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Landstrøm 
til havne i 
samarbejde med 
Danfoss Drives og 
Caverion Marine

ProPower 
ShoreSupply
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Ydermere har Vikingegaarden A/S 
indgået et samarbejde med Caverion 
Marine om levering og installation 
af ProPower ShoreSupply landstrøm 
som turnkey-løsninger.
ProPower ShoreSupply er en løsning, der kan levere 
landstrøm til skibe. Systemet er med automatisk 
registrering af alt elforbrug og overvågning af hele 
løsningen. Det kan leveres med variable netspændinger 
og frekvenser. 

ProPower ShoreSupply er ligeså nem at betjene 
som ProPower ServicePedestal – forskellen er blot 
effektbehovet, hvor ProPower ShoreSupply er til store 
effekter. Brugeren skal blot enten ringe op eller anvende 
kontaktløs betjening for at tænde for strømmen.

Grøn havn
Med ProPower ShoreSupply kan havne profilere sig som 
en grøn havn, da dieselgeneratorer nu kan erstattes med 
landstrøm fra elnettet. Dermed kan en havn med denne 
løsning være med til at reducere støjgener samt Co2-, 
NOx- og SOx-emissioner på havnen.

Vikingegaarden A/S og Danfoss Drives A/S 
indgår samarbejde, hvor Danfoss Drives 
Grid converter integreres i landstrøm-
løsningen ProPower ShoreSupply 

”Danfoss Drives’ standardiserede Grid 
Converters passer rigtig godt til vores 
standardiserede løsninger i ProPower. 
Derfor glæder det mig utroligt meget, at vi 
nu har indgået samarbejde med Danfoss om 
integrering af intelligente Grid converter-
løsninger i ProPower med henblik på levering 
af standardiserede landstrømsløsninger til 
havne”, fortæller den administrerende direktør 
Ulrik Østergaard.

”Det glæder mig også meget at have fundet 
en samarbejdspartner som Caverion Marine 
som kan stå for turnkey-løsninger inden for 
landstrøm til havne”, slutter Ulrik Østergaard.
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Nøglefærdig landstrømløsning, klar til brug
Det er en standardiseret løsning til landstrøm, som kan bygges ind i 
en container eller i et hus, hvor havnen selv kan vælge en forhandler 
og installatør.

Det kan dog være en stor fordel for havnen at vælge en leverandør 
med knowhow og ekspertise med installering og servicering af 
løsninger inden for landstrøm.

Caverion Marine har mange års erfaring med levering af 
nøglefærdige landstrømløsninger til bl.a. førende skibsredere. 
Installatørvirksomheden Caverion Marine er vant til at arbejde i et 
miljø, hvor både driftssikkerhed og personsikkerhed er altafgørende 
faktorer.

Vikingegaarden A/S har indgået et samarbejde med Caverion Marine 
netop fordi de har dén knowhow og ekspertise i levering, installering 
og servicering af nøglefærdige landstrømløsninger til havne. Caverion 
Marine laver integrationen af ProPower ShoreSupply i container 
eller i hus og står for korrekt installering af den komplette løsning 
på havnen. 

Vigtige komponenter fra Danfoss
ShoreSupply er en landstrømsløsning, der leverer 
landstrøm til skibe ved forskellige spænding- 
og frekvensniveauer ved hjælp Grid converter 
komponenter fra Danfoss Drives. Ved at benytte sig 
af strøm fra land kan skibets generatorer slukkes, så 
fremtidige krav fra regeringer og havnemyndigheder 
kan opfyldes.

”Vi er meget glade for samarbejdet 
med Vikingegaarden A/S, hvor 
vi sammen kan levere en smart 
landstrømløsning til havne”, fortæller 
Per Koopmann, Head of Marine fra 
Caverion Marine.

“Vi fra Danfoss ser et stort behov for 
landstrømløsninger i fremtiden pga. stigende 
fokus på miljømæssige målsætninger for 
havne fra både IMO og EU.

Med ShoreSupply har vi et godt og miljøvenligt 
alternativ til skibe med dieseldrevne 
generatorer”, fortæller Jens-Christian Strate, Key 
Account Manager fra Danfoss Drives.
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Parallelkobling af landstrømme 
ProPower ShoreSupply er en smart løsning 
på mange måder. Det er nemlig en løsning, 
som udnytter havnens landstrømkapaciteter 
maksimalt. Dette gør det meget nemt og bekvemt 
for havne at yde service for skibe med forskellige 
effektbehov ud fra eksisterende løsninger på 
havnen.

ProPower ShoreSupply kan, ved hjælp af 
parallelkobling, anvende flere mindre anlæg i 
parallel til at levere større effekter. 

Landstrømme kan parallelkobles uanset hvor 
stor eller lille effektkapacitet der er, og kan nemt 
fjernstyres via det cloudbaserede system. Dermed 
opnås en yderst effektiv anvendelse og maksimal 
udnyttelse af kapaciteter på havnen.
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Cloud

Fordele ved landstrøm
 y Mange fordele ved smart shore-2-ship power-løsning for både havnen, klimaet og skibsejeren:

• Spar penge på generatordrift, da energien hentes fra det landbaseret elnet
• Mindre lokale støjgener 
• Lavere Co2-, Nox- og SOx-emissioner, da skibets hovedmotor kan lukkes ned. 

 y Undgå leje af dieselgenerator, som kan være en dyr driftsomkostning
 y En mere fleksibel løsning, der kan dække flere spændinger- og frekvensniveauer 
 y ProPower ShoreSupply kan leveres med både væske- eller luftkølede Grid Converters
 y Standardiseret landstrømløsning, som overholder ABS- og DNV-standarderne
 y Cloudbaseret løsning med automatisk registrering og dataopsamling af alt elforbrug i realtid.

Kontakt

Vikingegaarden A/S

Ulrik Østergaard

+45 27 600 200
ulrik@vikingegaarden.com

Caverion Marine

Per Koopmann

+45 6010 6267
per.koopmann@caverion.com

Danfoss Drives A/S

Jens-Christian Strate

+45 4060 9146
jst@danfoss.com


