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21 million
2019

Uafhængig Maritim
Energiteknisk 
Rådgivningsvirksomhed

Energy 
Management

NOx-reduktion 
i skibsfart

Energibesparelser og 
grøn omstilling i 
industrien

Energikortlægning 
i industri

11 million
2019

31.819
tons co2 per year

I 2019 afklarede NOENCO 119 million kWh  
energibesparelser eller CO2 ækvivalent 
besparelser i den maritime industri og 
landbaseret industri.
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Teknisk 
afklaring af nye 
teknologier

Fundraising

Energioptimering 
i skibsfart

I dag er NOENCO involveret i en bred vifte af 
projekter i skibsfart og kystnær industri i hele 
Norden.
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• Teknologisk Institut; 

Energi-Auditør A+B, produktionsvirksomheder.
Akkrediteret >8.000 timers arbejde. 

• InnovationFonden;
3. party auditør til Innovationsfond => Energi, Grøn omstilling, teknisk.

• Energy Cluster Denmark;
Teknisk rådgiver og medlem.

• Norge, NOx-Fond; DNV;
Akkrediteret Foretrukken rådgiver på regelværk. 
Kontrolmåling; fiskeri, shipping, Industri, onshore/offshore installation.

• Norge, ENOVA-Fond;
Anbefaling; grøn omstilling, energioptimering, elektrificering, shipping.          

• EYDE Cluster Advisory-Member;
Viden, evaluering, engineering til medlemmer. 
Tungeste process-industry i Norge. 

• Norge, Innovasjon Norge;
Funding, risikoanalyser. Produktudvikling, forgrønnelse.

NOENCO’s rådgivere har alle en baggrund fra energibranchen eller den maritime 
industri og har i de sidste år arbejdet tæt sammen med  hovedaktører inden for 
fremme af bæredygtig teknologi.
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Energikortlægning af 
trafikken og behovsanalyse 
på Skagen havn
• Hvorfor
• Hvordan
• Grønne perspektiver



05Hvorfor få lavet en energikortlægning og behovsanalyse

- Reducere risikoen for faldgrupper, forkerte beslutninger og dårlige forretningsmodeller.
- Gennem kortlægning og behovsanalyse opnås ro i maven og et sundt beslutningsgrund for gennemførelse af 

landstrømsprojekter på havne og på skibe.

- Hvad vil det betyde hvis der investeres i forkerte landstrømstavler?
- Er der nok effekt tilgængelig?
- Hvem skal vi satse på i første udrulning?
- Hvor ligger den gode businesscase?
- Hvilken forventninger har brugerne egentlig?
- Hvilken krav stiller brugerne for at landstrøm bliver en succes?
- Hvor bør mit landstrøm egentlig placeres?
- Hvordan vil fremtiden kunne se ud?
- Hvad betyder det for vores grønne regnskab på havnen i Danmark/Norge/Sverige?



06Hvordan kan kortlægning og analyse se ud.

Udgangspunkt i samarbejde med Skagen Havn, gennemført i 2020

Gennemgang af følgende overordnet punkter.

- Eksisterende anlæg
- Trafikanalyse
- Energiforbrug og behov
- Emissioner CO2/NOx
- Businesscase
- Spørgeundesøgelse



07Eksisterende anlæg



08Trafikanalyse



09Energiforbrug og behov



10Emissioner, NOx og CO2

Reduktion i 
fremtiden ???



11Business case



12Spørgeundersøgelse
Gennemført hos
Nuværende og 
Potentielle kunder



13Det grønne perspektiv

Danmark har sat et mål om 70% reduktion af udledning af drivhusgasser 
inden 2030
Her er en stor bidrager blandt andet skibsfart
Landstrøm vil kunne hjælpe os på vej

Alle bliver i dag målt på deres grønne profil
- Kend nuværende baseline gennem analyse
- Sæt et mål og fortæl historien
- Danske havne har visionen
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