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I 2018 fik vi muligheden for at komme med en alternativ 
løsning til arbejdet i splash-zonen og under vand.  
Denne mulighed resulterede i udviklingen af vores prisvindende Robotic Crawler,
som i dag har bevist sit værd inden for adskillige opgaver inden for inspektions og
dekommissionering. Løsningen hæver sikkerheden og reducerer prisen betydeligt.

Tonny Klein
CEO, Owner

MSc.  M.E

Historik
SubC er en projektorienteret virksomhed med flair for innovation,
som hovedsageligt opererer inden for Offshore Wind og Olie/Gas.

Over en årrække har vi formået at komme med nye løsninger på
eksisterende problemer, hvilket har krævet en ændret tankegang
i en ellers meget konservativ branche.

I 2019 meldte SubC sig til Scale-up Next Step Challenge med
henblik på at udarbejde en klar strategi for vores Robotic
Crawlers fremtid.



The Robotic Crawler er, som navnet indikerer, en specialudviklet crawler-robot,

der med fordel kan anvendes i splash-zonen eller under vand, som et alternativ til dykkere
og rope access technicians.

Den kan launches fra platform eller fartøj, og ved undervandsopgaver launches crawler-
robotten vha. en ROV.

Crawler-robotten kan kravle og rotere, og den skaber adkomst til svært tilgængelige
områder. Alle dens funktioner kontrolleres og fjernbetjenes fra vores kontrolrum, som er
placeret på platform eller fartøj.

Læs mere her: https://www.subcpartner.com/products/the-robotic-crawler/

Funktioner

Crawleren anvendes til følgende opgaver:

Inspektion

- Close visuel inspection af svejsninger

- Inspection for flooded members

- Tykkelsesmåling

- Eddy Current inspection

Dekommissionering

- Skæring vha. Diamond Wire Cutting

- Skæring vha. Abrasive Water Cutting

https://www.subcpartner.com/products/the-robotic-crawler/


Traditionelt dykker setup

The Robotic Crawler
- øger den menneskelige sikkerhed 

Robotic Crawler setup

Dykkere sammenligner 
arbejdet i splash-zonen 
med at arbejde i en 
vaskemaskine. 

De skal konstant 
arbejde for ikke at blive 
fanget under 
platformens struktur. 

I modsætning til et dykker setup er 
det:
Et light setup
Mindre vejrafhængig
Mere sikker 
Betydelig billigere 

Robotten kan operere både nat & dag. 



Rettigheder?
- Rettigheder og ejendomsret

• Vores Robotic Crawler er beskyttet af patent i Danmark.

• Patentansøgning igennem PTC (Worldwide) er søgt og 
p.t. er der kun mindre indsigelser (Patent Pending).

SubC har alle rettigheder og ejendomsretten til udstyr og teknologi, der bliver udviklet på projekterne.



Anderkendelse i branchen
- Awarded 1st price for best innovation in the North Sea and Russian region 2019 by the O&G Company Total



Hør, hvad siger kunderne? 
- ”Det er et vigtigt element i forhold til den fremtidige forsyning sikkerhed af naturgas og olie i forhold til arbejdssikkerheden”

Se videoen - https://youtu.be/viaqGtSx1eA

https://youtu.be/viaqGtSx1eA

https://youtu.be/viaqGtSx1eA
https://youtu.be/viaqGtSx1eA


Vinderambitioner
- Mål for de næste 5 år

Mål for vores Robotic Crawler de næste 5 år:

• At blive den fortrukne leverandør af splash-zone og 
undervandsløsninger til inspektion og dekommissionering, 
globalt 

• Min. 50 % af omsætningen kommer fra dekommissionering

• Min. 50 % af omsætningen kommer fra udenlandske kunder 

• Omsætning 2020 på 20 mio. DKK med efterfølgende 50 % årlig 
vækst de næste 5 år.



Fokus fremover
- Sikre projekter, medarbejdere & den rette organisation

• Medarbejder fastholdelse

• Ny ansættelser (specielt inden for forretningsudvikling & salg)

• Kundefastholdelse

• Fokus på ”gensalg” af projekter. Vi er gode til at sælge opgaver, der
aldrig er set udført før – men vi skal også have solgt allerede
udviklede løsninger igen og igen.

• Adskille udvikling og drift. Ved ”gensalg” af projekter er løsningen
allerede udviklet. Dem, der udvikler er ikke drift-minded.

• Fortsætte arbejdet med strategiplanen og sørge for, at den bliver
implementeret i organisationen.

• Organisationen skal følge med. Det er vigtigt, at vi får organiseret os
korrekt samt får foretaget de rigtige ansættelser. Specielt inden for
salg. For os er det ikke godt nok næsten at vinde.

• Finde en partner, der allerede har salgskanalerne worldwide. Det er
ikke sikkert, at vi rent skaleringsmæssigt skal klare det hele selv.

Rune Værndal COO/Owner & Tonny Klein CEO/Owner



Læring igennem Next Step Challenge
- Strategi i en travl hverdag

I forbindelse med tilmeldingen til Scale-Up Denmark forløbet, havde vi et mål om:

 At få et advisory board, der kunne bruges fremadrettet

 At få udarbejdet en strategiplan

 At få et bedre indblik i vores egen virksomhed

Ovenstående er lykkedes, men det har været en sej proces i en utrolig travl periode for vores virksomhed.

Vi har hele tiden fokus på ikke at få så travlt, at vi ikke har tid til at stoppe op og slibe saven. 

Vi vil uden tvivl arbejde videre med forretningsplanen, 

som et dynamisk værktøj, der skal sikre at alle vektorer 

i virksomheden peger i den rigtige retning. 
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