
”Lige nu arbejder vi intensivt på at optimere 
rensemetodikken, og der dukker hele tiden 
nye muligheder op. Vores produktudviklere 
er alle ingeniører med en håndværksmæssig 
baggrund, og kombinationen af en stærk 
teoretiker og en dygtig håndværker i samme 
person sikrer at de innovative idéer har høj 
kvalitet allerede når de kommer på bordet …”

Med støtte fra Fonden arbejder Kapacitet  
på at udvikle de dyser, som renser skroget  
effektivt og skånsomt for begroninger. 
Udviklingsarbejdet drejer sig både om en 
række parametre som vandtryk, puls, vinkel 
og rotation – alt sammen elementer som 
har betydning for metodens effektivitet og 
hastighed og som kan tage hensyn til de 
forskellige typer begroning. 

Surface Controlled Cleaning Rig, som hele 
anlægget kaldes, kan betjenes af en enkelt 
operatør ombord på et hjælpefartøj, og rig-
gen styres ganske enkelt med propellere som 

både fastholder riggen i tæt kontakt med 
skroget og gør det muligt at manøvrere i en 
optimal og rationel bane hen over skroget.

Et af fokusområderne for Kapacitet er som 
før nævnt rensemetodikken, og man har 
en forhåbning om at reducere rensetiden 
markant. Hele processen foregår mens skibet 
ligger ved kaj eller for anker, og selv store 
skibe kan renses effektivt på under 10 timer.

Riggen er forsynet med lys og kameraer 
for dels at lette betjeningen, dels at kunne 
dokumentere effekten af afrensningen. Det 
affald, som produceres under afrensningen, 
opsamles via filtre og kan bortskaffes på en 
miljømæssig forsvarlig måde efterfølgende.

En effektiv og skånsom afrensningsmetode 
rummer en række fordele for både rederierne, 
havnene og miljøet.

Begroning – fouling – af skibets skrog med 
alger og rurer øger skibsskrogets friktion og 
koster dermed på brændstofkontoen – eller 
reducerer marchhastigheden. Helt op mod  
15 % merforbrug kan tilskrives begroning, og 
én ting er den økonomiske belastning, men 
med øget brændstofforbrug følger desuden 
en øget miljøbelastning på flere områder.
Derfor bruges der mange ressourcer på at 
mindske begroningen mellem de planlagte 
dokninger. 

Der forskes fra bl.a. dansk side i forskellige  
former for miljøvenlige bundmalinger som 
kan hindre eller mindske begroningen uden 
tidligere tiders giftige bundmalingers mil-
jøbelastning. Derudover fjerner man stadig 
mange steder begroningerne manuelt ved 
havneanløb, og det arbejde foregår med 
lokale dykkere og børster – et farligt og 
krævende arbejde, som desuden medfører, 
at der lejres store mængder alger og rurer 
i havnene. Det kan både indeholde invasive 

arter, og så fylder det ganske enkelt med 
tiden så meget, at havnene skal bruge res-
sourcer på at oprense havnebassinerne. 

Et af de nyere tiltag i kampen mod begro-
ninger er brugen af fjernstyrede undervands-
robotter, såkaldte ROVs – Remote Operated 
Underwater Vehicles, som ved hjælp af 
forskellige metoder renser skroget for be-
groningerne. Metoden er langt mere sikker 
og medfører bl.a. ikke samme slitage som fra 
den manuelle børstning.

Den danske innovationsvirksomhed Kapac-
itet A/S er undervejs med at teknologi- og 
produktudvikle et ROV-baseret koncept til 
afrensning af begroning. En af samarbejds- 
partnerne i projektet er den norske operatør 
CleanHull, som udfører skrogrensning og har 
store forventninger til potentialet i den nye 
teknologi. 

Kort fortalt:
Begroninger på skibenes skrog øger 
brændstofforbruget med både miljø- 
mæssige og økonomiske belastninger 
til følge. Traditionelt har man anvendt 
dykkere med børster til at rense skroget 
under havneanløb, men metoden er både 
farlig, dyr og miljøbelastende fordi det 
afrensede materiale bliver liggende på 
bunden af havnene.
Flere virksomheder producerer undervands- 
robotter til børsteløs afrensning af skibs- 
skroget under havneanløb, og det danske 
innovationshus Kapacitet er med støtte 
fra Fonden i gang med at optimere et 
system som fjernstyres og renser skroget 
effektivt med højtryksdyser, mens det 
afrensede materiale opsamles og bort-
skaffes forsvarligt.

Fakta:
> Produktudvikling og optimering af  
 skrogrensningssystem
> Design og konstruktion af prototype
> Implementering og test af løsningen
> Øger effektiviteten og mindsker  
 skibenes forbrug af brændstof, og  
 reducerer miljøaftrykket betragteligt.

Set indefra:
Stiftere og indehavere af Kapacitet A/S, 
Henrik Neuschäfer Larsen og Jens Peter 
Bredholt ser store muligheder i udvik- 
lingen af en effektiv dyseteknologi til 
afrensning af begroninger:

”Én ting er, at rederierne sparer penge 
på brændstofbesparelserne og måske kan 
forlænge intervallerne mellem de dyre 
dokninger og samlet forbedre konkurrence- 
evnen, men på sigt er det her faktisk 
en meget enkel metode til at reducere 
miljøbelastningen fra skibsfarten og det 
endda helt uden kemikalier”.

Info:
> Udviklingen af renseteknik til  
 afrensning af begroning på skibsskrog
> Kapacitet A/S, Troljevej 2, 
 2900 Hellerup
> Kontakt: Jens Peter Bredholt
> Mere info:
 www.kapacitet.as
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Jens Peter Bredholt og  
Henrik Neuschäfer Larsen,  
Kapacitet A/S.
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