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AALBORG/JAPAN: Rådgiv-
nings- og softwarevirksom-
heden inden for grøn energi 
EMD International A/S fra 
Aalborg har på sin hjemme-
side et verdenskort. 

Landene på kortet er grøn-
ne og grå. De grønne er de 
lande, hvis virksomheder al-
lerede har købt adgang til 
EMD Internationals investe-
ringsanalyseværktøj ener-
gyPRO. Nu er Japan lige 
kommet med. På kortet bur-
de Japan derfor være grønt, 
men det er stadig så nyt, at 
det er gråt. 

Den japanske rådgivende 
interesseorganisation for 
fjernvarme ISEP har købt et 
års adgang til programmet. 
Det skal undersøge mulighe-
derne for fjernvarmeanlæg i 
Japan. 

Som følge af tsunamien og 
atomkraftsulykken i år 2011 
vil japanerne gerne skifte 

atomkraft ud med grøn 
energi. Derfor er det vigtigt 
at undersøge, om fjernvar-
meværker til at aftage strøm 
fra vindmøller og solcellean-
læg er vejen frem i Japan.

For EMD International er 
Japan et meget interessant 
eksportmarked.

- Jeg synes, Japan er spæn-

dende. De har pengene til at 
omstille til vedvarende ener-
gi, siger Anders N. Ander-
sen, afdelingsleder for EMD 
Internationals energisy-
stemafdeling.

Første mål hedder 100 kunder
Japanernes økonomiske 
muskler betyder, der er gro-

bund for at sælge ener-
gyPRO til endnu flere japan-
ske rådgivere fremover, vur-
derer Anders N. Andersen. 

- Om to år er målet, at vi 
har 100 kunder i Japan. Det 
vil give en samlet salgsom-
sætning på fire millioner 
kroner plus 20 procent per 
år for opdateringer af pro-
grammet.

Det er et beløb, som man 
med Anders N. Andersens 
ord ”godt kan bruge i en 
virksomhed på 29 mand i 
Aalborg”.

Bedre end et Excel-ark 
Lige nu er energyPRO solgt 
til omtrent 400 kunder ver-
den over. I Danmark tæller 
kunderne store danske 
fjernvarmeværker og råd-
givningsvirksomheder som 
Rambøll, Niras og Cowi. 

Potentialet er dog endnu 
større i udlandet, vurderer 
Anders N. Andersen.

Programmet er nemlig 
blevet forædlet i over 25 år. 

Det bruges til at simulere 
driften af et fjernvarmeværk 
som følge af den forventede 
elpris time for time de næste 
20 år. Det kan derfor være 
med til at give et kvalificeret 
bud på, om det vil være ren-
tabelt at bygge et nyt fjern-
varmeværk eller fjernkøle-
værk. På eksisterende anlæg 
bruges energyPRO blandt 
andet til at estimere, hvad 
tilbagebetalingstiden vil væ-
re ved at udvide med en el-
kedel, en varmepumpe eller 
en større varmvandstank. 

Med svingende elpriser er 
det vigtigt at have en god si-
mulator, som fungerer bedre 
end det gængse Excel-ark. 

Han håber på, at ener-
gyPRO med tiden kan blive 
et lige så stort hit som inve-
steringsanalyseværktøjet 
windPRO. Det analyserer, 
om det kan betale sig at op-
rette vindmølleparker. 4000 
kunder bruger lige nu det 
analyseværktøj.  
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Et par af denne sommers 
gæster i Skagen, Mein Schiff 
og Seven Seas Voyager.

AARHUS: MHI Vestas - der er et samarbejde mellem danske Vestas og japanske 
Mitsubishi - skal levere turbiner til den kommende havmøllepark Deutsche 
Bucht, der forventes færdigt i 2019. Parken ligger 95 kilometer fra land i Ty-
ske Bugt i den sydøstlige del af Nordsøen. /ritzau/ 

MHI Vestas skal levere turbiner i Tyske Bugt

It fra Aalborg bidrager til  
Japans grønne omstilling
ENERGI: EMD International har fået foden indenfor i Japan med analyseværktøj til fjernvarme

Anders N. Andersen og aalborgensiske EMD International eksporterer software til mange lande. Den grønne farve på verdenskortet viser de lande, hvor virksomheder har 
købt licens til aalborgensernes fjernvarmeværkssimulator energyPRO. Nu er Japan også kommet med, men landet er endnu ikke blevet grønt.   Foto: Lasse Sand Rasmussen

 { EMD International A/S med hovedsæde i Aalborg er et konsu-
lentfirma, der specialiserer sig i udviklingen af software målrettet 
projektering og planlægning af vedvarende energianlæg. 

 {Programmerne er blandt andet tiltænkt vindmølleprojekter, 
fjernvarmeanlæg og fjernkølingsanlæg. 

 {Analyseværktøjet til opførsel og udbygning af fjernvarmevær-
ker energyPRO bruges af store danske værker og de førende kon-
sulentvirksomheder. I Nordjylland tæller brugerne blandt andre 
Sæby Varmeværk og Nordjyllandsværket i Aalborg. 

 { Langt størstedelen af omsætningen i EMD International kom-
mer dog fra eksport. 

 {Rådgivningsvirksomheden har derfor sælgere i Storbritannien, 
Tyskland, USA, Frankrig, Tyrkiet og Kina. 

 {Regnskabsåret 2015 bød på en omsætning på 42.424.387 kro-
ner, mens overskuddet efter skat lød på 4.884.698 kroner. 

FAKTA
EMD INTERNATIONAL - GRØN SOFTWARE OG RÅDGIVNING

SKAGEN: I 2017 sætter 
Skagen Havn rekord med 
31 anløb og godt 39.000 
krydstogtgæster. Det er 
en rekord, der dog efter 
al sandsynlighed bliver 
overgået i 2018, hvor der 
allerede nu er anmeldt 28 
anløb med hele 59.000 
gæster. Det oplyser Ska-
gen Havn.

Til sammenligning har 
der i år været 13 kryds-
togtanløb med tilsam-
men 11.000 gæster i Ska-
gen.

- Det er meget glæde-
ligt, og vi kan nu for alvor 
se effekten af den nye 
krydstogtkaj, som vi ind-
viede i 2015. Samtidig 
ser vi det som et resultat 
af vores løbende arbejde 
med destinationsudvik-
ling i tæt samarbejde med 
Turisthus Nord og vores 
krydstogtnetværk, Cruise 
Skagen, siger havnedi-
rektør Willy B. Hansen.

Flere kryds-
togtskibe  
til Skagen

AALBORG: SOSU Nord og 
TECHCOLLEGE i Aalborg 
har netop afsluttet årets 
store fælles innovations-
konkurrence, nKNOWa-
tion. 

Her deltog ca. 225 stu-
derende fra en lang ræk-
ke uddannelsesretninger. 

Konceptet er, at elever-
ne gruppevis skal give et 
bud på en ny velfærdstek-
nologi, der i fremtiden 
kan kommercialiseres og 
blive til gavn og nytte i 
plejesektoren. 

Vinderidéen blev en in-
halator kaldet MIM (Mul-
ti Inhale Mate) med stem-
pel beregnet til fx KOL- 
eller astmapatienter. In-
halatoren skal gøre det 
nemmere at inhalere me-
dicinen og få den fulde 
virkning af denne, også 
selvom man har ånde-
drætsbesvær. 

Innovations-
dyst for  
erhvervsskoler


