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Kommentar – Hvordan er I eksperter her? Område:
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Hvilket område er I særligt stærke i rådgivning inden for:


	Text Field 5: 27524277
	Text Field 13: Vi er også aktive indenfor følgende brancher:- Petfood - hos Biomar har vi lavet en række optimeringsprojekter af deres ekstruderings og tørreprocesser, samt energisyn af hele virksomheden. Hos Vital Pet Food har vi udviklet en alternativ batchtørringsmetode der forkorter deres tørringstid med lavere energiforbrug.- Bryggerier - Hos Carlsberg og Royal Unibrew er vi involveret i en lang række projekter vedr. optimering af indeklima, udnyttelse af overskudsvarme og ventilation, hvor vi ofte også er projektledere. Hos Carlsberg er vi også involveret i implementering og drift af deres certificerede ISO 50001 energiledelse.- Støberier – hos JAI har vi i mange år lavet energiprojekter og diverse udviklingsprojekter. Fx har vi været involveret i udviklingen af en alternativ metode til tørring af sandkerner ifbm. kokillestøbning med det formål og resultat at reducere støbefejl og dermed reducere antallet af omstøbninger. Hos Ferrodan laver vi projekter og er involveret i implementeringen af deres certificerede ISO 50001 energiledelse.- Overfladebehandling – hos virksomheder som JAI-O, AVK International og Grædstrup Stål laver vi omtimeringer af maler-, tørring- og sandblæsnings-kabiner, hvor der typisk er et stort energiforbrug til opvarmning af luft. Ved kontrolleret opvarmning og recirkulering af varm luft kan der spares store energimængder.
	Text Field 14: Vi har en række store kunder, hvor vi samarbejder strategisk om flere af vores ydelser mhp at udleve virksomhedens grønne forretningsmodel - her kan specielt nævnes:- Rockwool - vi arbejder pt på analyse og en mere specifik business case for 6 separate projekter, som indgår som en integreret del af Rockwools ambitioner om reduktion af ressourceforbrug- Kamstrup - vi arbejder med projekter hos Kamstrup fra start til færdigimplementering, da Kamstrup mangler interne ressource til håndtering af projekter. Vi kører projektledelsen helt til slut, hvilket dermed sikrer at projekterne føres ud i livet. Vi er desuden på Kamstrup budget til adhoc rådgivning vedr. energiprojekter, energiledelse om implementering af mere vedvarende energi i deres energimix.- Grundfos - vi har flere adhoc rådgivningsprojekter i gang ved Grundfos, hvor det ofte drejer sig om optimering af eksisterende udstyr, som ikke er indkørt eller reguleret optimalt. Pt er vi ved at fejlrette og ændre styringen af 9 relativt nye ventilationsanlæg med stor energibesparelse som resultat.
	Text Field 4: Jesper Veilstrup
	Text Field 8: Vi deltager og kvalitetskontrollerer mange projekter vedr. specielt energieffektivisering i både private boliger og erhverv. Det er typisk klimaskærmsforbedringer, som isolering, døre og vinduer, men også forbedret varmeforsyning (varmepumper, kedler osv) samt ventilation og indeklima. Vi har udviklet en IT-portal til håndtering af de mange projekter til energitilskud oog afvikler i den forbindelse +6.000 projekter på årsbasis sammen med vores 3-400 aktører fra hovedsageligt TekniQ Arbejdsgiverne.
	Text Field 11: Vi har et stort netværk af plastproducenter og løser mange opgaver, specielt indenfor indeklima, da der er de samme problematikker med kontrol af fugt og temperatur, da plastproducenters råvare typisk er granuleret. Dette granulat ændrer egenskaber baseret på luftfugtighed og temperatur, hvoved det bliver meget interessant at holde dette konstant for at kunne optimere maskineriet. Dette gælder specielt for sprøjtestøbning af plast, men også termoform og ekstrudering af plast.Ved spøjtestøbning har vi erfaring med forøgelse af linjehastigheder (cyklustid for emner reduceret), mens vi ved plastekstrudering har god erfaring med optimering af ekstrudere, samt forfiltre inden ekstrudere med forbedret produktivitet og reduceret energiforbrug som følge.Generelt i plastindustrien arbejdes der altid på at reducere mængden af scrap, samt at få tilbageledt scarp og fejlproduktioner ind i produktionen. Dette er vi gerne også involveret i.Vi er aktive hos Sky-Light, Trio Plast, Færch Plast, Thermo-Fisher mf.
	Text Field 9: 
	Text Field 12: Hos Karup Kartoffelmel laver vi adskillige energiprojekter typisk med fokus på varmegenvinding fra eksisterende processer eller optimering af tørring eller drift af maskineri. Vi er desuden involverede i etableringen af deres helt nye fabrik.Hos Danish Crown har vi en rammeaftale omkring ekspertsupport til deres energi og projektafdeling og har fornylig lavet et løsningsforslag til optimering af ventilationen på DC's slagteri i Ringsted.
	Text Field 2: 34585999
	Text Field 3: 15/11-2019
	Text Field 7: www.energysolution.dk
	Text Field 25: Vi er aktive på følgende andre områder:Energisyn - vi laver mange energisyn i SMV'er, hvor formålet netop er at få indsigt i ens ressourceforbrug og få en konkret liste af optimeringsprojekter, således at ledelsen kan tage stilling til både strategi, målsætninger og budgetter således at en grøn forretningsmodel er "nemmere" at vælge.Projektledelse - vi sikrer at de gode potentialer realiseres så de giver værdi for både virksomhed og miljøAfgifter og tilskud - vores viden om energiafgifter, samt muligheder for tilskud gør at vi kan lave en troværdig business case som kan begå sig på højeste niveau.Lean/Six sigma - når data bliver mange og komplekse bruger vi Six Sigma til at finde statistiske sammenhænge mellem fx kassationsårsager i en produktion. Derved kan sammenhængende mellem forskellige årsager til kassation få en værdi, så man kan se, hvilke indsatsområder der giver mest værdi at forfølge.
	Text Field 17: 
	Text Field 22: Specielt indenfor plast og støberibrancherne, har vi været involveret i at nedbringe mængden af scrab og fejl internt i produktionen, samt at sikre at de fejlproduktioner, som laves kan genintegreres i processen med mindst muligt energiforbrug, således at det der før var affald bliver en værdifuld ressourcer i produktionen.Virksomheden har to black
	Text Field 15: Vi graver os altid ned i kundens proces og produkt. Kun sådan kan man komme med kvalificeret input til ændringer af process og arbejdsgange. Ofte går energibesparelser og produktkvalitet ikke hånd i hånd derfor er et grundigt kendskab til processen nødvendig. Vi har et bredt felt af eksperter i vores virksomhed og er vant til at arbejde i teams - på den måde sikrer vi vores kunden tilgang til adskillige eksperter, selvom der måske kun er tale om en lille rådgivningsopgave i en SMV.
	Text Field 20: 
	Text Field 18: 
	Text Field 23: Vi har en erfaren samarbejdspartner på LCA-området i form af 2.0 LCA consultants. Se deres separate konsulentprofil.
	Text Field 16: 
	Text Field 21: Specielt ifm. energiledelse arbejdes der på strategisk niveau med virksomhedens topledelse, for at lave en realistisk plan for reduktion af energiforbruget i virksomheden. Denne plan skal naturligvis have opbakning i topledelse for at være realiserbar.Som tidligere beskrevet går vi benhårdt efter at have flere rådgivningsprodukter i spil hos vores kunder, da vi hermed får lettere adgang til ledelsen og dermed mulighed for at påvirke ledelsens strategi og vilje til at indføre grønne forretningsmodeller. I vores optik er en god grøn forretningsmodel forankret i topledelse, men har et basis af konkrete og realiserbare tiltag, som fx energiprojekter eller optimering af arbejdsgange eller produkter.
	Text Field 19: Flere i virksomheden er uddannede lead auditors indenfor de forskellige ISO ledelsessystemer (fx 9001 kvalitetsledelse, 14001 miljøledelse og 50001 energiledelse). Derudover har vi 5 registrerede energisynskonsulenter
	Text Field 24: Vi har i flere år arbejdet dedikeret for at fremme verdensmåle både i eget hus, men specielt ude hos vores kunder, da det har et meget større impact. I bilag kan vores konkrete tiltag på de enkelte delmål ses på vores kompetencekort for FN's 17 verdensmål.Vi arbejder typisk mest under mål 7 Bæredygtig Energi delmål 7.3 vedr. forbedring af energieffektivisering, da vores projekter ude ved kunderne ofte finder en fornuftig business case i en energi eller anden ressourcebesparelse.Vi er også meget beskæftiget med delmål 9.4 med henblik på øget brug af rene teknologier hos vores kunder. Det kan være alt fra integrering af varmepumper og grundvandskøling til emissionsreduktion ved ny teknologi fra en forbrænding.
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