
Rentable ombygninger af fiskeskibe til el- og batteridrift

Minikonference på Nordsøen Forskerpark i Hirtshals 
Onsdag den 18. november 2020 kl. 08:30-12:00. 
Her gives eksempler på rentable ombygninger af fiskeskibe til elektrisk, batteri og hybrid fremdrivning

Program

Det vakte opsigt, da direktøren for det norske Selfa Arctic 
A/S, Erik Ianssen,  på sidste års konference fortalte, at han 
ikke længere modtog ordrer på dieselskibe på sine værfter 
i Norge. Det ville gøre ham medskyldig i fejlinvesteringer, 
syntes han. Det første elektriske kystfiskefartøj i Norge har 
nu opereret i over 5 år og flere er kommet til i mellemtiden. 

Et studie fra Siemens m.fl. kom i 2017 frem til, at det 
med de norske priser og støtteordninger kan betale sig 
at elektrificere 3000 af Norges 5000 fiskefartøjer over de 
næste 10 år. Teknologien og løsningerne er der allere-
de og kommer især fra færgerne. Norge regner med at 
have 80 elektriske færger i 2022, og alle færger ventes at 
være elektriske i 2025. Det giver erfaringer med teknolo-
gier og løsninger, som kan bruges også i kystfiskeskibe.

Hvornår kommer dette til fiskerflåden i Danmark?
Det vil vi gerne, ligesom i 2019,  informere om med kon-
krete projekter, produkter, økonomital, perspektiver osv. 
på denne minikonference.

Tilmeld dig her:
https://marcod.nemtilmeld.dk/168/
eller til Erik Møller på mail: em@marcod.dk -
eller telefon: +45 26 85 32 05
S.u. senest d. 10. november 2020

Det er GRATIS at deltage
Bindende tilmelding senest den 11. november
NO-SHOW FEE og afbud efter sidste tilmelding er 300 DKK

Program

08.30      Rundstykker, kaffe, te og vand i Nordsøen Forskerpark, 
 Willemoesvej 2. 9850 Hirtshals

09.00      Velkomst og indledning til dagens tema
              v/Erik Møller, MARCOD 

09.20     ”Elektrificering af kystfiskeflåden”. Eksempler   
 på løsninger og erfaringer i norske kystfiskeskibe   
 v/Erik Ianssen, Selfa Arctic AS   
                           
09.50     Spørgsmål til indlægget

10.00    Eksempler på teknologier og ombygninger 
 v/John Wind, senior salgschef, Danfoss Editron,   
 Danmark                                   

10.30     Spørgsmål til indlægget

10.40     Eksempler på andre rentable energibesparelser og 
 ombygninger, herunder andre brændstoffer, v/Ole   
 Jacobsen, senior projektleder, Dansk Energirådgivning         
  
11.10    Spørgsmål til indlægget

11.20     Afrunding v/Erik Møller, MARCOD

11.30     Herefter vil indlægsholderne og andre parter være  
 tilgængelige for spørgsmål og en snak ved   
 caféborde i lokalet

12.00     Frokost i Nordsøens frokostbuffet er inklusiv
Arrangeres af:


