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Side 1
Slut med 2022!

Så er vi kommet til vejs ende i året 2022, og med det sagt, har den stigende 
interesse for vores batteriløsninger i 2022 medført god vækst i virksomhe-

den, hvad angår både medarbejdere, kunder og projekter.

Vi ser tilbage på endnu et år, hvor vi nåede nye milepæle, som vi vil fortælle 
meget mere om i denne artikel.

Først og fremmest vil vi dog sige stor tak for den store opbakning og inte-
resse, vi har fået hos VisBlue gennem 2022. Vi glæder os over at dele alle de 
gode nyheder og oplevelser året har bragt med sig. Og mens vi ser tilbage 

på året 2022, ser vi frem til, hvad 2023 bringer.

Slut med 2022!



Side 2
Projekter & optimeringer

Projekter & optimeringer 
på batteriløsningen

i har optimeret på batteriløsningen og har 
udviklet tarifstyring, der gør, at vi kan holde 

øje med priserne på strøm, så batteriet lader, når 
strømmen er billigst - fx om natten, når solen ikke 
er fremme til at lade batteriet gennem solceller.

V

Vi har lavet en LCA rapport!

i har fået udarbejdet en Livscyklus Analyse på vores 8 kW, 40 
kWh Redox Flowbatteri med henblik på optimering og kvali-

tetssikring. 

Her har vi kigget nærmere på ISO 14040 og 14044 standar-
derne og målt på både global opvarmning, luftforurening, 
forurening af landjord, humanitære giftstoffer og manglen på 
fossile ressourcer og sammenlignet den relative påvirkning med 
datapunkter fra et lithium-batteri. 
 
Hvis du har lyst til at læse rapporten, kan du finde den på vores 
hjemmeside eller sende os en mail på: 
sales@visblue.com

V

Samarbejde med 
CHS Container

I 2022 indgik vi et samarbejde med CHS Con-
tainer DK, hvor vi i forbindelse med at produ-
cere nye systemer til vores kunder fik leveret 
en specialcontainer, der både kan bruges som 
batteri og til læring. Vi er meget glade for 
dette samarbejde!

Tarifstyring



Side 3
Projekter & optimeringer

Ny dansk 
hjemmeside
et var også i 2022 vi brugte masser af tid på 
at optimere den danske hjemmeside.  
 

Vi fik lanceret en ny version, som nu byder på 
casehistorier om nogle af vores nyeste installa-
tioner, et flowchart, der hjælper med at navigere 
ens rejse mod bæredygtig energi, mulighed for 
at teste, om vores flowbatteri er en løsning for 
dig, ændring i designet af hjemmesiden og me-
get mere. 

Alt dette er også med til at gøre det endnu 
nemmere for den enkelte at finde ud af, om 
vores batteri er det rigtige for dem og for at gøre 
hjemmesiden endnu mere brugervenlig.

I 2023 vil vi arbejde på at optimere den engelske 
hjemmeside og glæder os til at kunne offentlig-
gøre den, så denne også er up-to-date!

D

Efter

Før



Side 4
Nye medarbejdere

Nye medarbejdere

Preben har en teknisk 
baggrund som ingeniør, 
der efterfølgende er blevet 
suppleret med en kommer-
ciel overbygning HD(A). De 
seneste 11 år har Preben 
arbejdet i energibranchen, 
hvor produkterne har været 
forskelligt udstyr til gas.
Hos VisBlue bliver Prebens 
primære rolle at sælge 
vores batteriløsninger til 
industrien i Danmark og til 
vores internationale kun-
der. 

Malene er vores nye hold-
kammerat i internt salg, 
som også assisterer vores 
tre sælgere, da de ofte er 
på farten til kundemøder 
rundt omkring i Danmark 
og udlandet. Dagligdagen 
for Malene vil foregå på 
kontoret i Aarhus, hvor 
hun vil sørge for hjælp og 
vejledning af nuværende 
og potentielle kunder til 
den grønne omstilling ved 
anvendelse af et VisBlue 
batteri. 
Malene skal derudover 
også håndtere ad-hoc 
opgaver og er således en 
stor hjælp på kontoret, når 
vores tre sælgere er på tur.

Louisa er uddannet civilin-
geniør i International tek-
nologisk ledelse fra Aalborg 
Universitet og beskæftiger 
sig med projektstyring, 
ressourceplanlægning og 
indkøb hos os. Louisa bærer 
derfor mange forskellige 
hatte.

I 2022 har vi vækstet stort og blevet beriget med nye 
medarbejdere – både med praktikanter og fuldtids-
medarbejdere.

Preben Malene Louisa



Side 5
Nye medarbejdere

Nye medarbejdere

Både Mohamad og Ole er ved at uddanne sig til 
maskinmester, hvor de i forbindelse med dette skal 
være i praktik hos os frem til starten af 2023. 
Her får de fingrene ned i batterisystemerne og er 
med ude til installationerne, så de kan få en masse 
god erfaring. 

Christine er ved at 
uddanne sig til Handels-
økonom og er derfor i 
praktik hos os frem til 
juni 2023. Her sidder 
hun med markedsføring 
og optimerer både på 
hjemmesiden og SEO, og 
sørger bl.a. for, at Lin-
kedIn er regelmæssigt 
opdateret. 

Jelle er ved at tage sin 
kandidatgrad som 
maskiningeniør på Delft 
University of Technology 
med en studieretning 
indenfor energi-, pro-
ces og flowteknologi. I 
februar startede Jelle sit 
praktikophold hos Vis-
Blue, hvor han arbejdede 
på at optimere vores 
containeropsætning, 
så den kunne integrere 
flere systemer end hvad 
den kunne i starten af 
2022. 

Vi er utrolig glade for at have fået en masse nye an-
sigter og nyder godt af alle de forskellige inputs og 
perspektiver til VisBlue!

Ole Mohamad Christine Jelle



 2022 udgav Business Review en artikel om VisBlues 

batteriløsning og mulighederne for at lagre grøn 

energi. Her kommer artiklen bl.a. ind på, hvordan vi 

med et batteri fra VisBlue udnytter den vedvarende 

energi bedst muligt og dermed kan være med til at 

mindske ressourcespild, samt det nye lag af intel-

ligens, der ville blive integreret i et VisFlow batteri i 

2022, heraf at kunne styre vores batteriløsning adap-

tivt efter elpriserne.

Artikler

Side 6
Artikler

forbindelse med de stigende elpriser og et fort-

sat behov for grøn omstilling, udgav Erhvervplus 

også en artikel om VisBlue. Artiklen giver indblik i, 

hvordan dette kan mærkes i VisBlue og sammen-

ligner med lithiumbatterier, der bl.a. er udfordret 

på prisstigninger og leveringsudfordringer på 

kobber m.m., hvilket gør leveringstiderne på lithi-

umbatterier længere.

I

I



Side 7
Installationer

I forlængelse af vores store vækst, fik vi også i 2022 
installeret flowbatteriet mange forskellige steder, 
heriblandt 6 kommuner, og har også lavet nogle 
spændende projekter i industrien og boligforeninger.
Nogle af de installationer kan du læse om nedenfor: 

Bl.a. blev det installeret på forskellige skoler 
rundt omkring i hele Danmark, heraf Jyderup 
Skole i Holbæk Kommune. Det har også betydet, 
at skolen nu kan bruge mere af den elektricitet, 
som skolens solceller producere.

En anden skole er Strandskolen, der ligger i 
udkanten af Aarhus. Batteriet vil blive brugt 
som en del af undervisningen, hvor eleverne 
vil kunne få viden om energiproduktion og 
lagring. Her var tanken at installere et batteri 
på baggrund af at kunne lagre den strøm, der 
ikke ville blive brugt om sommeren, og på den 
måde både spare penge, men også være mere 
miljøbevidste.

Installationer

Vi har desuden været ude på Bymarks-
skolen i Hobro for at installere et 100 kWh 
kæmpebatteri. Her vil batteriet hjælpe 
med at udnytte deres solcelleproduktion 
bedre, ved at lagre energien og bruge den, 
når solen ikke længere er fremme eller 
solcellernes energiproduktion ikke er til-
strækkeligt nok. Dette vil hjælpe den grøn-
ne omstilling i Mariagerfjord Kommune og 
i forhold til de regler, der er for kommunal 
energiproduktion.



Side 8
Arrangementer & messer

Vores CEO Søren Bødker var desuden med 

til IDA arrangementet 26. oktober i Køben-

havn, hvor både studerende, selvstændige 

og pensionister dukkede op for at høre om 

flowbatteriet, samt høre om lovgivningen i 

forhold til omstillingen til vedvarende ener-

gikilder og udfordringen i den danske lov-

givning i forhold til energiinfrastrukturen.

Vi har desuden haft flere besøg udefra, for at for-
tælle om vores batteriløsning og gøre andre klo-
gere på, hvordan vi bruger den vedvarende energi 
mere effektivt og fornuftigt. Her har vi blandt 
andet haft besøg af energiteknologistuderende 
fra Aarhus Universitet, det aarhusianske økono-
miudvalg og AGF Netværk. 

Vi elsker at dele ud af vores viden og er glade for, 
at der er en stor interesse for vores virksomhed og 
det vi laver.

I 2022 drog vi atter afsted på messer igen, hvor 

vi blandt andet gæstede Expo for Decarbonised 

industries i Düsseldorf, Tyskland, Ejendomsmes-

senCph og Boligforeningernes Dag for at tage en 

snak om lagring af bæredygtig energi.

Arrangementer & messer



Side 9
Tak!

2022 har bragt meget godt med sig, og med et voksende VisBlue, ser vi 
frem til at træde ind i nye og større lokaler i starten af 2023, hvor vi kan 

have endnu mere plads til at producere batterisystemer.

For os har den stigende interesse og et vækstende VisBlue desuden betydet 
mange ture ud af huset. Det har gjort, at vi har fået en god start på 2023, som vi 

glæder os til at fortælle mere om senere på året.

Med det sagt er vi kommet endnu flere skridt i den grønne ret-
ning. Og for det vil vi sige tusinde tak til jer, der har været med på 

rejsen, og igen tak for den store interesse!

Tak!


