
VERDENSMÅL I SPIL

SDG 13: Klimaindsats
Handle hurtigt for at  
bekæmpe klima- 
forandringer og deres 
konsekvenser

SDG 17: Partnerskaber 
for handling
Styrk det globale  
partnerskab for bære- 
dygtig udvikling og øg  
midlerne til at nå målene

Fremtidens motorer til grønne  
brændstoffer er på tegnebrættet i dag

De store skibsmotorer fra MAN Energy Solutions, 
der er ombord på den globale handelsflåde, står for 
ca. 1,5 % af verdens CO2-udledninger. I dag satser 
virksomheden massivt på den grønne omstilling.

En virksomhed med et globalt fodaftryk og et globalt ansvar. Sådan kan man bedst ka-
rakterisere skibsmotorudvikleren MAN Energy Solutions, der har sit danske hovedkontor i 
Sydhavnen i København. Virksomhedens enorme 2-taktsmotorer sidder i dag på tusindvis 
af de containerskibe, tørlastskibe og tankskibe, der fragter varer og råvarer rundt i verden. 
Med en så stor forretningsmæssig succes følger også et tungt ansvar for miljø og klima, 
fortæller virksomhedens Principal Strategist Anders Kryger:
 ”Hos MAN Energy Solutions er vi absolut klar over, at vi er en vigtig aktør i kampen for 
et renere klima og en bæredygtig udvikling. Derfor er vi også en af 150 underskrivere bag 
’Getting to Zero Coalition’ under Global Maritime Forum. I dag har vi både en strategi 
for CO2-neutrale og CO2-frie brændstoffer. Vi er så ambitiøse, at vi har en klar forventning 
om, at vi kan overgå de mål, der er sat af både International Maritime Organization og EU.”
 Transitionen mod en klimaneutral skibsfart kan dog ikke løses af MAN Energy Solutions 
alene, påpeger Anders Kryger. Internationale partnerskaber er nødvendige:
 ”Man skal huske på, at den grønne omstilling er meget kompleks og involverer aktører 
på en lang række områder. For det første er der tilgængeligheden af grønne brændstoffer, 
hvilket i sig selv er en udfordring. Dernæst er der brug for en ny energiinfrastruktur, og en-
delig er der brug for lovgivning, der øger afgifterne på de fossile brændstoffer og samtidig 
understøtter finansiering af grøn infrastruktur. Det er alle de elementer, der skal spille sammen.”

Den Maritime SDG Accelerator er implementeret som et 
partnerskab mellem FN’s Udviklingsprogram (UNDP) og 
brancheforeningen Danske Maritime i 2021.



Lige præcis brændstof er et varmt emne i shippingindustrien, fortæller Anders Kryger:
 ”Lige nu forsøger alle at finde ’the one’, når det gælder fremtidens brændstof, men 
reelt er det nok en kombination af flere forskellige muligheder. På den ene side har vi 
carbon-neutrale brændstoffer som f.eks. syntetisk metanol; på den anden side findes også 
carbon-frie brændstoffer som f.eks. ammoniak. Eksempelvis sætter vi den første ammoniak- 
motor i drift i 2024. Det er en stor satsning fra vores side at satse på et brændstof, uden at 
tilgængeligheden af det er på plads først. Vi gør det, fordi vi tror på decarbonisering.”

Fremtidssikret design
Et er at udvikle teknologi til nye brændstoftyper; noget andet er at fremtidssikre et skib, 
der skal sejle på verdenshavene de næste 25 år. Løsningen er retrofitting, fortæller  
Anders Kryger, dvs. motorer, der fra starten er designet til potentielt at kunne blive 
bygget om:
 ”Vi har lige retrofittet 11 skibe fra diesel til LPG, dvs. flaskegas, hvilket er et rigtig godt 
eksempel på, hvordan den eksisterende flåde kan tilpasses nye typer brændstof. Fra dia-
logen med vores kunder ved vi, at det er et afgørende parameter, når de skal vælge nye 

skibe. Netop fordi man foretager en så langsigtet investering, når man bygger nye skibe, 
har man brug for maksimal fleksibilitet, når det gælder typen af brændstof.”
 Ud over denne omstilling af de store skibsmotorer til grønne brændstoffer arbejder 
MAN Energy Solutions også med at forbedre datagrundlaget for monitorering af sine 
emissioner – en proces, der dannede rammen for arbejde i SDG Accelerator-programmet, 
fortæller Anders Kryger:
 ”Alting peger mod, at myndigheder og andre interessenter vil stille større og større 
krav til dokumentationen af emissioner, og her spiller vi naturligvis en nøglerolle som le-
verandører af motorer. Første skridt var at få styr på de historiske emissioner for at kunne 
følge udviklingen. Dernæst har vi arbejdet intensivt på at forudsige den fremtidige udvik-
ling mod 2050. Det er en kompleks øvelse, som kræver brug af en lang række datakilder, 
og som også hviler på forventninger til rederiernes adfærd.”
 Og netop rederiernes adfærd er til syvende og sidst det, der – sammen med lovgiv-
ning – kommer til at drive den grønne omstilling, pointerer Anders Kryger:
 ”I 2021 udgjorde såkaldte dual fuel-motorer ca. 30 % af de ordrer, vi fik. Det går med 
andre ord den rigtige vej, men det går langsomt, og udviklingen er fortsat drevet af få, 
idealistiske aktører. På den positive side ser vi imidlertid en multiplier-effekt, forstået på 
den måde at når store rederier begynder at bestille grønne skibe, får det pludselig andre 
til at følge efter. Udviklingen kan heldigvis gå rigtig hurtigt, når den først tager fart. Det 
håber og tror vi på, at den gør.”

FAKTA OM MAN ENERGY SOLUTIONS

• Verdens største udvikler af skibs- 
motorer til handelsflåden.

• Rødder i det gamle danske værft 
Burmeister & Wain fra 1846.

• Ejet af Volkswagen Group.
• Hovedkontor i Augsburg, Tyskland.
• Ca. 14.000 ansatte globalt, heraf  

ca. 2.000 i Danmark. 

SÅDAN BIDRAGER MAN ENERGY 
SOLUTIONS TIL AT OPNÅ  
VERDENSMÅLENE

• MAN Energy Solutions er i fuld gang 
med at omstille sin forretning til 
CO2-neutrale og CO2-frie brændstoffer.

• Virksomheden arbejder både med 
udvikling af nye motorer og retrofitting 
af den eksisterende flåde.

”I 2021 udgjorde såkaldte dual fuel- 
motorer ca. 30 % af de ordrer, vi fik. Det 
går med andre ord den rigtige vej, men 
det går langsomt, og udviklingen er 
fortsat drevet af få, idealistiske aktører. 
På den positive side ser vi imidlertid en 
multiplier-effekt, forstået på den måde 
at når store rederier begynder at bestille 
grønne skibe, får det pludselig andre til 
at følge efter. Udviklingen kan heldigvis 
gå rigtig hurtigt, når den først tager fart. 
Det håber og tror vi på, at den gør.”

Anders Kryger
Principal Strategist, MAN Energy Solutions
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