DanPilot skaber sikkerhed
til søs og i havn
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DanPilots samfundsansvar

DanPilots samfundsansvar
DanPilot løfter et vigtigt samfundsansvar, som har rødder tilbage til 1500-tallet. Nu som
dengang er opgaven at skabe sikkerhed i de snævre, ret lavvandede og stærkt trafikerede
danske farvande og havne for personer, skibe og laster.
DanPilot yder et vigtigt bidrag til at transpor tere varer sikker t igennem danske farvande
og ind og ud af de danske havne. DanPilot bidrager dermed til den globale samhandel og
understøtter Det Blå Danmark.
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Dansk farvand: Stærk trafik, snæver
passage og ringe vanddybde
De indre danske farvande (Skagerrak, Kattegat og
Bælthavet) udgør et fladvandet overgangsområde mellem den oceanisk påvirkede Nordsø og den kontinentalt
prægede Østersø.
Havbunden i farvandene har en uregelmæssig topografi, formet af istidens gletsjere og havet selv. I istidens
sidste fase bredte en række gletsjerfremstød sig fra
sydøst op gennem bælterne, og hvert fremstød efterlod morænemateriale, der siden havets indtrængen har
præget havbunden med en lang række tværgående rev
og grunde fra Djursland i nord til Gedser i syd. Konsekvensen er, at et smalt, uregelmæssigt løb med snævre
farvandsområder, skarpe drej og ringe vanddybder forbinder Kattegat og Østersøen.

DanPilots samfundsansvar

Alle skibe over 300 tons er udstyret
med en AIS transponder, som udsender signal om skibes position. På dette
kort er alle signaler opfanget i 2016 blevet plottet ind på et kort, som dermed
giver et indtryk af trafiktætheden i de
danske farvande. På kortet her er trafik
med lystbåde ikke medtageet.

De indre danske farvande er desuden stærkt trafikerede, da de er den primære adgang til verdenshavene
for Østersølandene Sverige, Finland, Rusland, Estland, Letland, Litauen, Polen og det nordøstlige Tyskland. Årligt sejler cirka 70.000 skibe gennem Storebælt og Øresund til og fra Østersøen. Det svarer til
knap 200 skibe i døgnet.

Oven i det tal kommer alle lystbåde.
Jo mørkere blåt, jo større trafiktæthed. Jo lysere brunt, jo mindre trafiktæthed. Kilde: Søfartsstyrelsen.
DanPilot bidrager til sikkerheden til søs gennem flere
end 20.000 lodsninger om året i danske farvande.
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Reguleret international passage
gennem de danske farvande
International sejlads gennem de danske farvande er reguleret af en række internationale aftaler, konventioner,
regimer og nationale love og bekendtgørelser. Den ældste regulering er København-traktaten af 1857 angående afløsning af Sund- og Bælttolden.
Danmark har reguleret sejladsen ved at fastlægge sejlruter. Skibe, der vil sejle gennem danske farvande til og
fra Østersølandene, skal benytte særlige sejlruter. Rute T,
der går sydøst om Gedser og op gennem Storebælt. Den
maksimale dybgang på denne rute er 15 meter defineret
af Kadetrenden. Rute Sundet går gennem Øresund. Den
maksimale dybgang på denne rute er 7,7 meter defineret
af Drogden Rende ud for Amager.
DanPilot bidrager til sikkerheden i transitsejladsen
gennem næsten 8.000 transitlodsninger om året ad
rute T og rute Sundet.

Selv om de indre danske farvande er omfattet af dansk suverænitet, må Danmark ikke lægge hindringer i vejen for såkaldt
uskadelig passage. Passagen skal ske hurtigt uden ophold og må
ikke være til skade for Danmarks fred, orden og sikkerhed.
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Vidt forskellige adgangsforhold ved
danske havne
Danmark har mere end 7.000 km kystlinje og omkring
70 større og mindre erhvervshavne, men det er langt fra
alle, der har egentlig godsomsætning. Tendensen er, at
godsomsætningen samler sig på færre og større havne.
Nogle af havnene ligger lige ud til kysten, mens andre
ligger for enden af lavvandede snævre fjorde og kanaler.
De topografiske forskelle medfører forskelle i havnenes
tilgængelighed. Adgangen kan være snæver, den kan
være præget af lavvande, en kompliceret sejlrute eller
særlige forhold ved anløb af kaj, og netop specifikke adgangsforhold samt last og skibsstørrelser har betydning
for, om skibene bruger lods.
Kalundborg Havn.
I 2017 blev der håndteret 94,6 mio. ton gods i danske
havne. DanPilot bidrager til sikkerheden i havnesejladsen ved i alt næsten 12.000 lodsninger i 67 danske
havne, flest lodsninger i København og Kalundborg.

Næstved Havn.

Fredericia Havn.

Nogle laster – olie, kemikalier, gasser og højradioaktivt materiale – har lodspligt. Det samme gælder visse skibsstørrelser (længde,
bredde, dybgang) i bestemte mere vanskeligt tilgængelige havne og fjorde.
© Geodatastyrelsen 320-0188
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Lodsen kender farvandet og holder
fokus på trafikken
Den moderne skibsbro er fyldt med udstyr, som holder
kursen, overvåger fart, vejrforhold og andre fartøjer og
gør sejladsen så automatisk som muligt. Desuden er
broen en arbejdsplads med kollegiale og arbejdsmæssige rutiner. Udstyr og rutiner kan risikere at aflede besætningens agtpågivenhed overfor de sejladsmæssige udfordringer i det konkrete farvand, som skibet passerer.

Med lods ombord er skibet udstyret med en velforberedt ekspert, som kender farvandet og havstrømme, forskydningerne i vanddybder og har fokus på at
kigge ud ad vinduerne og holde øje med sejladsen,
farvandet og den faktiske skibstrafik, der for nogle
fartøjers vedkommende har en størrelse, så de forsvinder på radaren. For lodsen er årvågenhed en
selvfølge.

På vej ind i havnen er lodsen den lokalkendte, som kender bundforhold og strøm, som kender samarbejdspartneren i bugserbåden, og som kender hver en kaj, hver
en fortøjningspullert og de enkelte trossefolk på kajen.

Slæbebåden Svitzer Thor i aktion.
Corporate Social Responsibility – DanPilots samfundsansvar – RAPPORT for 2018

8 | DANPILOT SKABER SIKKERHED TIL SØS OG I HAVN

DanPilots samfundsansvar

CASE

Der er lods involveret, når Ørsted
sender varme til kunderne
Når fru Jensen i København, hr. Olsen i Aarhus eller
fru Frederiksen i Kolding skruer op for radiatoren, har
DanPilot sin andel i, at huset eller lejligheden bliver varmet op. Der er nemlig som hovedregel lods fra DanPilot
ombord, når træpillerne eller træflisen sejles til kaj ved
Avedøreværket i København, Studstrupværket ved Aarhus og Skærbækværket midt i Trekantområdet.
Forklaringen på lodsen er sikkerhed:
”Sikkerheden er det væsentligste og har enormt stort
fokus – både her i huset og hos DanPilot. Sikkerhed
for søfolkene ombord, medarbejderne i havnen, mennesker i lokalområdet og dermed også sikkerhed for
miljøet. Vi vil for alt i verden forebygge, at der sker
uheld eller ulykker med udslip af støv, støj og lugt til
omgivelserne, og det sikrer vi ved at have lods ombord,” forklarer Charlotte Ehlers Andersen, der er befragter i Ørsteds Logistikafdeling.

Flere end 400 skibe med biomasse
Ørsted bruger årligt næsten 2 mio. tons biomasse i selskabets bæredygtige kraftvarmeproduktion i sæsonen
fra oktober til april. Træpillerne og træflisen sejles til
havnene ved de tre store kraftvarmeværker i Avedøre,
Studstrup og Skærbæk med over 400 skibe.
I tabellen er der tydelig forskel i sejlet mængde biomasse per skib. Forskellen hænger primært sammen med
vanddybden i de tre havne. Havnen ved Studstrupværket kan klare en dybgang på de anløbende skibe på 10,7
meter, så hvert skib kan have en større last med. Kraftvarmeværket i København bruger den største mængde
biomasse, og da den maksimale dybgang i havnen er

Befragter Charlotte Ehlers Andersen og afdelingsleder
Niels Ole Birkemose Christensen på havnen ved Skærbækværket. I baggrunden ses skibet, der er ved at blive
losset for træflis.

6,5 meter, skal der mange flere skibe i havnen med mindre laster. Det betyder, at der i gennemsnit skal anløb
1,3 skib i døgnet i højsæsonen.
Kraftvarmeværk

Avedøreværket

Studstrupværket

Skærbækværket

Mængde (tons)

1.100.000

570.000

310.000

Brændsel

Træpiller

Træpiller

Træflis

Antal skibe

280

33

95

Mængde/skib (ca. tons)

3.900

17.300

3.300

Maks. dybgang (meter)

6,5

10,7

6,5

Varmekunder (husstande)

215.000

106.000

60.000
KILDE: ØRSTED
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CASE

”Når kulden et størst, producerer Avedøreværket så
meget varme, at det ikke er muligt at levere brændsel i
samme takt, som værket bruger det. Derfor skal vi sørge for at opbygge et stødpudelager i starten af sæsonen,” siger Charlotte Ehlers Andersen og hun suppleres
af Niels Ole Birkemose Christensen, der er leder af Ørsteds Logistikafdeling:
”Med det pres på levering af brændsel, er det vigtigt,
at vi kan få så store skibe med så meget i lasten som
muligt ind i havnene. Det spørgsmål har vi et virkelig
godt samarbejde med DanPilot om. Hvis vi kan chartre et skib, som umiddelbart er lidt for stort til havnen,
så taler vi med lodserne om det eventuelt kan lade
sig gøre alligevel. Det kan være, at løsningen er en
slæbebåd på standby eller andre forholdsregler, som
sikrer det høje sikkerhedsniveau, men samtidig også
giver os en fleksibilitet, når vi skal planlægge befragtningen af biobrændsler til værkerne.”

Konstruktiv dialog
”Vi har et godt samarbejde med lodserne. Vi udfordrer
nogle gange dimensionerne på skibene, og de er meget lydhøre for vores ønsker, og vi er aldrig i tvivl om,
at de først og fremmest tænker på sikkerheden. Vi har
en meget konstruktiv dialog,” anfører Charlotte Ehlers
Andersen.
Ørsted leverer varme til cirka 380.000 husstande i København, Aarhus og Trekantområdet.
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FAKTA

Varianter af transitlodninger
SKAGEN – ALLINGE

I 2018 gennemførte DanPilot næsten 8.000 transitlodsninger. Der er to
hovedruter – Storebælt og Øresund – og to retninger, nord og syd. Dertil
kommer et antal forskellige distancer med forskellige punkter til påsætning og aftagning af lodser, såkaldte lodsmærker. Generelt er der flere
nordgående lodsninger (52 %) end sydgående (48 %).

HORNBÆK – DRAGØR

ALLINGE – SKAGEN

BAGENKOP – SJÆLLANDS ODDE
BAGENKOP – SKAGEN
BAGENKOP – GRENAA

GEDSER – SJÆLLANDS ODDE
GEDSER – SKAGEN
GEDSER – GRENAA
Tank:
Bulk:

813
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DanPilot leverer lodsningsservice med fire
timers varsel i 67 aktive danske havne

Havnenes lodsningsinterval
4 skibe
per dag

1 skib hver dag 1 skib hver 3. dag

1 skib hver 3. uge

9%

17 %

45 %

29 %

I 2018 gennemførte DanPilot næsten 12.000 havnelodsninger. DanPilot leverer lodsningsservice alle dage døgnet
rundt i 67 aktive havne. Figuren viser, at i under en tiendedel af havnene lodses i gennemsnit fire skibe om dagen.
I 45 procent af havnene lodses i gennemsnit et skib hver

DanPilots væsentligste samfundsmæssige
risici
DanPilot løfter et vigtigt samfundsansvar ved at lodse
skibe sikkert til og fra havne og igennem danske farvande med stærk trafik, snævre passager og lav vanddybde. Når man udbyder lodsoperationer, så ved vi i
DanPilot, at der følger et stort ansvar med for at identificere og vurdere risici. Det gælder også den potentielt
negative påvirkning, vores aktiviteter kan have på miljø,
mennesker og samfund.
Vi vurderer, at de væsentligste risici for en negativ påvirkning af sociale forhold og medarbejderforhold omhandler utilstrækkelige kompetencer og medarbejdere,
der ikke er tilstrækkeligt udhvilede. Dette kan i værste
tilfælde lede til uheld, arbejdsskader eller ulykker til søs,
som kan påvirke den enkelte medarbejder, omverdenen og DanPilots forretning negativt. DanPilots håndtering og afbødning af sådanne risici beskrives i afsnittet
”DanPilots ansvar for medarbejderne”.

FAKTA

De fem havne med flest lodsninger:
København, Kalundborg, Esbjerg, Lindø, Randers.
De fem havne med færrest lodsninger:
Hadsund, Faaborg, Marstal, Assens og Masnedø

tredje uge eller sjældnere, faktisk har enkelte havne under
en håndfuld lodsninger om året. Imellem de to yderpunkter
har knap en sjettedel af havnene i gennemsnit én daglig
lodsning, og knap en tredjedel har gennemsnitligt én lodsning hver tredje dag

Vi vurderer, at de væsentligste risici for negativ miljø- og
klimapåvirkning omhandler CO2-udledning fra skibsfart, samt havarier til søs, som kan forårsage læk af olie
eller andre stoffer. Dette kan bl.a. forurene det danske farvand samt skade havmiljø og fugleliv. DanPilots
håndtering og afbødning af sådanne risici beskrives i
afsnittet ”DanPilots ansvar for miljø og klima”.
Vi vurderer, at de væsentligste risici for krænkelser af
menneskerettigheder omhandler vores leverandørers
og underleverandørers ansvar for en sikker arbejdsplads og ordentlige arbejdsforhold, idet brud på disse
vil påvirke den enkelte medarbejder negativt. Vi vurderer tilsvarende, at de væsentligste risici for korruptionslignende forhold omhandler bestikkelse eller anden
konkurrenceforvridende aktivitet i vores leverandørkæde. DanPilots håndtering samt afbødning af disse risici
adresseres i afsnittet ”DanPilots ansvar for samarbejdspartnere”.
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DanPilots ansvar for lodsning
Lodsning handler om at forebygge ulykker og havarier. I DanPilot mener vi, at vi er
blandt verdens bedste lodserier.
For at bevise det, er det ikke nok at henvise til, at der ikke sker ulykker og havarier, når
vi er ombord. Forebyggelse handler om, hvad man aktivt gør – og vi gør en masse for at
sikre lodsning af høj kvalitet og derved forebygge ulykker og havarier.
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Fra kundehenvendelse til afsluttet
lodsning
Et stort, nordgående olietankskib på vej gennem Storebælt. Lodsen står på broen, holder øje med det digitale søkort på iPad’en, instrumenterne om bord og ikke
mindst trafikken, strømforholdene og vejrliget i bæltet,
som han kan se med det blotte øje og gennem kikkerten. Lodsen giver sine dessiner til besætningen på broen, som derfor manøvrerer sikkert under Storebæltsbroen og videre nord på ad rute T.
Lodsningen er DanPilots kerneopgave. Det er lodsen,
der udfører, og hver enkelt lods er udstyret med certifikater, som dokumenterer kompetence til at lodse
skibe i bestemte farvande og med nærmere definerede dybgange. Det gør det i sig selv til et puslespil
at stille med den rigtige lods til den enkelte opgave.
Derudover kræver lodsningen et stærkt og effektivt apparat udenom timerne på broen for at drive et sikkert
og effektiv lodseri døgnet rundt alle årets dage. Vi kan
inddele lodsoperationen i en række faser, som kræver
døgnberedskab af disponenter, lodsbåde, bådmænd
og selvfølgelig lodserne. Dertil kommer en administration, som understøtter, udvikler og dokumenterer alle
processer.
Lodsoperationen indledes med en henvendelse fra kunden på et hvilket som helst tidspunkt af døgnet via telefon eller e-mail, hvor kunden i dette eksempel bestiller
en transitlodsning. Når tidspunktet for lodsningen er på
plads, kan Disponeringen gå i gang med at planlægge.
Måske er det en kort tur, hvor samme lods klarer hele
opgaven. I dette eksempel er der imidlertid tale om hele
strækningen fra Bornholm til Skagen, hvor der skal skiftes lods tre gange undervejs.

1

2

3

4

5

Kunde

Disponeringen

Til skib

Lodsning

Fra skib

• Ordre
• Dialog

• Lods
• Transport af
lods på
landjord
• Bådmand
• Lodsbåd

• Lodsbåd
• Bådmand
• Lods(er)

• Altid en lods
på broen

• Lodsbåd
• Lods(er)

Disponeringen skal allokere lodser til opgaven, og der
skal adviseres bådmænd og lodsbåde i de havne, der
er nærmest lodsmærkerne, hvor lodserne stiger på og
af skibene. Lodserne skal transporteres til havnene, så
de er klar, når lodsbåden skal afgå mod skibet. Lodsbåden møder skibet i læsiden, hvor skibsbesætningen har
sørget for, at lodslejderen er klar, så lodsen kan stige
ombord, mens skibet sejler og gå i gang med sin opgave, mens den eventuelle afgående lods går fra borde
og sejles tilbage til havnen. Når sidste del af lodsningen
er slut, skal sidste lods hentes af lodsbåd fra havnen i
Skagen og sejles tilbage til lodsstationen der.

Disponenterne står for den logistiske planlægning, hvor
dele af planlægningen understøttes af et digitalt disponeringssystem kaldet Pilotboard, mens andre dele
udføres manuelt med omhyggelige overleveringer ved
vagtskifter. Når operationen er slut, sender økonomi
afdelingen en faktura til kunden.
DanPilot er en Selvstændig Offentlig Virksomhed
(SOV) ejet af staten men med egen bestyrelse og
bundlinje. Selskabet giver et overskud, som sikrer
virksomhedens drift og udvikling uden at koste skatteborgerne penge.
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Kollegial Sparring udvikler Best Practice

ner, som går godt.

Hvad er Best Practice på lodsområdet? Det er der ikke
noget entydigt svar på. I DanPilot mener vi, at vi er
blandt verdens bedste lodserier, men vi har ikke – endnu – evidens, der kan bevise den opfattelse. Foreløbig
bygger opfattelsen på vores erfaringer fra internationale
samarbejder i International Maritime Pilot’s Association
(IMPA) og European Maritime Pilot’s Association (EMPA)
og på vores øvrige internationale kontaktflader.

DanPilot har en gruppe bestående af seks Sparrings Kollegaer. De er trænet på et to-dages kursus udarbejdet af
flyvelederskolen Entry Point North ved Malmø. Konkret
foregår en Kollegial Sparring ved, at en lods fra gruppen
af Sparrings Kollegaer tager på en lodsning sammen med
en kollega. Før start briefer Sparrings Kollegaen om, hvad
der skal ske. Efter lodsningen gennemføres en debriefing,
som både evaluerer lodsningen og sparringsprocessen.

For at kunne tale om Best Practice med evidens og meningsfuld sammenligning er det nødvendigt at udvikle
en systematisk metode, som gør det muligt at beskrive praksis, vurdere den og kontinuerligt forbedre den.
DanPilot har udviklet et værktøj, som kan det. Værktøjet
hedder Kollegial Sparring. Ved udgangen af 2018 havde
DanPilot et halvt års erfaring med arbejdet.
Lodsning bygger på omfattende viden og erfaring, og
alle lodser i DanPilot har en stor specialviden om deres arbejde. En del af denne viden er tavs. Selvfølgelig mødes lodser og udveksler erfaringer, og DanPilot
har en række Standard Operating Procedures, som
løbende opdateres, ligesom der løbende indberettes
nærved hændelser og hændelser under lodsning.
Kollegial Sparring sætter systematisk og effektivt ord
på den tavse viden og sikrer, at den bliver delt og
brugt aktivt i den fortsatte udvikling og forbedring af
lodspraksis.

Kollegial Sparring giver også Lodserne mulighed for at
komme med ideer til faglig udvikling. Input kan være forslag til efteruddannelse, øget behov for træning i specifikke sejladsområder eller kontakt til relevante myndigheder vedrørende specifikke forhold. Ideerne er med til at
forme fagligheden i DanPilot i fremtiden, herunder Lodsernes kompetencer og Best Practice. Se resultater for
første halve års Kollegial Sparring under FAKTA side 20.

KOLLEGIAL SPARRING
Briefing

Under lodsning

Debriefing

Lodsen informeres per mail om
udtrækning til Kollegial Sparring og modtager samtidig de
dokumenter, som skal bruges.
Briefingen er at betragte som
en aftale om sparringsforløbet
mellem lods og den Kollegiale
Sparringspartner.

Sparring om lodsningens faser:
1. Planlægning før lodsning
2. Ombordsætning
3. Opstart af lodsning
4. Selve lodsningen
5. Afslutning af lodsningen
6. Aftagning
7. I land og opfølgning
8. Debriefing

Evaluering af lodsningens faser
med talværdi efter denne skala:
1 = ikke acceptabelt
2 = Under standard
3 = Standard
4 = Over standard
5 = Perfekt

Det er obligatorisk at deltage i
Kollegial Sparring

Den Kollegiale Sparring
evalueres også.
Værdierne anonymiseres og
danner grundlag for det v idere
arbejde med fagligheden i
DanPilot.

Kollegial Sparring har selvsagt også fokus på sikkerhed, og jo mere eksplicit viden DanPilot har om alle de
forebyggende tiltag, som udføres i det daglige arbejde,
jo større bliver forståelsen også af, hvordan de virker.
Vi analyserer naturligvis de meget få hændelser, som
sker i løbet af et år (se under FAKTA side 20). Kollegial
Sparring sikrer størst mulig viden om alle de operatioCorporate Social Responsibility – DanPilots samfundsansvar – RAPPORT for 2018
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Simulatoren giver faglig dialog i
øjenhøjde
DanPilot købte i 2018 en skibssimulator, som på en 100
procent realistisk måde gengiver oplevelsen af at stå på
broen på et stort skib. Simulatoren er opstillet i lodsstationen i Nyborg. Simulatoren er fodret med data fra
danske farvande, havne og relevante skibstyper og kan
simulere realistiske strøm- og vindforhold, så man kan
gennemføre en sejlads med en oplevelse, som svarer til
at være der selv under forskellige betingelser.
DanPilot bruger simulatoren til træning, som samtidig
stimulerer faglig dialog og vidensdeling. Et træningsforløb varer en dag og involverer tre lodser og en instruktør. Hver lods gennemfører et antal lodsninger
på simulatoren med kollegerne som iagttagere.
Ligesom i virkelighedens verden benytter lodserne deres basisværktøj PPU (Portable Pilot Unit), når de lodser
på simulatoren. En PPU er et bærbart navigationssystem udviklet specielt til lodsning, som sikrer, at lodsen
- uanset udstyr på den enkelte kundes skibsbro - altid
har de mest opdaterede navigationsoplysninger med
sig ombord. Samtidig lagrer PPU hele lodsoperationen,
så den efterfølgende kan analyseres.
Dokumentationsfunktionen bruges i træningssituationen, hvor hovedfokus er på debriefingen efter lodsning.
Lodsen, der har gennemført lodsningen, gennemgår
forløbet ved at afspille det optagede track i PPU’en. Han
fremlægger den plan, han har lagt for lodsningen, og
han forklarer de justeringer af planen, som han gennemfører i forbindelse med den konkrete lodsning.

Det er PPU’en – det bærbare navigationsudstyr – som
den ene lods på billedet har i hånden.

De to kolleger og instruktøren byder ind med deres observationer og overvejelser undervejs, og resultatet er
faglig videndeling i øjenhøjde, hvor alle kursister bidrager både til videndeling, læring og faglig udvikling.
Simulatoren blev taget i brug 1. august 2018, og i løbet af
de første fem måneder har 87 lodser gennemført et træningsforløb. Tilbagemeldingerne på træningsforløbene
dokumenterer et højt fagligt udbytte – se under FAKTA
side 21.

Simulatoren bliver også brugt til at træne særligt udfordrende lodsninger før de gennemføres i virkeligheden.
Det er planen, at alle lodser skal gennemføre simulatortræning hvert andet år. Simulatoren skal desuden bruges til fælles kurser for både bådmænd og lodser med
fokus på det afgørende samarbejde ved påsætning og
aftagning af lodser. DanPilot tilbyder desuden kurser
med simulatortræning til kunder.
Corporate Social Responsibility – DanPilots samfundsansvar – RAPPORT for 2018
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ISO-certificering dokumenterer styr på
processer
DanPilot har entydige, dokumenterede processer for
alle lodsningens faser. Processerne for disponeringen
omhandler kundehenvendelser fra skibe, rederier eller
agenter, kommunikation med alle parter og planlægning
af operationer for bådmænd og lodser og sluttelig fakturering.
Efter at have modtaget information fra Disponeringen
omfatter processerne for bådmændene planlægning
af sejlads, kommunikation med Disponeringen, skib og
lodser, transport til havn, sejlads til og fra lodsmærke for
enten at påsætte eller aftage lods. for lodserne handler
processerne for en stor dels vedkommende om transport til og fra havne samt – især for de længerevarende
transitlodsningers vedkommende - planlægning af tid til
lodsning, hviletid samt naturligvis selve lodsningen.
alle processer og tilhørende procedurer (standard operating procedures) opdateres løbende og er tilgængelige for alle medarbejdere på DanPilots intranet. Det
samme gælder observationer og indberetninger af afvigelser, sikkerhedshændelser og nærved hændelser,
fejl, uregelmæssigheder samt forslag til forbedringer af
både sikkerhed, processer og procedurer.
DanPilot er certificeret af Dnv Gl efter iso 9001-standarden, som dels dokumenterer effektiviteten af DanPilots processer og procedurer overfor kunder og
samfund, dels dokumenterer, at DanPilot har fokus på
kontinuerlige forbedringer af processer og procedurer. i 2018 blev iso 9001 certificeringen opgraderet til
det nyeste 2015-niveau.
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Som lods kan jeg koncentrere mig fuldt
ud om at sejle sikkert

når man er besætning på broen på et skib, har man
mange andre opgaver end lige at sejle. Derfor kan lodsen gøre en kæmpe forskel for sejladssikkerheden, når
han er ombord, for han har udelukkende fokus på at
sejle skibet sikkert gennem dansk farvand eller ind i og
ud af danske havne.

Som lods drejer det sig om sejladsen
En af DanPilots mange dygtige lodser er thomas nielsen. som de fleste lodser har thomas nielsen en fortid
som kaptajn på verdenshavene, og hvis han skal beskrive forskellen mellem at være lods og kaptajn med
få ord, svarer han: ”Jeg elsker at sejle, og det er præcis
det, jeg gør nu som lods.”
før han blev lods, var thomas nielsen kaptajn og sejlede shuttle tankere for norske Knutsen oas shipping
fra oliefelter til søs ud for Brasilien til havne i fortaleza,
salvador eller rio de Janeiro. Her var han chef for besætninger på typisk 25 mand med vidt forskellige funktioner. thomas nielsen:

CASE
100 procent fokus på sikkerhed
Den brede berøringsflade var det, han godt kunne lidt
ved at være kaptajn, men han savnede mere og mere
selve det at sejle.
”som kaptajn oplevede jeg, at jeg ikke havde den tid
til at være på broen, som jeg gerne ville have. oftest
er det styrmanden, der sejler, og når vi skal i havn,
kommer lodsen og overtager. Hvis man virkelig vil
sejle, skal man være lods. lodsen skummer på en
måde fløden, fordi de opgaver, vi løser som lodser, er
sejlads, når det er spændende og udfordrende. og
så har vi 100 procent fokus på sikkerhed, på at navigere og manøvrere i forhold til strøm, vejr og andre
skibe. Der er ikke en masse andre uvedkommende
ting, man skal tage sig af.”

”som kaptajn har du en meget bred berøringsflade
og ligger tungt i administration. Der er daglige rapporter, der er miljørapporter, sikkerhedsmøder, samarbejdsmøder. Du har ansvaret for driften af skibet
og varetager al den eksterne kommunikation i forhold
til rederiet og dem, du sejler for. Du har rigtig mange
ting i hovedet,” forklarer han.

Lods Thomas Nielsen. Som kaptajn sejlede han shuttle tankere mellem storage units og brasilianske havne. Som lods
har han 100 procent fokus på at sejle skibe sikkert gennem de
snævre danske farvande.
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CASE

Hvad er en shuttle tanker
En shuttle tanker (bøjelaster) er et skib, der er designet
til olietransport fra et off-shore oliefelt som et alternativ
til konstruktion af olierørledninger. Det er udstyret med
laste/losse udstyr, der er kompatibelt med det pågældende
oliefelt – typisk ved en lastebøje.
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Hændelser:

Kollegial Sparring 2018 – det første halve år med Kollegial Sparring

Hændelser indberettet i årene 2016, 2017 og 2018 er alle
af mindre materiel karakter som eksempelvis skade på
et skib i forbindelse med anløb i havn.

Antal Kollegial Sparring: 56.

År

2018 2017 2016

FAKTA

Forslag til lodsfaglige indsatsområder, der er kommet på DanPilots interne program

Antal hændelser

18

14

18

Forslag

Andel af alle lodsninger (promille)

0,9

0,7

0,9

Medtag cases fra virkelige sejladser i simulatortræning

Status
I gang

Etabler et nemt indberetningssystem, hvor alle indberetninger er samlet et sted

Etableret

Antal henvendelser til Disponeringen.

Håndbog for havnesejlads

Etableret

Telefon: 190.000 opkald (ind- og udgående) svarende
til 22 opkaldt i timen døgnet rundt alle årets dage.
E-mail: 51.000 (ind- og udgående) svarende til 6
e-mails i timen døgnet rundt alle årets dage.
Radio: 35.000 (anslået, ind- og udgående) svarende til
4 i timen døgnet rundt alle årets dage.

Systematisk videndeling om særlige områder i danske farvande, som kræver særlig
opmærksomhed under sejlads

Under
planlægning

Behov for hyppigere lodsfaglige møder med afgrænsede emner, så der kan gås i dybden

Etableret

Nye lodser skal som en del af oplæringen deltage i Mand Overbord øvelser med lodsbåd

Planlægges

Tre forslag, som handler om samarbejder med myndigheder

Under
planlægning

Fakta om lodsninger
Antal

Lodsede sømil

Transitlodsninger

ca. 8.000

1,2 mio.

Havnelodsninger

ca. 12.000

240.000

1 sømil = 1.852 meter.

Lodsens og den faglige sparringspartners vurdering af lodsningens faser
Lods

Sparringspartner

1. Planlægning før lodsning

3,4

3,3

2. Ombordsætning

3,3

3,2

3. Opstart af lodsning

3,3

3,5

4. Selve lodsningen

3,4

3,5

5. Afslutning af lodsning

3,3

3,2

6. Aftagning

3,3

3,3

7. I land og opfølgning

3,2

3,1

8. Debriefing

3,3

3,2

Gennemsnit

3,3

3,3
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FAKTA

Evaluering af DanPilots simulatorkurser 2018
I 2018 har 87 lodser gennemført et simulatorkursus.

Introduktion efter ankomst

Instruktørerne

Sværhedsgrad og relevans af øvelser

42
38

37

26
23

21

20

18
11

0

0

DÅRLIG

SKAL
FORBEDRES

GOD

MEGET GOD

PERFEKT

1

0

0

VED IKKE

DÅRLIG

SKAL
FORBEDRES

GOD

MEGET GOD

PERFEKT

0

0

0

VED IKKE

DÅRLIG

SKAL
FORBEDRES

Udbytte af kurset

Kvalitet af simulatoren

0
GOD

MEGET GOD

PERFEKT

VED IKKE

Debriefing

44

42

37
28
21

19

16

15

0

1

DÅRLIG

SKAL
FORBEDRES

GOD

MEGET GOD

PERFEKT

0

0

0

VED IKKE

DÅRLIG

SKAL
FORBEDRES

GOD

MEGET GOD

PERFEKT

14
0

0

0

VED IKKE

DÅRLIG

SKAL
FORBEDRES

0
GOD

MEGET GOD

PERFEKT

VED IKKE
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DanPilots ansvar for medarbejderne
Døgnet rundt alle dage i året skaber DanPilot sikkerhed til søs og i havn. Det kræver
kompetente og ikke mindst udhvilede medarbejdere. Der for har DanPilot hele tiden
st yr på alle vagtbærende medarbejderes arbejds- og hviletid, så de uanset tidspunkt
på døgnet er klar til at levere lodsning af høj kvalitet i rette tid.
Uddannelse af lodser og bådmænd har ligeledes fokus på at udvikle faglige kompetencer,
så medarbejderne kan have fokus på at forebygge uheld og ulykker.
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Lodsstationer med sove- og
hvilefaciliteter
Som gennemsnit for 2018 havde DanPilot 166 lodser,
93 bådmænd og 20 disponenter (omregnet til antal
fuldtidsansatte) til at sikre kvalitetslodning til tiden
døgnet rundt alle årets dage for de skibe i danske
farvande og havne, som måtte ønske det. Der er gennemsnitligt omkring 70 lodser i vagt per døgn til at
realisere de bestilte lodsninger.
Det er disponeringen, der allokerer lodser til de enkelte
opgaver, mens bådmændenes arbejde er organiseret
med udgangspunkt i at løse opgaverne ud fra DanPilots
lodsstationer.

DanPilots lodsstation i Randers.

Vagttiden bruges selvfølgelig til at lodse på skibsbroen på kundernes skibe (såkaldte brotimer) og til at sejle lodser til og fra skibene. Derudover går der også tid
til transport og til hvile. Før opgavestart skal lodserne
transporteres til den havn, hvorfra de skal sejles ud til
næste opgave. Når de er færdige med en lodsningsopgave, skal lodsen hjem, til nærmeste lodsstation for at
hvile der (alle lodsstationer har værelser med mørklægningsgardiner og støjisolering, så det er muligt at hvile
og sove uanset tidspunkt på døgnet) eller køres videre
til et af de hoteller, som DanPilot har specialaftaler med.
Transporten foregår med en kombination af bus, tog,
taxi, fly og/eller DanPilots tjenestebiler afhængig af faciliteterne der, hvor de bliver sat i land.

DanPilots lodsstation i Nyborg.
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Lodsning kræver friske og udhvilede
medarbejdere
Udhvilede lodser er en forudsætning for sikker lodsning
og for, at lodsen kan afslutte en opgave i samme gode
behold, som den blev indledt. Derfor fører DanPilot nøje
regnskab med alle lodsers arbejds- og hviletid, så de
gældende regler på området overholdes. Regnskabet
med lodsernes arbejdstid føres i Disponeringens arbejdsredskab PilotBoardet.
Udhvilede bådmænd er ligeledes afgørende for sikker
lodsning og en ordentlig work-life balance for denne
medarbejdergruppe. Derfor bliver der også her holdt
nøje regnskab med arbejds- og hviletid, og det tilsvarende regnskab for bådmændene føres individuelt af den
enkelte medarbejder. Som lodserne har også bådmændene adgang til at sove og hvile på lodsstationerne.
DanPilot har købt et mere avanceret disponeringssystem, som kan optimere endnu flere af de logistiske
processer, som kræves for at drive en moderne lods
virksomhed. Det nye system ventes i drift i løbet af
andet halvår af 2019, og til den tid vil også regnskabet
med bådmændenes arbejds- og hviletider blive ført
centralt.

Udhvilede lodser og bådmænd er afgørende
for sikker lodsning og for medarbejdernes
generelle velbefindende.
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Målrettet uddannelse af egne lodser
DanPilot uddanner selv sine lodser. For at komme i
betragtning som lodsaspirant, kræves en uddannelse
som skibsfører og flere års erfaring som skibsfører
eller overstyrmand. Mange af DanPilots lodser har en
karriere som skibsførere bag sig, inden de søger ind
som lodsaspiranter. Erfaringen er nødvendig både
rent fagligt og for at kunne sætte sig igennem som
rådgiver overfor kaptajn og øvrig besætning på broen.

Aspirantperioden afsluttes med en eksamen, som
består af en teoretisk og en praktisk prøve med
en lods som eksaminator og en repræsentant fra
Søfartsstyrelsen som censor. Ved den praktiske
prøve udfører lodsaspiranten en lodsning. Den
teoretiske prøve omhandler forståelse af søkort
og lodsjura. Efter endt uddannelse skal der yderligere mindst tre års lodsning til efter en plan og
med evalueringer undervejs, før lodsen kan lodse
skibe med maksimal dybgang i danske farvande. DanPilot har også en målrettet uddannelse af
bådmændene, læs mere i casen side 28-29.

Uddannelsen foregår som sidemandsoplæring. Aspiranten skal i løbet af fire måneder gennemføre 30 ture sammen med forskellige erfarne lodser, og hver tur afsluttes med, at sidemandsoplæreren evaluerer aspirantens
indsats på følgende parametre:
1. Lodsaspirantens planlægning og udførelse af
operationen.
2. Lodsaspirantens faglighed.
3. Lodsaspirantens kendskab til lokale regler.
4. Lodsaspirantens kontakt med kunderne.
I løbet af aspirantperioden afholdes to lodsfaglige seminarer, et med fokus på lodspligt og lodsjura og et med
fokus på sejlads og danske farvande. Desuden gennemføres besøg hos Maritime Assistance Service (MAS) i
Karup og Vessel Traffic Service (VTS) for Storebælt, der
holder til i Korsør. MAS og VTS er de myndigheder, som
overvåger dansk farvand. Undervejs i aspirantperioden
skal aspiranten ved selvstudium gå i dybden med den
nødvendige teoretiske viden i arbejde med søkort, sejladsplanlægning og -vurdering, sikkerhed og lodsjura.

Lodsaspiranten skal gennemføre 30 lodsninger sammen
med en erfaren lods, og skal samtidig komme ud i alle
dele af transitruterne mellem Bornholm og Skagen
gennem Storebælt og Øresund.
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Politikker formulerer ambitioner for
medarbejderudvikling
Hovedopgaven for DanPilot er at skabe sikkerhed i
danske farvande, og den opgave definerer en række
af de faglige udviklingsaktiviteter for medarbejderne i
virksomheden. DanPilot har imidlertid også vedtaget
en række politikker, som på forskellig vis formulerer
virksomhedens ambitioner på udvikling af medarbejderne i øvrigt.
DanPilots Fraværspolitik handler grundlæggende om
at arbejde for sikkerhed og sundhed for medarbejdere
i hele organisationen, så sygdom forebygges, og sygefraværet derved holdes på et minimum. Det er DanPilots
målsætning at nedbringe det samlede sygefravær og
forkorte langtidsfravær, så DanPilot lever op til Statens
samlede målsætning for sygefraværsniveau.
Formålet med Fraværspolitikken er desuden at understøtte en tidlig og aktiv indsats, der medvirker til at fastholde sygemeldte medarbejdere og i videst muligt omfang sikre, at sygemeldte medarbejdere vender tilbage
til arbejdspladsen så hurtigt som muligt. Derudover har
politikken til formål at sikre klarhed over de forventninger, der stilles til ledere, kolleger og organisationen som
helhed i forbindelse med sygdom.

re med en anden etnisk baggrund end dansk samt at
fremme mulighederne for at beskæftige personer med
nedsat arbejdsevne/handicap.
Kønsligestilling i et mandsdomineret fag som det maritime er imidlertid en kæmpe udfordring – ikke alene
for DanPilot men for branchen som helhed. DanPilot
har to kvindelige lodsbådførere, som i daglig tale i øvrigt omtales som bådmænd, og én kvindelig lods. Ved
stillingsopslag opfordres alle til at søge, og DanPilots
ambition om at afspejle mangfoldigheden i den samlede
arbejdsstyrke understreges. Ansøgningsfeltet afspejler
desværre den manglende mangfoldighed i den maritime branche, og alle kvindelige ansøgere inviteres til
jobsamtale.
Det går lidt bedre for DanPilots Politik for at øge andelen af kvinder i ledelsen. Blandt de ministerudpegede
medlemmer af bestyrelsen er fordelingen to kvinder og
tre mænd eller 40 % kvinder og 60 % mænd. Når det
gælder de underliggende ledelsesniveauer, direktion,
chefer og mellemledere, er fordelingen 5 % kvinder og
95 % mænd. Målsætningen er at øge andelen af kvinder
i såvel ledelse som de forskellige medarbejdergrupper
lodser, bådmænd, disponenter og administrativt personale til 10 % ved udgangen af 2020. DanPilot samarbejder med navigationsskolerne for at skabe kontakt til de
kvindelige kursister.

En af de store udfordringer er at realisere DanPilots
Mangfoldighedspolitik i praksis. DanPilot ønsker at
fremme en mangfoldig arbejdspladskultur, som prioriterer ligestilling, etnisk ligestilling og handicap. Målsætningen bygger på en tankegang om lige ret for alle, og
at mangfoldighed er en styrke for virksomheden. Eksempelvis i forhold til en mere ligelig fordeling af mænd
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”Vigtigt at du ved, hvad du skal
gøre i nødsituationer”

CASE
Første del af eksamen: maskinteknisk
gennemgang under dæk.

Var du nervøs før eksamen?
”Jeg var lidt nervøs. Det vil man altid være før en prøve, også selv om jeg følte, at jeg havde styr på det.”
Ordene er sagt af Morten Lykkeby Jacobsen. Han er
bådmand i DanPilot med base på lodsstationen i Gedser, hvor han sammen med bådmandskollegerne i det
sydlige Danmark sejler lodser og skibspersonale til og
fra skibe i transitsejlads samt havnene i Smålandsfarvandet.

Intensiv uddannelse
Nervøsiteten før eksamen vidner om, at det er en intensiv uddannelse, som DanPilots bådmænd skal gennemføre og bestå for at sejle en af de 11 nye 15 meter lodsbåde i DanPilots flåde. For Morten Lykkeby Jacobsen er
en erfaren bådfører. Han har med egne ord sejlet hele
sit liv. Han har sejlet med skoleskibet Danmark, han har
været matros på coastere og færger, han har fisket, han
er uddannet kystskipper og sejler til daglig DanPilots 20
meter båd i Gedser.

De nye lodsbåde har god komfort
og udstyret lige ved hånden.

Eksaminand Morten Lykkeby
Jacobsen i førersædet.

”Uddannelsen handler om sikkerhed. For at kunne
sejle sikkert, skal du kende båden, og uddannelsen
har givet en virkelig god gennemgang af maskinrum,
rørsystem, lænsesystem, alarmer og navigationsudstyret på broen. Dernæst skal du kunne lægge en sikker sejlplan, som tager hensyn til vind og strøm, og
du skal være i stand til at sige fra, hvis sejladsen ikke
er sikkerhedsmæssigt forsvarlig. Og så er det selvfølgelig vigtigt, at du ved, hvad du skal gøre i nødsituationer. Det giver uddannelsen også gode input til.”
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DanPilots ansvar for medarbejderne

CASE

Uddannelsen er både teoretisk og praktisk
Uddannelsen tilrettelægges så praksisnær og virkelighedstro som muligt med 70 % praktik og 30 % teori.
Uddannelsen gennemføres under de normale forhold
for lodsbådssejlads i Danmark.

Smil og bestået eksamen. Bådfører Morten Lykkeby
Jacobsen må nu også føre DanPilots nye 15 meter både i
den såkaldte WP 1500 klasse.

På den teoretiske side skal uddannelsen give bådmanden en grundlæggende viden om lodsbådens indretning, udstyr og installationer. Bådmanden skal have
kendskab til bådens sejladskarakteristika, manøvreevne og begrænsninger og skal kunne identificere fejl og
alarmer og ikke mindst være i stand til at prioritere sin
indsats, hvis lige pludselig flere alarmer går i gang.
På den praktiske side skal uddannelsen gøre det muligt
at anvende og betjene bådens udstyr. Bådmanden skal
kunne vurdere fejl og alarmer og handle korrekt. Desuden skal bådmanden selvstændigt kunne foretage en
bjærgning af en person i vandet samt foretage førstehånds indsats ved havari eller brand ombord.
Efter endt uddannelse skal bådmanden kunne føre
lodsbåden døgnet rundt under alle forhold og selv
være i stand til at vurdere, hvornår en sejlads er sikkerhedsmæssigt forsvarlig og hvornår den skal indstilles. Desuden skal bådmanden kunne foretage en
hurtig og sikker fejlretning af typisk opståede scenarier inklusiv en nødsituation med mand over bord.
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DanPilots ansvar for medarbejderne

CASE

Mand over bord-øvelse. Den gule dukke skal reddes sikkert i land.

Klargøring af redningsplatform –styrepult til højre.

Dukken er reddet og klar til førstehjælp ombord.
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DanPilots ansvar for medarbejderne

FAKTA

Hvor mange lodser er på vagt pr. døgn: 70
Hvor mange bådmænd er på vagt pr. døgn: 21
Hvor mange disponenter er på vagt pr. døgn: 6

Antal medarbejdere fordelt på jobfunktioner
Lodser:
166

Bådmænd:
93

Disponeringen:
20

Administration:
24

Sygefravær
Samlet antal
sygedage

Langtids
fravær total
(+30 dage)

Antal
medarbejdere
med
langtidsfravær

Antal
sygedage
uden
langtidsfravær

Antal
medarbejder
(FTE 2018)

Antal
sygedage pr.
medarbejder
inkl.
langtidsfravær

Antal
sygedage pr.
medarbejder
uden
langtidsfravær

Samlet fravær
i%
inkl.
langtidsfravær

Samlet fravær
i%
uden
langtidsfravær

DanPilot i alt 2018

4213

2451

24

1762

303

13,91

5,82

3,81

1,59

DanPilot i alt 2017

3581

1572

22

2009

305

11,74

6,59

3,22

1,80

Langtidsfravær for bådmænd er steget med ca. 300 dage.

Langtidsfravær for lodser er steget med ca. 500 dage.
Langtidsfravær for disponenter er steget med ca. 200 dage.
Antallet af medarbejdere med langtidsfravær er kun steget med
to medarbejdere, men perioderne for langtidsfraværet er markant længere i 2018 i forhold til 2017. Det store langtidsfravær
skyldes det særlige arbejde, som bådmænd og lodser udfører,
som i modsætning til andre medarbejdergrupper ikke kan udføres med mindre fysiske skader.
Kort fravær er faldet med ca. 250 dage
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DanPilots ansvar for medarbejderne
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DanPilots ansvar for samarbejdspartnere

DanPilots ansvar for samarbejdspartnere
DanPilot arbejder aktiv t på at skabe optimale relationer til alle relevante
samarbejdspar tnere. Det gælder ikke mindst kunderne. DanPilot er en Selvstændig
Of fentlig Virksomhed med en best yrelse og eget regnskab.
Selv om DanPilot opererer i et stadigt mere liberaliseret marked, er DanPilot også en
reguleret virksomhed med helt særlige opgaver. Først og fremmest er DanPilot forpligtet til
at levere lodsning overalt i danske farvande og havne, også hvis en konkurrent først siger
ja til en opgave og siden nej. Denne forsyningspligt fremgår direkte af Lodsloven.
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DanPilots ansvar for samarbejdspartnere

Your Time, Your Safety – Our
Commitment
Indtil 2007 havde staten monopol på at drive lodsvirksomhed bortset fra enkelte havne med egne lodser.
Herefter blev havnelodsninger givet fri, så andre virksomheder kunne etablere sig og konkurrere med DanPilot om markedet. Søfartsstyrelsen skal dog give de
nødvendige lodscertifikater og føre kontrol med uddannelse og sejlads.
Transitlodsningerne havde DanPilot imidlertid stadig
monopol på indtil vedtagelse at ny lodslov i 2014, som
indeholdt en trinvis liberalisering af transitlodninger fra
2016 og frem til fuld liberalisering til næste år. Det første
år blev 600 lodsninger givet fri til konkurrence, i 2017
voksede det til 800, 1000 i 2018 og i 2019 kan private
lodserier varetage 1200 lodsninger. Private lodserier
kan søge om adgang til at foretage et bestemt antal
lodsninger, men de skal ligesom DanPilot tilkæmpe sig
kunderne gennem konkurrence.
Selv om DanPilot befinder sig i en omstillingsfase
fra monopol til konkurrence, er det at konkurrere om
kunderne altså ikke noget nyt. DanPilot er en kommerciel virksomhed, som arbejder aktivt og professionelt med udvikling af kunderelationer og opsøgende salg af lodsninger og services til de rederier, som
sejler transit, og de skibsmæglere, som arrangerer
skibstransporter ud og ind af danske havne.
DanPilot er også en virksomhed med en vigtig samfundsopgave: DanPilot skaber sikkerhed til søs og i
havn. Sikkerhed for mennesker, varer, skibstrafik og
havmiljøet. Det er også det element, som har givet
DanPilot en lidt paradoksal tillægsopgave. Den samme
lodslov, som gradvis sætter konkurrencen på lodsom-

DanPilots kundeløfte ”Your Time, Your Safety – Our Commitment” er det første, som møder kunder og andre interesserede,
når de går ind på hjemmesiden DanPilot.dk.
rådet fri, forpligter samtidig DanPilot til at tage de lodsningsopgaver, som ingen andre vil udføre. Det kaldes
også forsyningspligt og indebærer, at DanPilot skal opretholde et beredskab døgnet rundt og i hele landet, så
lodseriet kan påtage sig enhver lodsningsopgave.

Denne dobbelthed – det kommercielle og samfundsopgaven – er også indeholdt i DanPilots kundeløfte: Your
Time, Your Safety – Our Commitment, som på dansk
betyder, at DanPilot har respekt for kundens tid (som for
de store skibslasters vedkommende også betyder mange penge) og sikkerhed og forpligter sig på begge dele.
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DanPilots ansvar for samarbejdspartnere

Et effektivt og konkurrencedygtigt
lodseri

Figuren viser omkostninger pr. lodset
sømil for det største fartøj, som kan sejle
igennem St. Lawrence Seaway system i
havnen i Montreal, Canada – en bulk carrier på 22.746 BRT. Tallene stammer fra
Den Canadiske Lods-Sammenslutning og
viser, at de canadiske lodspriser er lavest i
sammenligningen. Danmark, som her betegnes ”Skagen”, klarer sig ganske godt.

Kunderne er DanPilots vigtigste samarbejdspartnere,
og det er lige præcis for at skabe de bedst mulige
relationer til kunderne, at DanPilot bestandigt arbejder på at forbedre og effektivisere organisation, drift
og forretning. Hvis ikke DanPilot løbende forbedrer
ydelserne og effektiviserer den samlede operation, vil
kunderne søge til andre lodserier, når konkurrencen
for alvor slippes fri i 2020.

KILDE: CANADIAN MARINE PILOT’S ASSOCIATION SUBMISSION TO THE PILOTAGE
ACT REVIEW, OCTOBER 31, 2017, SIDE 4.

En vigtig indikator for en lodsvirksomheds effektivitet er
prisen, og prisen optager da også både kunder og lodserier. Det gælder ikke bare i Danmark men i hele verden. Til gengæld er det svært at gennemføre reelle prissammenligninger, fordi det kræver indsigt i de forskellige forhold til søs samt love og regler. DanPilot giver sig
ikke af med at lave direkte sammenligninger. DanPilots
opgave er at have en prisstruktur, som dels modsvarer
de reelle omkostninger, dels er konkurrencedygtig.

Figuren viser en sammenligning af lodspriser, som de fremgår af prislisterne hos
lodserierne i forskellige lande. Priserne er
beregnet for en lodsning på syv sømil fra
havet og ind til en havn. Det er det finske
lodseri Finnpilot, der har samlet og bearbejdet tallene. I denne sammenligning er
Danmark, som her er identisk med DanPilot, klart billigst.

Til højre er imidlertid to eksempler på prissammenligninger, for selvfølgelig er også DanPilot interesseret
i at sammenligne sig med andre. DanPilot anser ikke
sammenligningerne som beviser eller dokumentation,
de er alene med som illustration af prisniveauer, som
formentlig giver et fingerpeg om, hvor de danske lodspriser, hvilket alt overvejende endnu vil sige DanPilots
lodspriser, befinder sig i forhold til andre landes priser.
Ved eksemplerne er anført kilde og en kort beskrivelse
af grundlaget for sammenligning.

KILDE: FINNPILOT PILOTAGE LTD ANNUAL
REPORT 2017, SIDE 43.

Omkring to femtedele af DanPilots lodsninger er transitlodsninger, og alene derfor giver sammenligningen af
priser i de to figurer allerhøjst et fingerpeg om, at DanPilots priser ligger på et ganske fornuftigt niveau sammenlignet med andre landes lodserier.
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DanPilots ansvar for samarbejdspartnere

DanPilot stiller krav til leverandører

• Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger
(ILO-konvention nr. 87, 98 og 135) inden for rammerne
af gældende lovgivning.

DanPilot opererer kun i Danmark, hvor der generelt
er en stærk regulering. Vi har derfor indtil videre ikke
fundet det nødvendigt at have en specifik intern politik for menneskerettigheder eller anti-korruption. Vi
ved dog, at vi har et ansvar for vores leverandørkæde
og stiller derfor sociale, etiske og miljømæssige krav
til vores samarbejdspartnere om efterlevelse af internationale standarder og retningslinjer i vores aftaler.

Endvidere forudsættes det, at leverandøren og dennes
underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN’s menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.
Manglende overholdes berettiger til omgående ophævelse af aftalen.

Ved større indkøb er DanPilot underlagt EU’s udbudsregler, og i den forbindelse stiller DanPilot krav til de
kommende leverandører om at efterleve miljømæssige,
etiske og sociale krav.

To gode eksempler på, at DanPilot har stillet ovennævnte krav til leverandører, er indgåelse af kontrakter om
leverance af nye lodsbåde og kontrakterne med de otte
værfter, som vandt udbuddet om større vedligeholdelsesarbejder på DanPilots flåde af lodsbåde.

Det forudsættes, at leverandører opfylder til enhver tid
gældende miljøregler, -love, -bekendtgørelser og EU-direktiver mv.

Der er i 2018 ikke konstateret tilfælde af brud på menneskerettigheder eller tilfælde af korruptionslignende
forhold hos DanPilots samarbejdspartnere.

Det forudsættes desuden, at leverandørerne og deres
eventuelle underleverandører overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark herunder følgende
ILO-konventioner:
• Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105)
• Arbejdsklausuler (ILO-konvention nr. 94)
• Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr.
100 og 111)
• Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt for¬bud mod og omgående indsats til afskaffelse af de
værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr.
138 og 182)
• Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155)

Der er stillet både miljømæssige, etiske, sociale og menneskerettighedsmæssige krav til leverandøren af DanPilots to nybyggede 20-meter lodsbåde og foreløbigt 11
nybyggede 15-meter lodsbåde.
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DanPilot har trænet ghanesiske lodser

Bridge Resource Management, som handler om, hvordan lodsen samarbejder optimalt med besætningen på
broen på det skib, der skal lodses, manøvrering med
skibe, personlig sikkerhed og håndtering af operationer,
der involverer slæbebåde.

DanPilot har trænet to lodser fra havnebyen Tema i Ghana i forskellige lodsdiscipliner og i, hvordan de selv bliver gode trænere, så de kan give den nye viden videre
til kollegerne i Tema.
Søfartsstyrelsen har – som led i en ny måde at tænke udviklingsbistand på – et samarbejde med de
tilsvarende myndigheder i udviklingslandet Ghana.
Havnen i den ghanesiske by Tema står overfor store
udvidelser, og der er derfor behov for at opgradere
de stedlige lodsers kompetencer. Søfartsstyrelsen
sendte opgaven i udbud, og DanPilot bød og vandt.
Da udvidelsen af havnen i høj grad drejer sig om containerskibe, deltog Aarhus Havn også i samarbejdet.
Uddannelsen har blandt andet indeholdt disse emner:

Den ghanesiske havneby
Tema står overfor en stor
udvidelse af kapaciteten
til at håndtere containerskibe. Derfor er der stort
behov for at opgradere de
lokale lodskompetencer.

Uddannelsen af de to lodstrænere blev gennemført af to
omgange i Danmark samt med feedback og debriefing i
den mellemliggende periode over nettet. Uddannelsesforløbet var en succes både for de to ghanesiske lods
kolleger og for DanPilot. DanPilot bidrog slutteligt med
anbefalinger til forbedring af lodsningen i havnen i Tema,
herunder med forslag om at flytte havnens lodsmærke
(det punkt udenfor havnen, hvor fra og til lodsninger udføres), fortsat træning i at manøvrere med skibe samt
systematiseret vidensdeling mellem lodserne. Det er
positivt, at DanPilots lodsekspertise er efterspurgt, og
træningen har været en god faglig udfordring.

DanPilot tager del i det lokale liv
DanPilot opererer i alle danske farvande og er fysisk
tilstede i 20 danske byer: Allinge, Gedser, Spodsbjerg, Korsør, Kalundborg, Røsnæs, Dragør, København, Hornbæk, Svendborg, Nyborg, Odense,
Aabenraa, Fredericia, Grenaa, Randers, Udbyhøj,
Frederikshavn, Skagen og Esbjerg. Tilstedeværelsen
betyder også, at DanPilots medarbejdere tager del i
det lokale liv.

DanPilot deltager som virksomhed i en række lokale traditionsrige arrangementer, som har en bred berøringsflade i byerne. Eksempelvis deltager DanPilot i en række
havnearrangementer, hvor følgende kan nævnes:
I Korsør og Kalundborg deltager DanPilot i den årlige
Havnens Dag med Åbent Skib på lodsbåd og sejlads
med gæster.
I Hornbæk deltager DanPilot i Havnen by Night med Åbent
Skib på lodsbåd samt en enkelt sejlads med gæster.
I Gedser deltager DanPilot i Udrykning Gedser, hvor alle
mulige udrykningsenheder og redningsbåde udstilles
på havnen. DanPilot holder Åbent Skib i lodsbåd, som i
tilfælde af ulykker til søs kan træde til som redningsbåd
ved en såkaldt SAR-aktion (se casen de følgende sider).
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CASE

”Dejligt, hvis man kan gøre en
forskel”
Det er en helt almindelig lodsbådsejlads i august 2018.
Bådmand Verner Aa styrer lodsbåden Aldebaran, mens
bådmand Olaf Andersen er andenmand ombord. De
to er tæt på lodsmærket, omkring 10 sømil fra Esbjerg
Havn. Her skal sættes en lods ombord på et skib, der
skal lodses ind til havnen.
”Det var et rigtig snusket vejr, vinden var sydlig og blæste otte-ti sekundmeter. Tæt på lodsmærket lå en stor
sejlbåd, og kort før vi skal sætter lodsen af, hører vi,
at skibet kalder havnen. De har en alvorligt syg kvinde
ombord, det er noget med hjertet, og de vil gerne have
havnen til at rekvirere en ambulance på kajen, mens de
selv sejler hende ind,” fortæller Verner Aa.
Havnen siger, at det er smartere, at redningstjenesten
kommer ud og henter kvinden. Kort efter kontakter havnen lodsbåden og spørger, om den ikke kan hente kvinden på sejlbåden og sejle redningsbåden i møde.
”Vi kan se, at sejlbåden giver sig rigtig meget i vinden
og dalrer frem og tilbage, så jeg er ikke helt sikker på,
at vi kan gøre det, men jeg siger til havnen, at vi nok
skal forsøge. Da vi kommer derhen, går Olaf ud på
dækket. Lodsbåden og sejlbåden hugger godt i søen,
og det lykkes ikke at komme tæt på. Så sejler jeg op
langs siden på sejlbåden, og så lykkes det.”

Et hul mellem to søer
Olaf Andersen: ”Verner fandt lige et hul mellem to søer,
så jeg kan få den syge kvinde gelejdet over på dækket. Båden gynger kraftigt, og jeg må jeg halvvejs bære
hende ind i messen, hvor jeg får hende sat til rette på
en stol.”

Olaf Andersen til venstre og Verner Aa i cockpittet på
lodsbåden Aldebaran i havnen i Esbjerg.

Kort efter kalder sejlbåden igen. Ombord har de også
en mand med stærke mavesmerter, som de gerne vil
have med ind. Verner Aa vender om og sejler igen op på
siden af sejlbåden, mens Olaf Andersen går ud og får
manden sikkert ombord.
Verner Aa: ”Så sætter vi kurs mod land. Vi sejler, alt
hvad remmer og tøj kan holde, ind mod havnen.”
Olaf Andersen: ”Kvinden var absolut ikke frisk, men hun
sidder op, og jeg snakker med hende. Manden med mave
smerterne ligger nede i køjen.”

”Jeg har aldrig før sejlet så hurtigt”
Verner Aa: ”Da vi er ved at være inde, møder vi redningsbåden. Det er en gummibåd, og jeg foreslår, at vi
får paramedicinerne ombord, så han kan behandle de
syge, mens vi sejler ind. Det gør vi, og redningsbåden
sejler i forvejen og sørger for, at vi har fri bane. Jeg har
aldrig før sejlet så hurtigt i havnen,” siger Verner Aa.

Da de kommer ind til kajen, er ambulancen og en ambulancelæge klar til at tage imod patienterne og køre dem
på sygehuset.
”Jeg er gammel fisker, og vi er vant til, at vi skal tage
hånd om hinanden. Hvis nogen er i nød, så er det bare
med at handle hurtigt. Bagefter tænker man jo over,
hvordan det mon gik dem. Gjorde vi en forskel?” spørger Verner Aa og Olaf Andersen supplerer:
”Der er da fantastisk, at vi har muligheden for at hjælpe.”
FAKTA om SAR
DanPilot er en del af det danske SAR-beredskab
(Search And Rescue), der ledes og drives af forsvarsministeriet. I august 2018 begyndte DanPilot at registrere deltagelse i operationer, som i de sidste fem
måneder af 2018 blev til i alt fire aktioner.
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Kundetilfredshed
DanPilot gennemfører årligt en måling af kundernes tilfredshed med ydelserne fra DanPilot. Undersøgelserne
består af tre dele, hvor forskellige målgrupper spørges:
Kaptajnerne ombord, skibsrederne og skibsmæglerne.

DanPilots ansvar for samarbejdspartnere

FAKTA

Kaptajner og redere har generelt en meget høj vurdering af ydelserne, mens skibsmæglernes vurderingen
er lidt lavere – men stadig tilfredsstillende. Målingerne
bruges i det løbende arbejde med at fastholde en god
relation til kunderne.

LODSOPERATIONEN

OMDØMME

LODSSERVICE

– transitlodsninger – respondenter = kaptajner ombord

– respondenter = skibsredere

– havnelodsninger – respondenter = Skibsmæglere

Spørgsmål: Hvor tilfreds er du med Kommunikation,
lodsankomst, service ombord, påstigning, punktlighed,

Spørgsmål: Hvor enig er du i at DanPilot prioriterer
punktlighed, sikkerhed, gode priser, pålidelighed?

Spørgsmål: Hvor tilfreds er du med lodsbestilling,
kommunikation, lodsfaglighed, overordnet?

Gennemsnit af alle svar

Gennemsnit af alle svar

overordnet?
Gennemsnit af alle svar
2018

5 Meget tilfreds

4 Mere tilfreds

2017

2016

2015

2018

4 Meget enig

3 Enig

3 Tilfreds

2017

2016

2015

2018

2017

2016

2015

5 Meget tilfreds

4 Mere tilfreds

3 Tilfreds
2 Uenig

2 Mindre tilfreds

1 Ikke tilfreds

2 Mindre tilfreds

1 Meget uenig

1 Ikke tilfreds
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DanPilots ansvar for miljø og klima
DanPilot er med til at forebygge forurening af danske far vande med olie og andre
miljøfarlige stof fer, når skibene har lods ombord.
DanPilots lodsningsaktiviteter betyder samtidig effektiv sejlads for kunderne. Endelig
arbejder DanPilot på at minimere miljø- og klimabelastningen af egne aktiviteter.
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IMO anbefaler brug af lods for at
beskytte havmiljøet

af kyststrækninger og fugle indsmurt i tyktflydende sort
olie. Ingen mennesker kom til skade ved kollisionen.

handlede om mulighed for at indføre lodspligt ved gennemsejling af danske farvande.

Klokken 00.15 den 29. marts 2001 kolliderede fragtskibet Tern med olietankeren Baltic Carrier i dybvandsruten ved Kadetrenden øst for Falster. En olietank på Baltic Carrier blev slået læk, og ca. 2.350 tons tung brændselsolie løb ud i vandet og drev mod kysterne på Møn og
Falster. Oprydningen efter olieforureningen beløb sig til
mere end 100 mio. kr, og mediedækningen bød på fotos

Med ulykken fik myndigheder og offentlighed til gengæld konkretiseret den miljørisiko, der er ved skibstrafik i de snævre danske farvande, og ulykken har siden
været anledning til en lang række initiativer til forbedring af sejladssikkerheden med henblik på at beskytte
havmiljøet omkring Danmark. Der var ikke lods ombord
på Baltic Carrier, og diskussionen i årene efter ulykken

International havret giver imidlertid ikke mulighed for
at indføre lodspligt for transitsejlads. Det kræver en
international enighed, som det hidtil ikke har været
muligt at skabe. Gældende i dag er IMO’s (International Maritime Organizations) anbefalinger om brug
af lods i danske farvande for at beskytte havmiljøet.

Lods ombord på skibe, der stikker 11 meter eller dybere,
skal forebygge olieulykker i stil med den, som skete i
Kadetrenden i 2001.
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Skibe uden lods anråbes af forsvaret
IMO’s cirkulære 263 anbefaler, at skibe med en dybgang på 11 meter eller mere medtager lods hele strækningen mellem Bornholm og Skagen via rute T gennem
Storebælt. Tilsvarende anbefaler IMO cirkulæret brug af
lods gennem Øresund for skibe med en dybgang på syv
meter eller mere.
IMO’s cirkulære 263 er en anbefaling og altså ikke et
lovkrav. For at understrege at den danske stat tager
anbefalingen endog meget alvorligt, bliver alle skibe
med dybgang på 11 meter eller dybere kontaktes af
forsvarets Maritime Assistance Service (MAS), som
gør skibet opmærksom på IMO-anbefalingen samt
fortæller, at hvis ikke skibet tager lods ombord på
hele strækningen, vil det blive indberettet til den danske søfartsstyrelse.
Kontakten fra MAS’en kaldes ”lodsanråb”. Nogle skibe
beslutter efter anråbet at få lods ombord, men de fleste gør ikke. Hovedparten af disse har dog lods ombord
på en del af strækningen mellem Bornholm og Skagen.
Herefter sender MAS’en en indberetning til Søfartsstyrelsen, som efterfølgende er forpligtet til at sende et
såkaldt flagstatsbrev til det land, hvor skibet er indregistreret (flagstaten). I nogle lande betyder modtagelse
af et flagstatsbrev en bøde til rederiet. Desuden kan et
flagstatsbrev have betydning for risikovurderingen af
skibet og dets last og dermed for forsikringen.

Det er bredt anerkendt, at lods ombord betyder styrket sikkerhed for skibstrafikken og for miljøet. Det vidner blandt andet
de daglige lodsanråb til skibe uden lods om.
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Dilemmaer i arbejdet med at reducere
klimabelastning

Omvendt kræver den logistiske del af DanPilots virke en
omfattende landtransport af lodser og i mindre omfang
bådmænd. Lodsen skal køres til den havn, som lodsbåden sejler fra for at komme ud til det skib, der skal
have lods ombord. Hvis der er tale om en transitlodsning, sættes lodsen af et helt andet sted, hvorfra der
skal køres til næste lodsopgave.

Der er ingen tvivl om, at DanPilot direkte bidrager til
et godt og rent havmiljø ganske enkelt fordi, at lods
ombord på store skibe i snævert og lavvandet farvand forebygger ulykker og havarier, som kan forurene havmiljøet. DanPilots lodser bidrager desuden
til, at skibene sejler effektivt – det vil sige både den
korteste og sikreste rute – gennem farvandene, så
klimabelastningen fra de lodsede skibe bliver så lille
som muligt.

Samtidig har DanPilot gennem de seneste to år fornyet
flåden af lodsbåde med energieffektive lette både, som
reducerer brændstofforbruget med to liter pr. sejlet sømil. I 2018 sejlede lodsbåde i alt 346.852 sømil, hvilket
giver en besparelse på brændstof på knap 700.000 liter
og en tilsvarende mindre belastning af klimaet. Ydermere har DanPilot indledt forsøg med en leverandør om
at erstatte den traditionelle bundmaling med en film,
som både skal beskytte båden bedre mod algevækst,
være bedre for vandmiljøet og samtidig betyde mindre
friktion under sejlads og derfor en målbar reduktion af
brændstofforbruget.

Kørslen tilrettelægges så effektivt som muligt, og hvis
det er muligt at bruge offentligt transportmiddel i form af
tog eller bus, gøres dette. Tilsvarende søges transporten af lodser optimeret således, at hvis to eller flere lodser nogenlunde samtidig skal samme vej, deler de om
en taxi eller tjenestebil så langt som muligt. DanPilot vil
desuden gennemføre et forsøg med tre el- eller hybridbiler i flåden bestående af 26 tjenestebiler for yderligere
at begrænse CO2-udledningen.
Da lodsopgaverne skal tildeles i forhold til hvilke områder i havne og på transitruterne, den enkelte lods i tørn
har certifikat til, er fokus på den mest effektive brug af
lodserne og ikke på at begrænse udledningen af CO2.
Kompleksiteten i disponeringen af lodsressourcerne
betyder, at DanPilot kun i nogen grad kan have fokus
på at minimere klimabelastningen ved persontransport.
DanPilot har desuden gennemført forsøg med solceller
på lodsstationerne i Randers og Nyborg.

DanPilots nye flåde af lodsbåde har reduceret brændstofforbruget med knap 700.000 liter brændstof s varende til en
reduktion på 20 procent.
Corporate Social Responsibility – DanPilots samfundsansvar – RAPPORT for 2018

45 | DANPILOT SKABER SIKKERHED TIL SØS OG I HAVN

DanPilots ansvar for miljø og klima

Corporate Social Responsibility – DanPilots samfundsansvar – RAPPORT for 2018

46 | DANPILOT SKABER SIKKERHED TIL SØS OG I HAVN

DanPilots ansvar for miljø og klima

MAS’en anråber skibe, der ikke
har lods ombord

vestation Karup, midt inde i en kæmpestor fireetagers
vinduesløs betonbunker bygget af besættelsesmagten
under 2. Verdenskrig.

Allan Olesen sidder ved skærmen og holder øje med
alle skibe, der nærmer sig dansk farvand fra Østersøen forbi Bornholm og Gedser med kurs nordpå gennem
Storebælt og videre rundt om Skagen til Nordsøen. Eller
den modsatte vej.
Allan Olesen er Marinespecialist i Maritime Assistance
Service – også kaldet MAS’en – og vi befinder os langt
fra havet omkring Danmark, nemlig midt i Jylland på Fly-

Her er det Allan Olesens opgave at holde øje med,
at skibe, der sejler ind i dansk farvand og stikker 11
meter eller dybere, har lods ombord. FN’s søfartsorganisation IMO anbefaler, at skibene har lods med på
hele strækningen fra Gedser til Skagen og den modsatte vej. Selv om det ikke er et lovkrav, er det i dansk
interesse, at skibstrafikken følger IMO’s anbefaling:

CASE
MAS’en sikrer havmiljøet
”Vores primære opgave er at sikre havmiljøet samt
assistere skibe, så de kommer sikkert gennem dansk
farvand. Hovedparten af skibene med en dybgang på
11 meter eller mere er olietankere, og dansk farvand er
snævert og fyldt med grunde, derfor er det godt at have
en lokalkendt lods ombord, så vi ikke oplever grundstødninger eller lignende, som kan medføre olieforurening. Vi ville gerne have lodstvang, men det kan vi ikke
få. IMO er en FN-organisation, og der ligger det tungere
med den slags beslutninger,” fortæller Allan Olesen.
Skibene er monteret med en såkaldt AIS-transponder
(AIS = Automatic Identification System), der udsender
signaler, som gør det muligt at identificere skibene på
skærmen. Når et skib nærmer sig, tjekker Allan Olesen
i DanPilots lodsliste, om der er lods ombord på hele
strækningen. Er der ikke det, foretager han et såkaldt
lodsanråb over kanal 16 på Lyngby Radio.

Marinespecialist Allan Olesen kontakter skiber, der
ikke har lods ombord. Afviser de at tage lods, bliver de
indberettet til Søfartsstyrelsen, som underretter skibets
flagstat. I nogle stater udløser det en bøde til skibet.

Kender I IMO-cirkulære 263?
”Jeg spørger, om de har lods ombord på hele strækningen, og når de svarer nej, spørger jeg om deres
dybgang og hvorfra og hvortil de sejler. Så spørger
jeg, om de kender IMO cirkulære 263, som anbefaler
lods, og om de har tænkt sig at tage en lods med.
Langt de fleste siger, at de kender cirkulæret, men
at de ikke vil have lods med hele vejen. De fleste –
omkring 80 procent – har dog lods med på en del
af strækningen. Derpå oplyser jeg dem om, at de vil
blive indberettet til Søfartsstyrelsen, som indberetter
dem til den stat, skibet er hjemmehørende i. I nogle
tilfælde medfører den oplysning, at de alligevel vælger lods hele vejen,” siger Allan Olesen.
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DanPilot er MAS’ens øjne til søs
Selv om det ikke er formålet, er MAS’en med til at skaffe kunder til DanPilot. Samarbejdet går dog også den
anden vej:
”Vi har et rigtig godt samarbejde med DanPilot. Lodserne henvender sig til os, når et sømærke eller et fyr
er i uorden. Det er vi rigtig glade for. Lodserne er vores

DanPilots ansvar for miljø og klima

øjne ude i farvandet. Hvis vi gerne vil have undersøgt, om der i et område flyder olie, kan vi tjekke,
hvornår der sejler en lodsbåd i området og spørge,
om den ikke lige kan sejle forbi positionen og tjekke olie. Det er utroligt vigtigt for vores arbejde, at
vi har nogen ude til søs, som vi kan stole på,” fortæller Steen Roar Pedersen, der er vagthavende
officer ved MAS’en.

FAKTA
FAKTA (2018):

Skibe med dybgang på 11 meter eller
derover
• 3323 skibe med en dybgang på 11 meter eller
derover sejlede fra Bornholm til Skagen eller
modsat.
• MAS’en gennemførte 778 lodsanråb (23 procent)
til skibe, der ikke have lods på hele strækningen.
• 57 skibe (7 procent) valgte efter anråbet at få
lods på hele strækningen.
Omkring 80 procent af de anråbte skibe havde
lods på en del af strækningen.
KILDE: Maritime Assistence Service

Antal lodsbåde, sejlede sømil,
brændstofforbrug
18 lodsbåde i drift, 346.852 sømil med et samlet
brændstofforbrug på 2,5 mio. liter.

Antal tjenestebiler, kørte km,
brændstofforbrug
26 tjenestebiler, 620.000 km, 16-18 km/liter

Kørte km i taxa
MAS’en holder til i
denne betonbunker på
Flyvestation Karup
midt i Jylland.

1,2 mio. km

Rejser med tog/bus
Knap 7.000 rejser med tog, metro og bus
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Your Time, Your Safety – Our Commitment

DanPilot gennemfører lodsoperationer i
danske farvande efter gældende dansk
lovgivning og IMO’s anbefalinger for brug
af lods.
DanPilot udfører transitlodsninger og
servicerer desuden alle danske havne og
skaber derved sikkerhed til søs og i havn.
DanPilot er underlagt kontrol fra
Søfartsstyrelsen.

Head Office & Operations
Operations 24/7
Havnepladsen 3A
DK - 5700 Svendborg
Phone:(+45) 63 25 66 66
E-mail: danpilot@danpilot.dk

Head Office
Havnepladsen 3A
DK - 5700 Svendborg
Phone:(+45) 63 25 66 00
E-mail: customer@danpilot.dk

Accounting
Havnepladsen 3A
DK - 5700 Svendborg
Phone:(+45) 63 25 66 26
E-mail: account@danpilot.dk

