ligger i færgelejet, 
damper stressen af.

- Og så begynder der at komme noget 
praktik ind over. Vi skulle have overblik 
over, hvad der var sket, hvad der skal til, 
hvad koster det, hvor lang tid tager det... 
Det ligner meget organiseringen af ethvert 
havari eller en dokopgave, så det er noget, 
jeg har prøvet før.

Passagererne tog bare hjem – de var 
kørt, da Kim Mathiesen ankom til færgen.

GODT FORBEREDT
- Den operative del fungerede godt, fast-
slår Kim Mathiesen:

- Ombord håndterede de situationen 
supergodt. Styrmanden, Joachim Bølle-
huus, er nede og orientere passagererne 

Vi fik det til at virke – og alle sprang til og bød sig til. Selv om det er en ’øvting’, kan det også være en optur, når man kan se, det virker.
- Det, at tingene begynder at ske og virke – det er fedt. Netværket… alle færgerne byder sig til. Forsikringskonsulenten var en stor hjælp. 
Det, at man ikke selv skal ud og finde de ’rigtige folk’ til opgaven, det var en stor lettelse, siger Kim Mathiesen, chefskipper på Faaborg III.

- Det er lørdag klokken ni, og det 
er en ret stor omstilling, der skal 
til, fra at sidde i en gammel strik-
trøje på vej på fisketur, husker 
Kim Mathiesen

D FA
A

BO
RG



22 / Ø-FÆRGERNE / NOVEMBER 2021

flere gange – og det har vi efterfølgende 
fået meget ros for.

Chefskipperen peger på, at alle i rede-
riet var godt forberedt til situationen:

- I den senere tid har vi givet vores 
skrevne beredskab – færgens beslutnings-
støttesystem – en makeover. 

Vi har også lavet en intern beredskabs-
plan for rederiet. 

Man kan sige, at ved en søulykke er 
der to spor, der skal virke. Der er selve 
søredningsdelen – det står det offentlige 
beredskab for.

Så er der rederiets beredskab i forhold 
til alt det praktiske. Det havde vi gjort os 
nogle tanker om i forvejen. Søfartsstyrelse, 
klassifikationsselskab og forsikringsselskab 
skal underrettes, telefonerne skal åbnes, 
pressen skal håndteres – og så skal man 
frem for alt have fat i en færge.

Og så var vi så ’heldige’, at vi havde 
et større gearhavari i foråret, hvor vi var 
ude af drift nogle dage, så vi havde haft 
’premiere’ på beredskabet for nylig. 

RESERVEFÆRGER
Spørgsmålet om, hvad vi gør ved transpor-
ten til øerne, var næste punkt på chefskip-
perens bord:

- Det er højsommer, 14. august. Høsten 
er i gang, der er malkekvæg og mælk, der 

skal over, der er havnefest på Avernakø, 
øen er fyldt med festgæster, og vi er midt 
i sæsonen med gratisbilletter.

Den eneste ’gode nyhed’ er, at hava-
riet sker på første tur – så vi har ikke nået 
at sejle så mange gæster ud på øerne. 
Var det sket om eftermiddagen, havde 
der måske været yderligere 500, der ikke 
kunne komme hjem.

Allerede på førstedagen – om lørdagen 
– pressede Bjørnøfærgen (20 pax) nogle 
ture ind til den mest nødvendige trafik.

Heldigvis skulle gæsterne fra havnefe-
sten på Avernakø først hjem om sønda-
gen, så det gav lidt luft.

STOR FORSTÅELSE
Historien om, at færgen er brændt, kom-
mer i lokalavisen og i tv, og der er stor for-
ståelse for den akutte situation, fortæller 
Kim Mathiesen:

- Og fordi vi havde været igennem det 
før med manglende færger og få pladser 
på de skibe, vi kunne skaffe, vidste vi, hvad 
der skulle til. 

Allerede på bilturen ringede jeg ekstra 
personale ind, og der blev omgående sat 
en flip-over op på kontoret – den var vores 
bookingsystem den næste tid.

Der blev åbnet nogle telefoner og la-
vet en håndholdt prioriteret bookingliste, 

Hvis vi har lært noget, er det at 
være opmærksom på de forsikrings-
mæssige forhold, hvad man har 
forsikret sig imod…

Der er en pris for at reparere fær-
gen, den betaler forsikringen.

Men derudover har vi brugt 
7-800.000 kr. på afløsertonnage. 
Vi har haft et driftstab. Vi har brugt 
rigtig mange overtidstimer, tilsam-
men bliver det også en millionom-
kostning. Og alt sammen noget, vi 
ikke har forsikret os imod.

Jeg vil lave et regnestykke og over-
veje en tidstabsforsikring.

Og så er det vigtigt at have kontakt/
aftaler med andre rederier om 
afløserfærger.

Lesson 
Learnt?

Indledningsvis troede vi, at vi 
skulle have en ny motor, og at 
det ville tage op imod tre må-
neder.

Men det viste sig, at det 
kunne klares med reservedele.  
Motoren havde heldigvis ikke 
kørt uden olie, så de fleste stum-

per kunne genbruges, knastak-
sel, stempelringe mv. skulle skif-
tes, fortæller Kim Mathiesen.

Motoren blev adskilt i ato-
mer – men det er i den forstand 
en almindelig motorrenovering, 
som vi har prøvet ofte før – det 
tog fire, fem dage.
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hvor vi forbeholdt os retten til at prioritere, 
hvem der skulle med. Det var de virkelig 
gode til, og det gav mig noget fred til at 
skaffe nogle skibe. 

FEM AFLØSERFÆRGER
- I sådan en situation må man trække på 
hele netværket. Og det er der heldigvis, 
blandt andet igennem Færgesekretariatet, 
lyder det fra Kim Mathiesen, han fortæller:

- I løbet af de 14 dage færgen lå stille, 
var der fem færger inde i en ret kaotisk 
sejlplan. 

Det fungerede faktisk.
- Selv de, der ikke havde ekstrafærger, 

hjalp os – efter ’lukketid’ – med deres or-
dinære færge.

Lille Bjørnø hjalp os, selv om de havde 
deres egen sejlplan. Højestene tog en 
mælkebilstur – om natten efter deres egen 
sejlplan. 

Lollands Færgefart kom natten til man-
dag med deres ekstrafærge, Smålandsha-
vet. Det reddede situationen med et fast 
afløserskib. 

- Jeg var nede og tage imod dem om 
natten, de lå og lyste på færgelejet … og 
jeg var faktisk ret nervøs for, om de pas-

sede ind i færgelejet. Det var sent søndag 
aften, at vi kunne se, det kom til at gå.

ENDELIG EN SEJLPLAN
Mandag var der en godkendelsesproce-
dure, Søfartsstyrelsen skulle give farttilla-
delse til overfarten, så de kom først i gang 
tirsdag. 

- Endelig var der en rigtig – reduceret – 
sejlplan, indtil da havde vi opfundet turene 
fra time til time. Her kom der endelig lidt 
hverdag, siger Kim Mathiesen.

Vi fik også hjælp fra den noget større 
færge, Frigg Sydfyen fra Bøjden-Fynshav, 
nogle aftener. Når de var færdige med de-
res egen sejlplan, sejlede de over til øerne 
og ryddede kajen for tunge køretøjer på 
en effektiv rute, hvor nogle blev sejlet til 
Faaborg og andre til Bøjden.

Rødsand fra Als sejlede en søndag, hvor 
Smålandshavet skulle hjem til Lolland og 
indgå i en aftalt charter. 

Det viser værdien af at være flere og 
kende hinanden. 

HJÆLPEN FRA FORSIKRINGEN
Sideløbende var der naturligvis hele arbej-
det med at få færgen repareret og i gang 
igen. Søfartsstyrelse, forsikringer, klasse, 
reparationer.

- I Masters Copy af vores forsikring er 
der kontaktoplysning, hvor jeg skal ringe, 
hvis der er en skade, noterer Kim Mathie-
sen:

- Og det virkede; vores forsikringskon-
takt fra Nordic Marine Consult var der på 
under en time, og det var miraklet. Som 
at få besøg af Batman.

Han fik med det samme sat arbejdet i 
gang med at gøre rent og rydde op. Ef-
ter branden var der ingen lys. Alle lamper 
og kabler var smeltet. Der var kulsort af 
sod, og der var olie over det hele, og olien 
gjorde, at der var glat, man kunne ikke 
stå fast. 

Som repræsentant for forsikringen 
skulle han først og fremmest begrænse 
skaderne og derefter få overblikket, hvad 
der er sket, hvad der er årsagen, og hvad 
skal der til for at udbedre skaderne. Her-
efter hvad koster det, og hvem skal betale 
– og skaffe folk til det hele.

Han havde alle kontakterne og var 
effektiv: Får fat i et rengøringsfirma, der 
sender en mindre hær af effektive rengø-
ringsfolk i rumdragter. De har deres egen 
slamsuger, og de begynder bare at gøre 
rent. I løbet af en times tid kan man færdes 
i maskinrummet, og der er sat lys op. 

- Det gør noget ved humøret … og 
overblikket, konstaterer Kim Mathiesen:

- Vi kunne også ønske – fx hvem vi 
gerne ville have til at lave elarbejdet … og 
andre opgaver, så vi kunne vælge nogle, 
der kendte skibet.

- Der var rigtigt meget på to do-listen 
den eftermiddag: Erstatningsfærger, for-

Smålandshavet er en sjov 

lille færge, som øboerne 

godt kunne lide, de syntes, 

den var sød… Der er kun 

én vejbane – lidt besværligt 

med to øer.  Men øboerne 

viste sig som ’rigtige øboer’ 

– de tog godt imod den lille 

færge, siger Kim Mathiesen.

I løbet af de 14 dage færgen lå 
stille, var der fem færger inde i 
en ret kaotisk sejlplan. 
Det fungerede faktisk.
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sikring/overblik. Og desuden står der 
også en besætning, der dog heldigvis var 
ok – men det kunne vi ikke vide på det 
tidspunkt.

MOTORRENOVERING
Der gik en del dage med at finde ud af, 
hvad der skulle ske. Hvad er årsagen?

Søfartsstyrelsen, klassifikationsselska-
bet og forsikringen var til stede.

Motoren skulle undersøges – og et 
eventuelt ansvar placeres.

Det er uklart, hvad der præcist forår-
sagede branden i hovedmotor 1. ”En del i 
motoren er knækket, der sprøjter varm olie 
ud tæt på udstødningen og turboladeren,” 
lyder forklaringen.

- Indledningsvis troede vi, at vi skulle 
have en ny motor, og at det ville tage op 
imod tre måneder.

Men det viste sig, at det kunne klares 
med reservedele.  Motoren havde heldig-

vis ikke kørt uden olie, så de fleste stumper 
kunne genbruges, knastaksel, stempel-
ringe mv. skulle skiftes.

Motoren blev adskilt i atomer – men 
det er i den forstand en almindelig motor-
renovering, som vi har prøvet ofte før – det 
tog fire, fem dage.

BEREDSKABET VIRKEDE
Det kom os til gode, at vi har styr på vores 
almindelige sikkerhedsadfærd, øvelser – 
være bekendt med, hvordan man bruger 
vores beslutningsstøttesystem. 

Hvis det er første gang, man har fat i 
det, når det rent faktisk brænder, er det 
skidt – så hele den beredskabsmæssige 
del gik godt. 

Vi tog hånd om passagererne – det kan 
besætningen klappe sig selv på skulderen 
for.

Resten af rederiet fungerede også. Der 
blev åbnet telefoner, det blev kommunike-

ret ud, vi fik fat på andre færger, og alle var 
fleksible og bød ind med tanker og ideer.

Og så er det selvfølgelig vigtigt at sige, 
at det er afgørende, at der ikke er nogen, 
der kom til skade. Vi kan komme godt ud 
af det… det er svært, hvis nogen er kom-
met til skade, så kan det ikke komme til at 
ende godt. õ

Det er en krævende opgave at få kom-
munikeret situationen ud til færgens 
brugere. Skiftende sejlplaner, der er 
arrangeret med kort varsel, gør opga-
ven kompleks.

- Vi har en sms-kæde, der primært 
rammer øboerne og sommerhusejere. 
Men for at komme på sms-systemet 

skal man aktivt tilmelde sig, og det gør 
man jo ikke som turist.
Der blev brugt mange ressourcer på 
at ringe rundt og annullere eller flytte 
bookinger. Det tager lang tid, der er 
mange spørgsmål, nogle bliver kede 
af det, og der er også nogle, der bliver 
vrede.

- Vi er et lille rederi, og vores hjem-
meside er der ikke så mange, der kan 
gå ind og lægge nyheder på, og det 
samme gælder Facebook. I denne si-
tuation var de pågældende heldigvis til 
rådighed, men de kunne jo have været 
på ferie og bortrejst. 
Det skal vi se på – hvordan kan der hele 
tiden være én til stede, som kan lægge 
nyheder på?

Færgen er ved at skifte bookingsystem, 
og Kim Mathiesen vil undersøge mu-
lighederne for at kunne sende sms til 
alle, der har booket til bestemte af-
gange/dage eller uger. På en måde, 
der også er ok for EU’s persondata-
forordning, GDPR.

Kommunikation:

Pressemeddelelse. 
Hav en liste klar med 
lokalaviser, lokalradio, 
så det kommer med i 
udsendelser og evt. 
breaking news.

Trafikradioen P4
sjaellandtrafik@dr.dk
regionsydtrafik@dr.dk
midtnordtrafik@dr.dk

Det kom os til gode, at vi har 
styr på vores almindelige sikker-
hedsadfærd, øvelser – være be-
kendt med, hvordan man bruger 
vores beslutningsstøttesystem. 
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AUTONOM EKSTRAFÆRGE 

Sidste år startede kommunal-
bestyrelsen i Faaborg-Midtfyn 
Kommune et projekt, hvor der 
blev set nærmere på mulighe-
derne for autonom færgedrift.
 
- 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.

TESTSEJLADSER
Der blev sejlet testsejlads i farvandet 
ud for Faaborg med testfartøjet ”Ele-
anor”, der var udstyret med alle for-
mer for elektronik samt en special-
mast på forkant af styrehuset med 
bl.a. afstandsmåler til kystlinjerne 
med mere. 

- Testarbejdet omkring Bjørnøru-
ten har medført, at vi nu er kommet 
med i et delprojekt under det, der 
hedder Shippinglab. På den måde 
kafå afdækket autonom sejlads i 
praksis.

Og endelig – i forlængelse af 
dette – kan vi måske engang i frem-
tiden komme til at supplere Bjør-
nøfærgen med en autonom færge, 
lyder det fra Jonas Pedersen.

il næste år etableres landets 
første førerløse færgefor-
bindelse, der skal forbinde 
borgere mellem Aalborg og 

Nørresundby over Limfjorden. Center 
for Logistik og Samarbejde i Aalborg 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 fø-
rerløst.

- Vi er nået rigtig langt teknologisk, 
og derfor skal vi nu have afdækket, 
hvad der udestår af tekniske, kompe-
tencemæssige og lovgivningsmæssige 
forhindringer, siger Kjeld Dittmann, 
formand for ShippingLab. For ham er 
der ingen tvivl om, at autonomi på læn-
gere 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.

MERE END TEKNOLOGI
Men én ting er de tekniske muligheder, 
noget andet er tryghed, sikkerhed og 
andre udfordringer på vejen mod auto-
nom færgedrift. 

Sammen med SIMAC, Søfartsstyrel-
sen, DTU, TUCO Værft og Færgesekre-
tariatet vil man derfor flytte fokus fra 
primært at handle om nye teknologiske 
muligheder til også at handle om, hvil-
ken forskel udviklingen kan gøre lokalt. 

Derfor dykker man nu ned i fire hoved- 
emner: Teknologi, regler & lovgivning, 
uddannelse & kompetencer samt den 
bagvedliggende forretningsmodel, der 
ikke kun handler om økonomi, men 

også om den merværdi, nye højauto-
matiserede færger kan skabe.

FÆRGESEKRETARIATET: MAND-
SKABET FRIGJORT
- Der kommer til at ske rigtig meget på 
dette område. Både i forhold til grøn 
omstilling og i forhold til den måde, vi 
tænker infrastruktur på, lyder det fra Jan 
Fritz Hansen, sekretariatsleder i Færge-
sekretariatet:

- Autonomi er spændende, fordi det 
kan betyde mere frihed til et lokalsam-
fund, hvis der for eksempel kan sejles 
om natten ved behov for akut syge-
transport 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 gæ-
ster. Udover naturligvis det rent sikker-
hedsmæssige og kontroldelen. 

ØKONOMI OG BÆREDYGTIGHED
Skal kommunerne kunne se fidusen i 
højautomatiseret færgedrift, spiller øko-
nomi og bæredygtighed dog også en 
helt afgørende rolle. Her bliver en auto-
matiseret og formodentlig elektrificeret 
sejlads forventeligt mere økonomisk, 
bl.a. fordi en bedre dataforståelse i hø-
jere grad kan tilpasse sejladsen efter for-
holdene, og i lighed med metrotogene 
kan man forestille sig et kontrolcenter i 
nærområdet, som med fordel kan styre 
flere ruter. õ

Emissionsfri og 
autonom færge
Med Fjordbussen – der både bliver emissi-
onsfri 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. 

T



Forsikring:

Skræddersyede 
dækninger til færgerne 

– til den rigtige pris
- Som rådgiver på færgens forsikringer er det min opgave, at vi får klarhed over alle færgens risici og der-
efter sikret den korrekte forsikringsdækning, der både opfylder kommunens ønske om risikoafdækning og 
samtidig de lovregulerede forsikringskrav, lyder det fra Michael Weber, Forsikringsrådgiverne EDGE.

om rådgiver for mange af kom-
munerne har vi over de seneste 
par år fået skræddersyet en 
meget omfattende forsikrings-

løsning til færgerne og samtidig til meget 
konkurrencedygtige præmier, lyder det fra 
Michael Weber.

- Færgerne er fortsat en god forretning 
for forsikringsselskaberne, og her kan 
kommunerne glæde sig over, at de til-
trækker flere selskaber, der gerne vil byde 
ind på forsikringerne og dermed bidrage 
til et konkurrencedygtigt søforsikringsmar-
ked. Danmark har ganske få udbydere af 
søforsikringer, og det er derfor vigtigt, at 
vi kan åbne markedet for udenlandske 
forsikringsselskaber, der gerne vil ind og 
forsikre færgerne. 

KOMPETENTE HAVARIFOLK
- En af de vigtigste faktorer i udvælgel-
sen af forsikringsselskaber er adgangen 
til kompetente havarifolk, der meget hur-
tigt kan foretage lokal besigtigelse og få 
igangsat reparationen. Forsikringsfolkene 
skal være en hjælp og assistance til fær-
gens besætning, så færgen hurtigst muligt 

kan komme tilbage i drift. Dette er ofte en 
overset faktor, når vi taler valg af forsik-
ring, men for færgerne er dette absolut en 
kritisk faktor, når vi vælger forsikringssel-
skab, lyder det fra Michael Weber.

RISICI PÅ LAND
Som en del af arbejdet med færgernes ri-
sici er vi også begyndt at se på den øvrige 
infrastruktur rundt om færgerne. Her fin-
der vi eksempelvis landramper, kajanlæg 
og tilkørselsområder mv. Det er vigtigt at få 
skabt et samlet overblik over risici udenfor 
selve færgen og sammen med kommunen 
sikre, at der ikke er risici, vi ikke kender 
eller ikke ønsker at have uforsikret. Vi ar-
bejder med to pilotkommuner på at lave 
dette overblik, og tanken er, at de øvrige 
kommuner kan bruge overblikket som 
udgangspunkt for deres egen analyse ef-
terfølgende.

OPMAGASINERET AF GODS
Skade opstået på godset under håndte-
ring er dækket under færgernes P&I for-
sikringer. Her skal rederiet være særlig 
opmærksom på, om godset kommer til 

at henstå på færgens område, da det så 
bliver til opmagasinering og ofte vil kræve 
yderligere dækninger. Vi arbejder med de 
enkelte overfarter på at kortlægge hvilken 
type gods, der kommer ind til færgen, og 

✁
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Forsikring
 - dokning og reparationer

På Færgesekretariatets Årsmøde 
drøftedes en række maritime 
forsikringsforhold, herunder vilkå-
rene i forbindelse med færgernes 
værftsophold mv. og de proble-
mer, som i den forbindelse kunne 
opstå for færgerederierne.

Der vil nu blive nedsat en lille 
arbejdsgruppe, som sammen med 
Færgesekretariatets forsikringsråd-
giver samt vor tilknyttede advokat 
vil se nærmere på udfordringerne 
og søge løsninger.

Medlemmer, som ønsker at delta-
ge i arbejdsgruppen, kan kontakte 
sekretariatet.



- Vi startede som rådgivere for Færgesekretariatets medlemmer for ca. tre år siden og har været inde og gennemgå de fleste af jeres søforsikrin-
ger. Vi står et godt sted i dag med klare forbedringer i dækninger og reducerede udgifter på indkøb af forsikringerne – og samtidig har vi fået 
etableret et meget stærkt beredskab på havarisiden, siger Michael Weber.

hvordan godset bliver håndteret. Dette 
er et område, der hurtigt kan blive svært 
at gennemskue for rederiet, og specielt 
hvornår eksempelvis en autonom bil, hvor 
nøglerne kastes på kontoret, eller en palle 
fra GLS bliver rederiets ansvar og risiko.

BEFORDRINGSBESTEMMELSER OG 
PASSAGERRETTIGHEDER
Der har det seneste år været fokus på 
en opdatering af færgernes befordrings-
bestemmelser og passagerrettigheder. I 
samarbejde med Advokat Christian Bene-
dictsen-Nislev fra Advokatfirmaet DLA Pi-
per og juristerne fra Alandia Marine ligger 
der nu opdaterede bestemmelser klar, som 
færgerne kan bruge internt. Projektet har 
som så meget andet været bremset lidt af 
Covid19, men nu ligger materialet klar, og 
kommunerne vil blive inviteret til en virtuel 
præsentation i november og december.

PAS PÅ VÆRFTERNES BETINGELSER 
På havarisiden har vi i år set en skade på 
Faaborg III, der bør give kommunerne an-
ledning til at se på de aftaler, de indgår 

med værfterne i forbindelse med vedlige-
hold og reparation. Værfterne anvender 
Danske Maritimes standardbetingelser, 
og her skal kommunerne være meget op-
mærksomme på, at betingelserne indehol-
der væsentlige begrænsninger i værftets 
ansvar for den skade, de forvolder, og sam-
tidig flytter dele af værftets ansvar over på 
kommune og rederi.

Der er specifikke områder i aftalen, som 
ikke bør accepteres, og som kan betyde 
store økonomiske tab for færgerne. Som 
eksempel vil en brand ombord, der skyldes 
værftets fejl, være dækket af færgens ka-
skoforsikring, som så henter pengene hos 
værftet. Normalt vil værfterne hæfte for 
skade helt op til 15 millioner kroner, men 
har skubbet en klausul ind, der betyder, at 
de kun vil betale for et beløb tilsvarende 
kontraktsummen på deres arbejde. I prak-
sis betyder det en væsentlig forringelse af 
rederiets position overfor værftet, når der 
skal hentes penge hjem, og det vil ofte be-
tyde tab hos rederiet på selvrisiko og dårlig 
lønsomhed overfor forsikringsselskaberne, 
når der skal forhandles præmier hjem. 

TIDSTABSFORSIKRINGER 
Tidstabsforsikringer kan være relevante for 
nogle af overfarterne, hvor omkostninger 
til erstatningsfærge mv. er betydelige.

Vi har tidligere været rundt og fortælle 
om dette produkt som supplement til 
færgens forsikringer og opfordret til at få 
kortlagt det værst tænkelige scenarie, hvis 
færgen bliver ramt af et stort havari. 

I langt de fleste havarier er færgen ude 
og sejle igen efter få dage, men tidstabs-
forsikringen kan være relevant, hvis færgen 
er ude af drift i mere end 14 dage og ek-
sempelvis helt op til 90 dage. Her vil tids-
tabsforsikringen dække et aftalt dagsbeløb 
hos rederiet og dermed kompensere for 
udgiften til erstatningsfærge og modifice-
ring af kajanlæg mv.

Det vil være relevant løbende at revi-
dere de scenarier, der kan lede frem til, at 
færgen ikke sejler i en længere periode, og 
her indgår eksempelvis værfternes kapaci-
tet og tilgængelighed. Det samme gælder 
muligheden for chartring af erstatnings-
færge, som også kan variere fra år til år. õ
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I alt sejlede 953.866 passagerer gratis 
til de danske øer i løbet af juli, august og 
september. Det er lidt færre end sidste år, 
hvor det samlede passagertal rundede en 
million.

Hver femte af gratisbilletterne gik til 
passagerer på en af Færgesekretariatets 
medlemsfærger. Ca. 200.000 af gratisbil-
letterne var voksenbilletter, og ca. 21.000 
var børnebilletter til én af færgerne i Fær-
gesekretariatet.

Egholm i Limfjorden blev højdespringer 
med ca. 46.000 udleverede gratisbilletter. 

Herefter kommer Aarø, hvor ca. 25.000 
voksne og lidt over 4.000 børn tog den 
gratis færgetur. Herefter kommer Hjarnø, 
Orø og Sejerø, der hver har haft mellem 
12.000 og 15.000 gratis med færgerne.

Den lille Birkholmfærge har haft 683 
passagerer gratis med, og Hjortøbåden fra 
Svendborg har haft 391 med.

- Det er virkelig positivt, at vi for andet 
år i træk kan skabe så attraktive mulig-
heder for vores færgetrafik, at tusindvis 
af passagerer vælger at bruge deres 
fridage, weekender og ferier på at gå 
ombord på en af vores mange færger 
og udforske vores øer. Det giver rige 
oplevelser for den enkelte, det giver et 
boost til vores kollektive trafik, og det 
skaber forhåbentlig også incitament til 
at sejle med færgerne uden for sommer-
sæsonen, siger transportminister Benny 
Engelbrecht.

-  Med vores sommer- og erhvervs-
pakke har vi kort sagt givet danskerne 
nogle dejlige ferieminder og samtidig 
understøttet erhvervslivet ude på øerne, 
siger erhvervsminister Simon Kollerup. 
 
FULDT LANDEVEJSPRINCIP
Efter erfaringerne med de sidste to års pe-
rioder med billige/gratis billetter er det eks-
tra tydeligt og oplagt, at det fulde Lande-
vejsprincip bør indfases, understreger Jan 
Fritz Hansen, leder af Færgesekretariatet:

- Færgesekretariatets arbejde for en 
fuld implementering af Landevejsprincip-
pet fortsætter. 

Landevejsprincippet er allerede gen-
nemført to tredjedele, og en fuld gen-
nemførelse vil give ro på færgernes bud-
getter og forenkle administrationen, når 
der kun skal administreres, implementeres 

og afrapporteres én støtteordning til fær-
gebilletterne.

Desuden vil det gøre priserne på fær-
gebilletterne gennemskuelige og forudsi-
gelige for passagererne. 

Sammenslutningen af Danske Småøer 
supplerer:

- Det er meget glædeligt, at rigtig 
mange danskere igen i år har valgt at be-
søge de danske småøer, og der er ingen 
tvivl om, at det gavner vores turisterhverv 
og forhåbentlig på længere sigt også 
bosætningen på vores øer, siger Dorthe 
Winther, formand for Sammenslutningen 
af Danske Småøer:

- De to år med sommerpakker har vist, 
at danskerne gerne vil besøge de små øer. 
Derfor må vi have gennemført det fulde 
Landevejsprincip hurtigst muligt til gavn 
for øboerne, turisterhvervet, bosætnin-
gen og de mange danskere, der besøger 
småøerne. 

Næste evaluering af ordningerne er 
politisk aftalt til 2022.

FAKTA
•    53 indenrigsfærger og overfarten Røn-
ne-Ystad var i år tilmeldt ordningen om 
gratis færgerejser for gående, cykler og 
som noget nyt også biler med handicap-
parkeringskort. 
•    Udover de 953.866 passagerer er der 
registreret 129.370 cykler, som er kommet 
gratis med ombord, og 25.292 biler med 
handicapparkeringskort er ligeledes kom-
met gratis med.

Det har været op til den enkelte færge-
operatør at beslutte, hvornår i perioden de 
gratis færgerejser skulle udbydes. Kravet 
var dog, at tilbuddet som minimum skulle 
gælde i 30 hele dage. õ

Mange valgte igen i år at besøge en af 
Danmarks mange øer i sommerferien eller 
begyndelsen af sensommeren.
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53.866

Ø Voksne Børn

Sejerø  13.457   854
Orø  12.255  638
Agersø  6.745 910
Omø  4.004 490
Askø  4.552  996
Fejø  10.629 1.537
Femø  3.976 1.325
Avernakø-Lyø 12.561 1.877
Skarø-Drejø  4.626 814
Strynø  6.441 531
Baagø  9.718 1.263
Barsø  1.532 239
Aarø  24.845 4.222
Endelave  8.695 1.080
Tunø  12.724 1.984
Anholt  4.899 141
Fur  4.488 253
Venø  3.110 360
Birkholm  662 21
Bjørnø  3.194 731
Egholm  45.957 120
Hjarnø  13.856 2.463
Nekselø  4.909 269
Hjortø  360 31
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- Vi har efterhånden rigtig mange støt-
teordninger og rabatordninger, påpeger 
Signe Møller, Svendborg Havn, Færge- og 
Sundfart:

- Vi har en ordning, der tilgodeser gods 
og erhverv. Vi har Landevejsprincippet, der 
for vores vedkommende gælder 10 mdr. 
om året, og så er der nu også perioderne 
med gratisbilletter.

Vi er naturligvis glade for, at der er 
støtte til ø-færgerne. Men de mange for-
skellige ordninger gør, at vores takststruk-
tur er et puslespil, og vi skal holde tungen 
lige i munden. 

– Vi skal rette priser, opdatere billetma-
skiner, rette på hjemmesider, indberette, 
budgettere, lave opfølgningsredegørel-
ser…
Og vi ved ikke noget om næste år. 

Signe Møller peger på, at de oplever, 
at kunderne ikke kan følge med … ”Jeg 
troede, det var gratis…” Det har også væ-
ret svært at forstå, at det er forskelligt fra 
måned til måned og fra færge til færge, 
hvornår der er gratisperioder, de kan godt 

blive lidt sure, når de skal betale for noget, 
de troede var gratis.

PLADS TIL ØBOER
- I 2020 blev mange af øerne blæst om-
kuld, øboerne kunne ikke komme med 
færgen, fordi den var booket af turister, 
siger Signe Møller:

- Det er gået meget bedre i år, den nye 
bekendtgørelse tager højde for, at der altid 
skal være plads til øboerne. Så i forhold til 
sidste år, hvor vi solgte alt, har vi i år holdt 
otte pladser som buffer – hvor øboerne så 
skulle komme et kvarter før afgang og få 
en af pladserne.

FLERE SPISESTEDER
Signe Møller kan også konstatere ny ud-
vikling på øerne i kølvandet på det store 
rykind.

På Drejø er der kommet et ekstra spi-
sested, Spiseladen, så der er ingen tvivl 
om, at det har bidraget til noget godt på 
erhvervsdelen, siger hun og tilføjer: 

- På Skarø har Cafe Sommersild fx ud-
videt åbningstiden – og stedet trækker 
syv-otte ansatte fra Svendborg i sommer-
sæsonen.

54 % FLERE I SEPTEMBER
I år 2020 var gratisbilletterne bundet til 
juli måned. Der havde vi en voldsom stor 
fremgang på 47 % flere passagerer i juli i 
forhold til året før, fortæller Signe Møller:

- Vi troede egentlig, at kapaciteten 
var fuldt udnyttet, men det var den ikke. 
Yderafgangene var pludselig fyldt.

I år har ordningen været anderledes, 
her kunne færgeselskaberne vælge tre må-
neder med gratis overfart, men tilskudsbe-
løbet var højst det samme som sidste år: 

- Vi lagde os fast på august og sep-
tember. I august havde de gratis billetter 
ingen effekt – der var en stigning på kun 
13 mennesker i forhold til året før. Men i 
september har der været en stigning på 54 
pct. fra 3500 passagerer i 2020 til 5500 i 
2021. õ

Takststrukturen 
er et puslespil
Billetpriserne er svære at forstå. Passagererne kan godt blive lidt 
sure, når de skal betale for noget, de troede var gratis.

Svendborg Havn:

- Jeg synes, det kunne være godt, hvis der kom en ordning, der så at sige ’pakker’ alle tre ord-
ninger – Landevejsprincip, tilskuddet til gods og gratisbilletterne – så der er en fast pris på billet-
ter igennem året. Det vil give mindre administration – og det er meget enklere at forstå – både 
for passagerene og besætningen, siger Signe Møller, Svendborg Havn, Færge- og Sundfart.
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- Der var mange af vores passagerer, der 
i første omgang havde fokus på, at det var 
gratis at komme med færgen, og det var 
derfor, de tog til Hjarnø. Det har betydet, 
at mange af dem har fået en god ople-
velse, som de ikke ville have fået ellers, 
fortæller Stig Sørensen, der er overfartsle-
der på den lille Hjarnøfærge:

- Det er jo i virkeligheden ikke så mange 
penge, de har sparet. Men jeg tror, der er 
mange, der ikke kan overskue, hvad det 
koster at sejle til en ø – på den måde har 
gratisbilletterne skabt fokus og interesse.

TRAVLHED
I juli måned sidste år var der sammenlagt 
14.653 passagerer med færgen til den lille 
ø. I august/september var der tilsammen 
6639, der tog den gratis tur til Hjarnø.

Tallene var lidt lavere i 2021, her var der 
i alt 10.700 turister med færgen i juli og 
5764 i august. September har ikke været 
gratis i år. 

- Vi havde ca. 180.000 kroner tilbage af 
tilskuddet fra juli, de rakte til det meste af 
august – så vi fik ikke tilskud til alle gratis-
billetterne i august. Vi skulle melde gratis 

sejlads for en måned ad gangen, og vi be-
gyndte at tage betaling fra 1. september.

På en ’normal sommer’ – før gratisbil-
letterne – har der gennemsnitligt været 
6000 turister med færgen i juli måned.

POSITIV EFFEKT FREMOVER
- Jeg tror, de to år med gratisbilletter har 
gjort, at der i en årrække fremover vil være 
en positiv effekt med mere besøg på øen, 
siger Stig Sørensen.

På Hjarnø er der en café, en pølsevogn, 
et lille mølleri, der sælger is fra Skarø og 
lokalt malet økomel. Der er en vinavler, 
der bliver solgt øl fra Samsø – og der er 
nu også et lokalt bryggeri.

- Sidste år kom det noget bag på øen, 
at der kom så mange – og nogle øboer 
har givet udtryk for, at det var for meget. 
I 2020 havde vi nogle dage 1000 passage-
rer over om dagen. Caféen følte sig ’rendt 
over ende’, og der var en del utilfredse 
gæster. Men det er mit indtryk, at det er 
gået bedre i år, påpeger Stig Sørensen.

Men der er da også flere, der har gre-
bet bolden: Hjarnø har fået to cykeludlej-
ninger, hvor den ene også udlejer golfbiler 

til at komme rundt på øen, og der har vir-
kelig været travlt.

- Når det er gratis at komme over, vil 
folk gerne bruge penge på noget andet, 
mener Stig Sørensen.

FLERE AFGANGE
For færgen har der været en særlig effekt 
af, at det udelukkende har været gratis for 
gående. Der kommer ikke så mange biler 
over – det passer godt, for Hjarnø er ikke 
gearet til biler.

- På færgen tager vi tre biler med ad 
gangen – og så har vi fyldt op med gå-
ende. Vi har sejlet en ekstra tur i timen, så 
vi har haft mindre ventetid for biler.

LILLE HJARNØ
Lille Hjarnø Færgefart har, ud over den 
’store’ Hjarnøfærge, også en cykelfærge, 
Lille Hjarnø, der er chartret ud til kommu-
nen i sommerperioden, hvor den sejler cy-
kelturister Alrø-Hjarnø.  Sidste år var 2267 
passagerer med færgen, her var den gratis 
i juli, august og september.

I år har der været 2078 betalende gæ-
ster med – her har turen været gratis i juli.

- I år prøver vi at sejle cykelfærgen også 
i oktober for at udvide sæsonen, fortæller 
Stig Sørensen. õ

Gode oplevelser 
på Hjarnø

Rundt regnet 21.000 turister tog den gratis færgetur til Hjarnø i 2020, 
i år er tallet 16.500. Gratisbilletterne har skabt fokus og interesse, 
lyder det fra overfartslederen.

Gratisbilletter:

På Hjarnø er der en café, en 
pølsevogn, et lille mølleri, der 
sælger is fra Skarø og lokalt 
malet økomel. Der er en vinavler, 
der bliver solgt øl fra Samsø – og 
der er nu også et lokalt bryggeri.
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er sker for tiden en rivende 
udvikling inden for de for-
skellige alternative brænd-
stoffer og drivmidler, herun-

der 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. 

ELFÆRGER
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-Helsing-
borgoverfarten, Tycho Brahe og Aurora af 
Helsingborg, der i 2018 overgik fra diesel- 
elektrisk drift til ren eldrift. 

Det er først efter installation af nogle 
meget store batteripakker, at færgedriften 
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 gen-
nem Helsingør by til færgernes ladestati-
oner. Ladestationerne har desværre ofte 
været helt ude af drift, så man har været 
nødsaget til at gå tilbage til den dieselelek-
triske driftsform, da dieselgeneratorerne 
heldigvis stadig befinder sig på skibene 
og derfor kan aktiveres. 

Introduktion af eldrift har været meget 
dyr, 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 plan-
lagt som en ren elfærge. Dens sejllængde 
fra Søby til Fynshav er ca. otte gange sejl-
distancen på Helsingør-Helsingborgruten. 

Ellen er væsentlig mindre end HH-fær-
gerne; men batterikapaciteten for Ellen er 
ca. den samme som for H-H overfartens 
elfærger, dvs. godt 4000 kWh, hvilket skyl-
des den længere sejldistance. 

Fremtidens 
brændstoffer

D

Det er utroligt vanskeligt at pege på, hvad der bliver fremtidens fore-
trukne brændstof for den grønne færgefart. Vi forsøger at give et 
overblik. Kommentar, Hans Otto Kristensen, HOK Marineconsult ApS, fagtek-
nisk rådgiver for Ingeniørforeningen i Danmark (IDA)
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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 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. Her-
ved opnås en moderat batteristørrelse og 
dermed også en moderat energimængde, 
færgen skal have overført fra landtilslut-
ningen. 

Bliver elforbruget per overfart for stort, 
kan ladekapaciteten og ladetiden blive kri-
tisk, da mange af de danske indenrigsfær-

ger opholder sig kort tid i havn. Dette for-
hold samt tilstedeværelsen af tilstrækkelig 
ladeinfrastruktur i land bliver en af frem-
tidens udfordringer for introduktionen af 
elfærger i Danmark. 

Nogle steder skal der etableres kabel-
forbindelser til højvoltstransformere inde 
i havnenes bagland og alene kabelned-
lægningen, som bliver en ekstra udgift for 
den pågældende overfart, kan fordyre et 
elfærgeprojekt i størrelsesordenen 10 % af 
færgens nybygningspris. 

Dertil skal lægges prisen til ladestan-
dere 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 ba-
seret på brug af vedvarende energikilder 
som sol og vind, har den fordel, at der fra 
elnettet og frem til den elektriske frem- 
drivningsmotor er et begrænset energitab 
i modsætning til de såkaldte Power-to-X 
brændstoffer, hvor der er en række ener-
gitab 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 le-
veres 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. 
• Partikelreduktion: 92 pct.  

Ombygning af en eksisterende færge til 
eldrift vil som regel være relativ omkost-
ningstung, da store dele af maskinrummet 
og de tilhørende olietanke skal fjernes og 
ombygges, så der bliver plads til batteri-
erne. 

HVO100/ BIODIESEL
Et alternativ til en så omfattende færge-
ombygning er at benytte såkaldt HVO100 
som brændstof. HVO står for Hydro- 
genereret Vegetabilsk Olie og er et fossilfrit 
alternativ til konventionel diesel. Man vil 

Rent praktisk kommer virksomheden Reintegrate til at producere metanolen 
til Mærsk ved hjælp af brint produceret med elektrolyse udelukkende med 
elektricitet fra solcelleenergi. For at videreforarbejde brinten til metanol skal 
den kombineres med CO2. Reintegrate anvender CO2, som kommer fra kom-
posterings- og forrådnelsesprocessen af biomasse – en såkaldt biogenic-proces.

Populært sagt ”låner” metanolen, der nu kan betegnes e-metanol, den 
CO2, der ellers ville blive tilført atmosfæren fra biomassenedbrydelsen, i den 
periode e-metanolet eksisterer fra produktionen, til den omdannes til fremdrift 
i forbrændingsmotoren ombord.

Kun for nørder



ved anvendelse af HVO100 som brænd-
stof kunne reducere CO2 udledningen 
med i bedste fald op til 90 pct. mod de 
knap 80 pct. ved anvendelse af batteri- 
drift. HVO anvendes i øget grad i lastbil-
branchen, men begynder også at vinde 
anvendelse inden for skibsfart – i hvert fald 
på forsøgsstadiet, da det er en stor ekstra 
omkostning at bruge HVO100 i stedet for 
almindelig brændselsolie. 

Ifølge Teknologisk Institut, som sidder 
inde med meget stor ekspertise inden for 
HVO, er der ingen problemer med at an-
vende 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 
stadig vil benytte sig af en lidt ældre eksi-
sterende færge på ruten.

Udslip af SOx og NOx for motorer, der 
drives med HV100, er meget lavt og opfyl-
der de skrappeste krav, der gælder i dag.

LNG 
Ved at anvende naturgas – LNG – kan 
der opnås en direkte CO2 reduktion på 
ca. 25 % i forhold til konventionel diesel- 
olie.  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 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.

METANOL
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 
meget lave, samtidig med at den samlede 
virkningsgrad er fornuftig, når man vur-
derer hele energikæden fra produktion til 
forbrug.

POWER-TO-X 
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 tek-
nologi, 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, 

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,” siger Hans Otto Kristensen.
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da det bliver et af de 
vigtigste elementer 

i fremstillingen af de 
kommende CO2-neu-

trale brændstoffer ofte 
kaldet Power-to-X.

Metanol er lovende som et frem-
tidigt 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 for-
brændingseffektivitet.

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 el-
ler mere permanent, vil en metanolmotor 
som regel kunne køre på almindelig diesel- 

olie, da brændstofferne (metanol og die-
sel) 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 transport-
sektoren. 

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 
for 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 trans-
port, og dermed bliver Maersk klar til at 
møde sådanne ambitiøse forudsætninger 
og krav.

FREMSTILLING IKKE LØST
Mængden af metanol til de store contai-
nerskibe 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 frem-
stilles, dvs. hvor og til hvilken pris, kendes 
på nuværende tidspunkt ikke. Det bliver en 
stor udfordring at sætte en så stor produk-
tion af brint i gang, men Maersks meget 
ambitiøse udspil vil utvivlsomt virke som en 
katalysator for hele processen vedr. udvik-
ling af katalysatoranlæg drevet via el fra 
vindmøller og solceller, samt konvertering 
af brint og CO2 til metanol. õ

En ekstra usikkerhed kommer af 
CO2-beregningsmetoderne. 

Hidtil har CO2-beregninger for 
skibstransport været baseret på det 
CO2-udslip, der sker, når brændstof-
fet benyttes direkte fra forbrugstan-
ken på skibet og frem til skibets motor, 
hvor brændstoffet anvendes. Skibets 
motor driver skibets fremdrivnings-
propeller, som accelererer vandet bag 
propelleren, som på engelsk benæv-
nes ”wake”, så derfor kaldes dette 
CO2-udslip for ”tank to wake”-ud-
slippet.

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 energi-
forbrug, 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”-an-
delen, er primært procesenergi. Den 
kan være baseret på mere eller min-
dre CO2-neutral energi som eksem-
pelvis vind- og solenergi, der antages 
anvendt ved fremstilling af brint, der 
kan bruges enten direkte (i en brænd-
selscelle 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 mod-
standerne 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 uenighe-
derne og uklarhederne var desværre 
en del af det endelige forhandlingsre-
sultat. 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 analyse-
arbejdet i forbindelse med forberedel-
serne til et mere grønt færgeudbud. 

Tank to wake
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Søfartsstyrelsen:

Elbiler på vogndækket:

Beredskabsplan 
for brand i elbiler

Beredskab, 
risikovurdering 
og nødprocedurer
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•  Der er en række krav til brandsikkerhe-
den om bord på passagerskibe, herun-
der krav til varslings- og brandbekæm-
pelsessystemer og til besætningernes 
uddannelse og løbende træning. En høj 
brandsikkerhed er således et væsentligt 
element i sikkerhedsreglerne. 

•  Når det handler om elbiler, kan der være 
særlige risici knyttet til batterierne i for-
hold 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 beredskabs-
planer for forebyggelse og hånd-
tering af forskellige nødsituationer 
om bord. 

  Det omfatter også risikoen for 
håndtering af brand i elbiler. Dette 
følges der op på, når styrelsen sy-
ner et passagerskib. 

•  Styrelsen overvejer behovet for en evt. 
særlig vejledning om brandbeskyttelse 
i forhold til elbiler. Vi vil i nær fremtid 
drøfte dette med erhvervet i regi af 
Skibstilsynsrådet.  

•  Vi kan i øvrigt oplyse, at der i EU-regi ar-
bejdes på udvikling af en vejledning om 
bekæmpelse af brande i biler, der drives 
af alternative brændstoffer, herunder el-
biler. 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. 

De fleste danske færger er godkendt til 
at transportere farligt gods. Vogndæk-
kets design og færgens integritet er der-
for 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, bat-
teristørrelse og State of Charge på batte-
ripakken ved brandens udbrud. 

Bruges sprinklersystem eller vandtåge-
system til slukningen, elimineres risikoen 
for stød for slukningspersonalet.

RISIKOVURDERINGEN
En elbilbrand i en færge adskiller sig efter 
min mening ikke væsentligt fra en brand i 
en mindre lastbil i en færge. 
Risikovurderingen bør især håndtere to 
aspekter i begge tilfælde:
1. Tilstrækkelig sprinklerkapacitet til lang-
varig slukning/køling af de relativt store 
mængder lagret kemisk energi i batterier 
eller brændstoftanke.
2. Bortventilation af brandfarlige og gif-
tige røggasser fra det brændende køretøj, 

Der skal udarbejdes bered-
skabsplaner for forebyggelse og 
håndtering af forskellige nødsitu-
ationer om bord. Det omfatter 
også risikoen for håndtering af 
brand i elbiler.

Vi har bedt Henrik Hagbarth 
Mikkelsen, der er tilknyttet 
udviklingsarbejdet af Ellen som 
konsulent og desuden er lektor 
på Marstal Navigationsskole og 
underviser på skolens batteri-
kurser, om hans vurdering af et 
af tidens nye sikkerhedsspørgs-
mål: Brand i en elbil på en 
færge.
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uden at røgen kommer i kontakt med pas-
sagerer og besætning.

RISIKO FOR BRAND I ELBILER
Risikoen for en alvorlig og hurtigt udvik-
lende brand i elbilbatterier er størst, hvis 
branden starter i selve batteripakken på 
grund af en fejl i batterierne. Der går re-
lativt lang tid, før en brand startet i bilen 
uden for batteriet vil brede sig til batteri-
pakken, viser erfaringer fra elbiler. 

Hybridbilers batterier lader derimod til 
at sidde mere udsat. 

Dette kan have betydning for sluk-
ningsstrategien for rene elbiler, da bran-
den 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, sjefin-
geniør ved Direktoratet for Samfunnssik-
kerhet 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 lang-
varig 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 liti-
um-ion-batterier kan slukkes relativt hur-
tigt, og ofte brænder den enkelte batteri-
celle ud efter forholdsvis kort tid.

Problemet er naboceller, der bliver 
ustabile af varmepåvirkningen, hvis sepa-
ratorlaget når op på en kritisk temperatur. 
For nogle batterityper allerede ved 70-80 
grader celsius.

STATE OF CHARGE
Da vi testede battericeller for typegodken-
delse 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. Der-
for kan bortventilation af røg og gasser 
ved elbilbrand være lige så afgørende som 
køling. 

KAN BATTERIBRANDE KVÆLES?
Det er et åbent spørgsmål, om batteri-
brande 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 eks-
plosionen på hybridfærgen Ytterøyingen i 
2019, hvor man ved en fejl lukkede alle 
brandspjæld til rummet, hvor batterierne 
befandt sig. Køling er derfor den sikreste 
strategi, hvis man ikke har mulighed for 
at forudse oxygenniveau og Lower- and 

Jeg skal straks understrege, at elbilbrande og brandslukning på færger ikke er noget, jeg selv har lavet analyser af. Så 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 i batterirummet på elfærgen Ellen.
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Upper Explosion Limit under brandud-
viklingen. 

VENTER PÅ NYE ANBEFALINGER
Indtil vi ser eventuelle nye anbefalinger 
fra ELBAS eller udenlandske studier, må vi 
benytte de procedurer og slukningsstra-
tegier, 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 bat-
teripakken og sikre den mod genantæn-
delse, også når bilen flyttes af færgen. õ

           Myte-
aflivning

Myte 1: Brændende elbiler skal 
skubbes i havet
Det er næppe en anvendelig strategi at 
trille elbiler i havet fra en færge. Sand-
synligheden 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 el-
bilen kun triller halvt ud og sætter sig på 
”maven” med batteribanken direkte på 
vogndækket uden mulighed for yderli-
gere 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 effek-
tivt sikrer, at det kun er en del af batte-
riet, der lader sig påvirke ved kædereak-
tioner mellem battericellerne. 

Dermed stoppes branden med stor 
sandsynlighed ved brandvæggen. 

Samtidig er nye celletyper med 
en mere stabil kemi, som f.eks. liti-
um-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 sik-
kerhed. 

Det er dog rigtigt, at et elbilbatteri 
bør regnes for ustabilt, hvis der har været 
ild i eller omkring det, og der 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 sid-
der 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-bat-
teri. Der er mange typer litium-ion-bat-
terier, 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 for-
rige 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 vandindtræng-
ning. 

Her udgør elbilens øvrige ledningsnet 
en større fare for kortslutning og lysbuer. 

Myte 4: Sluk hovedafbryder
Der findes i alle elbiler en hovedafbryder 
for elsystemet, som brandfolk kan finde 
og afbryde, hvis man kender bilmodel-
len. 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 sluk-
ningsscenarie på en færge, hvor man 
alligevel foretrækker at bruge vogn-
dækkets sprinklersystem, vandtåge eller 
fjernafkøling med stråle/vandkanon. õ
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•  Der var 421.500 elbiler i Norge sep-
tember 2021.

•  Fra 2019 og frem til cirka halvvejs 
inde i 2021 var der 2.334 bilbrande 
i Norge. Ud af dem har 59 været el-
biler.

•  Det er cirka to procent af alle brande 
- elbiler af forskellig slags udgør ni pro-
cent af den norske bilpark.

•  I Danmark var der 73.000 hybridbi-
ler og 32.500 elbiler indregistreret 
januar 2021 – ud af i alt ca. 3 mio. 
personbiler. 

•  I 2030 forventes der at være ca. 1 
million dansk-registrerede elbiler

•  I 2019 blev der registreret fem 
brande i elbiler ud af i alt knap 1.500 
bilbrande på landsplan.

•  FDM: Elbiler og plugin-hybrider sætter 
atter bemærkelsesværdig rekord: 45 
procent af alle nye biler i september 
2021 kan lades op.

STATIS-
TISK
SET
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Under udvikling
Det kan ikke udelukkes, at store brandtæpper la-
vet af kvarts, som bliver brugt af norske brandfolk 
på elbilbrande, kan nedsætte både temperatur 
og røgudvikling i en elbilbrand. Denne alternative 
slukningsstrategi er 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 tæp-
peslukningens brugbarhed i færger.

Mobil sprinklerenhed (FOTOS)
En anden opfindelse til slukning af elbilbrande er en mobil sprink-
lerenhed fra den danske virksomhed JØNI Aabybro til montering 
på c-slange og placering mellem bilrækkerne og under elbilen 
med et varmepåvirket eller brændende batteri. Hvis der er plads 
til at få den placeret, vil kølingen være mere direkte end fra vogn-
dækkets sprinklersystem, vandkanon eller strålerør/vandtåge. 
Et samlet sæt bestående af fire dele vil give en koncentreret 
vandtåge på 870 liter i minuttet ved 7 bar på bilen fra alle sider. 

•  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.

•  ELBAS = Electric Vehicle Fires at Sea: New Technolo-
gies and Methods For Suppression, Containment, and 
Extinguishing for Battery Car Fires On Board Ships.

•  Projektet skal desuden forberede Det Blå Danmark på 
øget aktivitet inden for elbiler, støtte regeringens grønne 
mål på området og bidrage til ambitionen om en stadigt 
større elbilflåde i de nordiske lande. 

•  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 ud-
fordringer forbundet med elbilerne. Pga. batteriet opfø-
rer 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.

•  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 stan-
darder og metoder til brandinddæmning og -slukning til 
søs, ligesom brandsikkerhedsforanstaltninger og -udstyr 
skal være klar til at imødekomme de eksisterende risici.

•  Det forventede resultat af projektet er udviklingen af holi-
stiske 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.

•  Projektet har modtaget støtte fra Den Danske Maritime 
Fond og løber fra september 2021 til september 2022. 
Projektet er en del af DBI’s strategiske satsning på brand-
sikkerhed i Power-to-X og arbejdet med at udvikle tekno-
logiske løsninger, der skubber på den grønne udvikling.

ELBAS
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LAG-støtte til 
faciliteter og 
infrastruktur 

Ø-PAS

Følg os på                  og på vores hjemmeside: faergesekr.dk

Følg med i Færgesekretariatets arbejde:
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Ved siden af LAG’s støtte til turismeudvikling og in-
vesteringstilskud har LAG også givet midler til bl.a. 
opsætning af informationsskilte og legeredskaber, 
shelters, etablering af stisystemer og oplevelsesruter 
samt opbygning af motionsarealer, badeanlæg og 
udekøkkenfaciliteter. õ

Egen færge som simulator
Der er i projektet EXOPRODIGI samlet data fra tre færger: Orø, 
Højestene samt Sejerø. 

For færgerne Orø og Højestene er der lavet energirapporter 
baseret på data. Det har vist sig, at der kan opnås meget store 
besparelser ved at overveje fartkontrol (holde farten så lav som 
mulig), når sejlads og trafik tillader det.

Desuden har det vist sig meget vigtigt at gentænke sejlplaner 
- kan overfartstiden øges en smule, kan farten nedsættes, og der 
kan opnås store besparelser. Desuden er der lavet overvejelser om 
bl.a. bookingsystemer og tidsforbrug til manøvrering ud og ind af 
havnene. 

Projektet arbejder på at tilbyde et kursus for færgebesætninger, 
der ud over teori om energioptimering også indeholder simulator-
undervisning samt oplæg til ”brug eget skib som simulator”. Kurset 
bliver praksisorienteret mod eget skib samt vedvarende involvering. 
Kursus er ikke udbudt endnu.
SDU, Færgesekretariatet og Danske Maritime har støttet projektet.
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I 2020 blev der genoptrykt 50.000 dansksprogede 
Ø-PAS foruden 10.000 tysk- og engelsksprogede 
med rettelser og tilføjelser i dialog med de delta-
gende øer. 

Man kan købe Ø-PAS på øerne eller bestille dem via 
hjemmesiden: www.oepas.dk. Her kan man også 
læse mere om øerne.

I 2021 blev der trykt en 
flyer og plakater om Ø-PAS.

Kilde: Landdistrikternes 

Fællesråd

Lakridspiber
Som et særligt hyggeligt indslag på færgeturen ud til 
en ø er der sommeren over blevet delt lakridspiber 
(skipperpiber) ud på Skarø-Drejøfærgen, Bågøfærgen, 
Strynøfærgen og Lyø-Avernakøfærgen.
Det er firmaet Cloetta, der er sponsor på lakridserne 
– og Færgesekretariatet har støttet den ekstra hygge 
på overfarten.
kontakt: morten@buusogco.dk

NOTER

http://www.oepas.dk


Flere end 500 har kigget med på live-stream-
ingen af småøernes eget Folkemøde.
I flere år har Ø-sammenslutningen deltaget med 
en stand på Folkemødet på Bornholm sammen 
med Færgesekretariatet og LAG Småøerne. Sidste 
år havde Sammenslutningen besluttet, at man ikke 
ønskede en stand, men ville deltage i relevante de-
batter. Men borgermødet blev som bekendt aflyst.

Da det på grund af corona-situationen i 2021 
blev muligt at få annonceret live-streamede pro-
grammer i Folkemødets program, blev Småøernes 
Folkemøde arrangeret på den ene af Furfærgerne.

FANTASTISKE LIVE-STREAMINGER
- Og sikke et arrangement, skriver Sammenslutnin-
gen af Danske Småøers formand, Dorthe Winther 
i sin leder i Ø-Posten:

- Det blev til to fantastiske live-streaminger med 
debat om ø-livet og om grønne færger.

Færgesekretariatets leder, Jan Fritz Hansen del-
tog i dagens første debat, hvor emnet bl.a. var 
grøn omstilling af færger, alternative brændstoffer 
og i den forbindelse sikringen af sikker og stabil 
sejlads til øerne.

Der var mindst 500, der kiggede med – enten 
live eller efterfølgende.

- Så måske bliver Småøernes Folkemøde et 
tilbagevendende arrangement – muligvis på et 
andet tidspunkt end Folkemødet på Bornholm, 
da det vil gøre det lettere at få ministre og øvrige 
politikere med, skriver Dorthe Winther. õ

   Småøernes (ege t) Folkemøde

Jan Fritz H
ansen, 

Færgesekretariatet

Dorthe Winther, 

Ø-sammenslutningen

Lennart Damsbo-

Andersen (S) 

Signe Munk (SF)
Anne Marie Mortensen, Furfærgen


