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SØFARTFORSKNING
Ph.d.: Milliard-potentiale for dansk
søfart i vindenergiens forsyningskæde
FORSKNING
Af Tom Andersson

Det globale marked for vindmøller og den afledte industri
i bl.a. forsyningskæden vurderes til at være flere hundrede milliarder kroner værd
frem til 2050.
Især i EU, Asien og Americas forudses enorme investeringer, og både møllernes
øgede fysiske størrelse og
omfanget af de planlagte
havvindmølleparker stiller
stigende krav til både logistik
og shipping samt til nytænkning omkring specialskibenes design og funktion. Danske rederier og søfolk har stor
ekspertise og bred erfaring i
at operere under alle tænkelige forhold over hele verden,
og en dansk ph.d. vurderer,
at der sagtens kan ligge et
milliard-potentiale for dansk
søfart i at kigge strategisk på
de muligheder, der ligger i at
optimere forsyningskæden
for vindenergiens aktører.

Mærsk-mand
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Tidligere Mærsk-mand er i gang med ph.d.-studie om forsyningskæder på Aalborg Universitets
campus i Sydhavn i København.

"Der skal fremstilles komponenter, og de skal transporteres til havne, og så skal de udskibes og samles. Møllerne skal endvidere vedligeholdes under driften, og efter 25 år
skal de nedtages. Det er jo enorme mængder arbejde for shippingbranchen og søfarten…,” vurderer Thomas Poulsen.

Thomas Poulsen er oprindeligt uddannet Mærsk-mand
og har mange års erfaring
med både logistik og forsyningskæder, både nationalt
og især internationalt. De
seneste år har Thomas Poulsen koncentreret sine kræfter
omkring de forsyningskæder,
som har med vedvarende
energikilder at gøre, og helt
aktuelt er han i gang med en
ph.d. på Aalborg Universitets
campus i Sydhavn i København.
Med støtte fra Den Danske
Maritime Fond samt Aalborg
Universitet og i tæt samarbejde med en referencegruppe
bestående af erfarne branchefolk gennemfører han her
et forskningsprojekt. Projektet skal med dybtgående
casestudier afdække dels de
mange processer i de meget
komplekse forsyningskæder
omkring vindenergi-virksomhederne, og dels de specifikke krav, som virksomheder
skal opfylde for at være markedsledende både nationalt
og globalt på området.

Havvindmølleinstallationsskib
i Esbjerg Havn

 Thomas Poulsens ph.d.
løber de næste tre år
 Hans arbejde kan bl.a.
følges på en hjemmeside om projektet på
www.windscm.com.
 Kontakt ph.d. Thomas
Poulsen, 23 83 16 21,
tp@m-tech.aau.dk

Konkurrencedygtigt
alternativ
”Verden leder jo efter et konkurrencedygtigt alternativ til
de fossile brændstoffer – og
helst et, der er vedvarende og
miljøvenligt, og her er vindenergien absolut det mest
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realistiske bud. Det tror man
på i EU, i Americas og Asien,
herunder ikke mindst i Kina,
hvor der er opstillet nogle
meget ambitiøse mål de kom-

mende år. Og det betyder altså, at der både skal fremstilles komponenter, at de skal
transporteres til havne, og så
skal de udskibes og samles.

Møllerne skal endvidere vedligeholdes under driften, og
efter 25 år skal de nedtages.
Det er jo enorme mængder
arbejde for shippingbranchen
og søfarten…,” vurderer Thomas Poulsen.
Set ud fra et shippingmæssigt synspunkt er der store
muligheder i at identificere
og optimere processerne
omkring vindmøllers forsyningskæde, mener Thomas
Poulsen:
”Når man ser på hele
processen fra end-2-end lige
fra de indledende havundersøgelser over transporten
af komponenter og til både
montage, drift, service og
nedtagning, er den samlede
forsyningskæde yderst kompleks, og faktisk er der ikke
meget akademisk viden på
området. Og udenfor Europa
er der ikke meget praktisk
viden inden for specielt om-

 Aalborg Universitet
København, Institut for
Mekanik og Produktion,
A.C. Meyers Vænge 15,
2450 København SV

rådet med de meget store og
tunge havvindmøller.”

Yderst effektiv
Institutleder Martine Heide
Jørgensen fra Aalborg Universitet ser Thomas Poulsens
ph.d. på universitetets campus i Københavns Sydhavn
som en yderst effektiv katalysator:
”Strategisk er Thomas
Poulsens projekt rigtigt interessant for Aalborg Universitet, fordi det på struktureret
vis binder en række af vores
forskningsområder sammen;
Der er både shipping, logi-

stik, forsyningsvirksomhed,
vindenergi og fundering, og
projektet er især interessant,
fordi vi kan koble undervisningen sammen tværfagligt
og med både noget teori,
noget empiri og ikke mindst
konkrete kontakter til erhvervslivet…”
En bærende del i forskningsprojektet er en række
indgående casestudier og interviews i marken hos nogle
af de helt store aktører i både
EU, Asien og Americas, og
Thomas Poulsen fremhæver
dansk søfarts ekspertise som
et af de helt store potentialer
i de kommende år:
”Vi kan jo det der med
skibsfart og med at flytte ting
fra a til b uanset bølgehøjden
og strømmens retning. Vi har
erfaringen, vi har uddannelserne samt den fornødne
viden, vi har virksomhederne med den fornødne
ballast både økonomisk og
materielt, og vi har mandskaberne. Det, der skal til, er
en strategisk beslutning om
at satse målrettet på at finde
de besparelser i logistikken
og forsyningskæden, som gør
den enkelte danske operatør
konkurrencedygtig globalt
set. Når det sker, så åbner der
sig uanede muligheder over
hele verden, netop fordi området er i enorm vækst.”

