
MARCOD og MARKIS inviterer til 

Maritim konference om forretningsmuligheder 
i kølvandet af nye maritime miljøregler 
for skibsfarten

Til maritime virksomheder, netværk
uddannelsesinstitutioner og interesseorganisationer

INVITATION

Deltagergebyr: DKK 500.- ekskl moms. 
Prisen dækker deltagelse i konferencen, 
deltagermateriale samt konference-
forplejning. 

Tilmelding pr mail til Christine Lunde på  
jclc@frederikshavn.dk eller telefon 
+45-23 32 03 32 med angivelse af 
navn, titel, firma og e-mail.

Hvad?
Bliv opdateret på det maritime regelsæt til skibsfarten og de 

mange spændende forretningsmuligheder, så du kan blive 

frontløber på den grønne maritime bølge.

Hvorfor?
Den politiske opmærksomhed omkring den maritime transports 

påvirkning på miljøet og klimaet er stigende. Resultatet er 

skærpede internationale regler med henblik på at regulere 

skibsfartens påvirkning på miljøet, herunder udledning af CO2, 

SOx og NOx, håndtering af ballastvand m.m. 

De omfattende miljøkrav, der træder i kraft om kort tid 

betyder store investeringer for rederierne – og dermed store 

forretningsmuligheder for maritime virksomheder.

Hvem?
Dette seminar henvender sig til virksomheder, der gerne vil være 

en del af det maritime ”clean tech” marked. 

Seminaret giver et overskueligt indblik i den nuværende 

og kommende maritime miljølovning samt en introduktion 

til nye vækstmuligheder for værftsindustrien, udstyrs- og 

serviceleverandører samt maritime uddannelsesinstitutioner. 

Program næste side

Tid & sted
12. april kl. 10-16
I Kattegat Siloen 

Silovej 8
Frederikshavn



MARCOD er et nationalt videnscenter, som støtter den 
danske maritime service- og udstyrsindustri med at fremme 
innovationskraften i virksomhederne og omsætte nye ideer til 
konkurrencedygtige produkter, services og forretningskoncepter 
indenfor miljømæssig optimering og drift eller andre 
markedssegmenter med potentiale for danske maritime 
virksomheder. MARCOD støtter endvidere maritime 
virksomheder i at finde oplagte samarbejdspartnere med 
relevante aktører i Det Blå Danmark samt i Skandinavien. 
MARCOD er etableret ultimo 2010, organiseret som en fond og 
har base i Frederikshavn. Læs mere på www.marcod.dk

MARKIS (Maritime Competence and Innovation Cooperation 
in the Skagerrak & Kattegat) er et 3-årigt EU-projekt støttet 
af EU Interreg IVA Ôresund-Kattegat-Skagerrak programmet. 
I perioden 2010-2013 samarbejder virksomheder, forsknings- 
og uddannelsesinstitutioner samt offentlige myndigheder om 
at gøre Skagerrak & Kattegat regionen til en global frontløber 
i konverteringen til grøn skibsfart. Projektet omfatter 16 
partnere fra regioner, kommuner, universiteter og maritime 
uddannelsescentre og maritime netværk i hhv. Sverige, Norge og 
Danmark. Visionen er at skabe en maritime region med 0 skadelige 
udslip i luft og vand fra skibsfart og en globalt konkurrencedygtig 
maritime klynge. Læs mere på  www.markis.eu

09.30
Registrering og kaffe
...

10.00
Velkomst v/Niels Christensen, adm direktør

MARCOD
...

10.15
Maritime miljøkrav – regel- eller markedsdrevet 

innovation? En introduktion til de maritime 

miljøregler for CO2, SOx, NOx og ballastvand 

fra IMO og EU v/konsulent Maria B. Skipper

Danmarks Rederiforening
...

11.00
Udviklingstendenser og forretningsmuligheder 

som følge af maritime miljøregler v/Director 

Frank Stuer-Lauridsen, LITEHAUZ ApS
... 
11.30
Retrofitting – muligheder og udfordringer, 

herunder status på Danske Maritimes 

retrofitting projekt v/projektleder Michael 

Vihlman Jensen, Danske Maritime
...

12.00 - Frokost & Networking
...

13.00
Hvordan forbereder Stena Line sig på de nye 

miljøregler? v/Carsten Kruse, adm. direktør 

Stena Line Denmark A/S
...

13.30
En udstyrsleverandørs erfaringer - herunder 

scrubber (SOx) og waste heat recovery 

v/Kim Sørensen, Business Development 

Manager, Alfa Laval Aalborg A/S
...

14.15
Komposit - fremtidens maritime 

byggemateriale  v/Morten Lorenzen, Business 

Development Manager, Danish Yachts  A/S
...

14.45 - Pause
...

15.00
Green maritime products and opportunities 

for maritime businesses in Northern Jutland  

v/PhD studerende Roberto Rivas
...

15.30
Praktisk energioptimering af skibe – en case 

story fra DFDS v/erhvervskonsulent Søren Thue 

MARCOD
...

15.45
Opsummering og Q&A
...

16.00 - Tak for i dag

Program Torsdag d.12 april 

Ordstyrer / Tilmelding: Christine Lunde, 
Erhvervskonsulent, MARCOD

Ønsker du at udstille egne roll-ups, 
brochurer o.a. præsentationsmateriale, 
så venligst nævn dette ved tilmelding.


