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INTRODUKTION

Virksomhedsprofil
FIRMA

•

Ingeniørfirma grundlagt i 1998.

•

Innovative løsninger inden for emissionsovervågning:
 Svovlovervågning for bl.a. Miljøstyrelsen og EMSA
 Kvantificering af klimagasser fra landbaserede kilder

•

Miljødata som serviceleverance

INNOVATIONSTILGANG

TEAM

Jon Knudsen CEO/CTO (Co-owner)
Kemiingeniør med mange års erfaring i softwareudvikling, herunder kompleks systemarkitektur og
embedded software. Dronepilot.
Bettina Knudsen, COO/CMO (Co-owner)
Forretningsudvikler med mange års erfaring
i strategi, salg og markedsføring, drift og
finansiering.

•

Mikrosensorteknologi – “Mini sniffers”

•

Droner og helikopere

Søren Jørgensen, Operations Manager

•

Metodedesign og databehandling

•

Kvalitetssikring og online rapporteringssystemer

Mekanikingeniør med mange års erfaring i
hardwareudvikling, dronesystemer, og
feltinspektioner. Erfaren dronepilot.

TRACK RECORD

•

+2,700 inspicerede skibe

•

Patenterede metoder

Rasmus Ebdrup,, Senior Software Architect
Kemingeniør med mange års erfaring i
softwareudvikling, herunder systemarkitektur og
design af komplekse data akvisitionssystemer.
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2014 FINALIST

PROJEKTER

MUDP-projekter
2013

2014

2020

Luftbåren overvågning af skibenes
svovlemissioner

Luftbåren overvågning af skibenes
NOx-emissioner (følgeprojekt)

Kvantificering af diffuse klima- og
miljøgasser ved brug af snifferdroner

Behov: Nye svovlregler rejser behov for
svovlhåndhævelse til søs.

Behov: Nye NOx-grænser rejser behov for
NECA-håndhævelse til søs.

Behov: Klimalov + udledningsafhængige
tilskudsordninger på biogas.

Formål: Ved hjælp af droneteknologi og
analysesoftware at udvikle et system til
overvågning af svovludledningen fra skibe
til søs.

Formål: Ved hjælp af droneteknologi og
analysesoftware at udvikle et system til
overvågning af NOx-udledningen fra skibe
til søs.

Formål: Ved hjælp af droneteknologi og
analysesoftware at udvikle en metode til
kvantificering af diffuse emissioner.

Partnere: Explicit ApS med FORCE
Technology i underleverance

Partnere: Explicit ApS med FORCE
Technology i underleverance

Tid: 13 måneder

Tid: 13 måneder

Budget / tilsagn:
1,8 mio. kr. / 1,1 mio. kr. (61 %)

Budget / tilsagn:
DKK 904.700 kr. / 559.435 kr. (62 %)

Partnere: Explicit ApS og DTU Miljø,
FORCE Technology i underleverance
Tid: 13 måneder
Budget / tilsagn:
DKK 2,5 mio. kr. / 1,5 mio. kr.
heraf 1,1 mio. kr. til Explicit (67 %)
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TRACK RECORD

Fra ansøgning til virkelighed

”

Explicit leverer compliance data om skibemissioner til myndighederne som en del af miljøtilsynet til havs.

+2.700

ships inspected
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MUDP 2020: Planprojektet

”

Explicit sigter mod at løse et kerneproblem i den grønne omstillling: Hvordan måler vi effektivt

og nemt udledninger fra diffuse kilder, så vi ved, om vi styrer rigtigt i mål med Klimaloven?
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ANSØGNING

Værdikæden: Den store fortælling

”

Hvordan vil jeres projekt bidrage til indtjening, arbejdspladser og eksport – men også til den grøn

omstilling af samfundet i det hele taget?

Est. DKK xx mio. / år
Reduceret
produktionstab
på metan (CH4)

Inspektionsydelser
+ miljødata
Est. DKK XX mio. / år

Mere præcis GHG
rapportering og fremskrivning

Est. DKK xx mia.

Forberede modeller
og emissionsfaktorer.

Mere effektiv grøn
omstilling, hurtigere

Forberede impactvurderinger,
hurtigere teknologiadoption, og
accelereret CO2e reduction

Hvordan
gør vi
regningen
mindre?

Mere effektiv og
målrettet lovgivning
Emissionsgrænser
og håndhævelse
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ANSØGNING

Andre tips
PROJEKT DESIGN

ANSØGNING

Sørg for klare roller – hvem styrer/ejer IP?

Hvorfor, hvorfor, hvorfor?

Udvikler, validator, ekspertbidrag, underleverandør

Besvar de simple spørgsmål først. Tjek, at I svarer på alle
spørgsmål i skabelonen.

Tænk i milepæle / cut-offs / risici

Kend årets temaer

Bryd projektet op i 4-6 arbejdspakker (ikke mere!)
med et klart, målbart “deliverable” fra hver.

Sørg for at involvere kunderne

Direkte involvering, testanlæg, støttetilsagn.
Kundeinvolvering er tegn på marked.

Brug GTS’erne til validering

Test dig til troværdighed. Men pas på budgettet!

Hvordan passer I ind i ‘den store fortælling’?

Innovationshøjde / proof of market

Hvori består det geniale? Hvordan hjælper det kunden /
markedet / samfundet? Bevis?

Tænk i salg og forretningsmodel

Hvem skal købe og hvordan? Hvor stort er markedet?
Hvordan når I derud?

Husk din track record og team!
Kig på tidligere projekter mht. til størrelse
Hvad har lignende projekter fået i tilsagn?

Tænk “beyond the project”

Hvad er næste skridt? Hvem skal være i følgegruppe?

Hvorfor jer (og ikke jeres konkurrent)? (Be)vis det!

Find en redaktør / uvildig læser

Hellere skrive forsimplet end for teknisk

Det er okay, ikke at have alle svarerne

MUDP er født til at tage risici – men I skal ikke være én.
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Kontakt os

Besøgsadresse
Explicit ApS, Teknikerbyen 5, 2830 Virum
Website
explicit.dk
Jon Knudsen
CEO/CTO

Bettina Knudsen
CMO/COO

+45 28 14 80 50

+45 28 14 59 33

jkn@explicit.dk

bkn@explicit.dk

Making a difference in emissions monitoring
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