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Kategorier: Grøn 
 
Hej,  
 
Vedhæftet er vores ansøgning inkl. diverse bilag til opstilling af et undersøisk målepunkt for 
positionsangivelse ifm. med autonome maritime operationer.  
 
Vi ser frem til at modtage en kvittering for modtagelsen. Mange tak. 
 
Venlig hilsen / Best Regards    
    
Charlotte Kirkegaard Flugt 
Projektleder MARS  

 

Mobil: +45 29 63 25 16         

ckf@simac.dk   
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Undersøisk målepunkt til positionsangivelse for autonom sejlads 

Beskrivelse, skitsetegninger og uddybende beskrivelse 

 

Formål og baggrund: 

Til at understøtte en nøjagtig positionsangivelse ifm. autonome maritime operationer skal der opstilles et 

undersøisk målepunkt. 

Målepunktet skal etableres ifm med MARS projektet, som er en del af det fynske fyrtårnsprojekt NextGen 

Robotics og finansieret af EU’s strukturfonde. MARS (Maritime Autonomous Reliable Systems) er et test- og 

videnscenter for autonom kystnær sejlads, og det undersøiske målepunkt er en del af den infrastruktur, der 

skal muliggøre nøjagtig positionsangivelse ved autonome operationer. 

SIMAC er lead partner på projektet med Marstal Navigationsskole, SDU, Geodatastyrelsen, Svendborg 

Kommune, Ærø Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune som øvrige partnere. Projektet løber indtil 31. 

august 2023, men planlægges at videreføres i en fase 2 fra august 2023. 

Placering: 

Målepunktet placeres vest for Ballen Havn på Sydfyn (se også vedhæftede søkort i bilag 2). 
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Installation: 

Målepunktet placeres på knapt 20 meters vand og består af et metalrør med en påsvejset metalplade. 
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Metode for anlæg 

Ved opstilling af konstruktionen nedrammes jernrøret i havbunden, hvorefter stålpladen påsvejses af en 

dykker. Efterfølgende foretager en landmåler opmåling for at sikre anlæggets nøjagtighed. 

Varighed ved opstilling: 

• Nedramning og svejsning 2 dage 

• Landmåler 1 dag 

Der vil ikke blive foretaget uddybning eller opfyldning ifm. opstillingen af konstruktionen. 

Ved selve nedramningen vil der være støj i ca. ½ time. Vi vurderer, at dette ikke påvirker støjfølsomme dyr. 

Materialer og udformning: 

Konstruktionen består af et 200 mm metalrør, hvorpå der bliver svejset en ligesidet trekantet 10 mm 

metalplade i 316 rustfrit, syrefast stål. Pladen er monteret med 16 mm gevindstænger, således at den kan 

justeres til at ligge i vater. 
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Anlæggets indvirkning: 

Overordnet set vurderer vi ikke at der vil være nogen umiddelbar indvirkning på miljøet, hverken under 

opstilling af anlægget eller efterfølgende. 

Anlægget placeres ikke i et Natura2000 område (se kort). 

Anlægget placeres iht Danmarks Havplan derimod i flg. to udviklingszoner (se bilag 3 og 4): 

• Udviklingszone til kultur- og omplantningsbanker til produktion af muslinger og østers Ak29 

• Udviklingszone til opdræt af muslinger og østers i vandsøjlen Ao44 

Vi vurderer at anlægget ikke umiddelbart vil påvirke produktion og opdræt af muslinger og østers, da der er 

tale om en mindre konstruktion langt fra kysten. 

 

Løbende vedligehold: 

Det forventes at anlægget skal vedligeholdes løbende, evt. årligt. Vedligehold vil ske ved at en dykker 

inspicerer anlægget, fjerner begroninger (mekanisk) og ved behov indstiller hældningen på metalpladen, så 

den stadig er i vater. 
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Screenshot 2. november 2022 fra www.miljoegis.mim.dk 
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Screendump www.havplan.dk 2 november 2022 

 


