
Rene skibe skåner 
klima og havmiljø 

Om CLIIN

Den internationale shipping-industri 
brænder hvert år 400 millioner ton olie af  
på verdenshavene, og samlet udleder 
skibsfarten mere end en milliard ton CO2 
om året. Skibsfartens klimaaftryk er højt,  
og der er brug for innovative løsninger  
for at bringe det ned.  

Verdensmål 
Opgradér alle industrier og 
infrastrukturer for bæredygtighed 

Sådan bidrager  
CLIINs løsning 
Rene skibe betyder 
mindre brændstofforbrug  
og CO2-udledning. 

DELMÅL 9.4

Én måde at mindske brændstofforbrug og CO2-udled-
ning er ved at mindske skibenes vandmodstand.  
Den modstand, der kommer fra alger og smådyr, der gror 
fast på skibets skrog, øger brændstofforbruget markant i 
forhold til et rent skib. 

CLIIN er med afsæt i nyeste robotteknologi ved at 
færdiggøre udviklingen af en løsning, som holder skibe-
nes skrog rene. Da rene skibe sejler op mod 15 procent 
længere på literen, er potentialet i løsningen enormt for 
den samlede shippingindustri, der på denne måde vil 

kunne mindske sin CO2-udledning med op til 10 procent. 
Det er en CO2-reduktion på 100 millioner ton CO2 om 
året – eller tre gange Danmarks årlige udledning. 

Når skibets skrog holdes rent, sparer man desuden den 
giftige skrogmaling, som dræber alger og dyr, og som 
langsomt ledes ud i havmiljøet – op mod 40-50.000 liter 
giftig maling bruges i gennemsnit per skib.  
Samtidig kan teknologien fjerne en af verdens allerfarlig-
ste arbejdsmiljøer, hvor dykkere renser skibsskrog med 
håndkraft. 

Verdensmål 
Beskyt kyst-  
og havområder 

Sådan bidrager  
CLIINs løsning 
Dyr og planter forhindres i at 
gro fast på skibsskroget og 
rejse med til andre økosyste-
mer som invasive arter. 

DELMÅL 14.4
Verdensmål 
Reducér havforurening

Sådan bidrager  
CLIINs løsning 
Brug af biocider og giftig 
maling til skibsskrog gøres 
overflødigt – og havmiljøet 
skånes for kemikalier. 

DELMÅL 14.1

Verdensmål 
Beskyt arbejdstager rettigheder 
og skab sikre arbejdsmiljøer  

Sådan bidrager  
CLIINs løsning 
Løsningen erstatter et af  
verdens farligste arbejdsmiljøer. 

DELMÅL 8.8

CLIIN blev etableret i 2016 med 
ambitionen om at udvikle enkle, 
effektive og højteknologiske 
løsninger på shippingbranchens 
problemer. Virksomheden har 
hovedsæde i Søborg og tæller i 
dag 17 medarbejdere. 



Hvad motiverede jer til at deltage  
i SDG Business Booster? 
På grund af shippingbranchens miljømæssige aftryk 
har det været helt naturligt for os at fokusere på, 
hvordan vi kan lave løsninger, der giver mening i 
forhold til både forretning og bæredygtighed. Det er 
afgørende for rederier løbende at finde måder at 
minimere deres omkostninger, og SDG Business 
Booster var en vej til at formulere sammenhængen 
mellem den kommercielle business case og den 
bæredygtige impact case i vores løsning.  

Hvad har I fået ud af deltage i SDG Business Booster? 
Forløbet har givet os et meget større overblik over 
vores bæredygtighedsaktiviteter og gjort os bevidste 
om, hvor stor effekt vores løsning har på shippingbran-
chens bæredygtighed. Derudover har forløbet hjulpet 
os på vej med at kommunikere strategisk i en bære-
dygtig kontekst, ligesom vi fik forbindelse til en masse 

eksperter, hvilket har været rigtig fedt i forhold til vores 
netværk. SDG Business Booster har tvunget os til at 
tage tid ud af vores ellers travle arbejdsdag og lave en 
struktureret plan over, hvordan vi som virksomhed skal 
arbejde strategisk med bæredygtighed. 

Hvad er dit råd til andre virksomheder, det vil  
udforske forretningspotentialet ved at arbejde 
strategiske med FN’s Verdensmål og bidrage til  
en bæredygtig udvikling? 
Man skal være indstillet på at et forløb, som det vi har 
været igennem, ændrer på den måde, man ser på sin 
produktudvikling og især kommunikationen – både i 
forhold til budskab, men også især i forhold til, hvem 
der kunne være interesseret i virksomheden. Derudover 
åbner de nye tanker og idéer selvfølgelig også op for 
nye arbejdsopgaver, som man skal være indstillet på 
at løfte, hvis det skal give afkast at arbejde strategisk 
med bæredygtighed.   

SDG Business Booster hjælper SMV’er med at udnytte de 
forretningsmuligheder, der ligger i at løse de globale 
problemer, som er formuleret i de 17 verdensmål. Projektet 
henvender sig til SMV’er, der har løsninger eller teknologier 
med bæredygtighedspotentiale, der kan videreudvikles, 
skaleres eller eksporteres til nye markeder.

Thomas Jørgensen, 
stifter af CLIIN og CEO 

CLIIN udvikler højteknologiske løsninger til shippingbranchen. 
”Vi er blevet mere bevidste om vores effekt på branchens  
bæredygtighed” 

”Forløbet har ændret vores 
måde at se på produktudvikling 
og kommunikation” 

Mere strategisk arbejde  
med bæredygtighed 


