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Nordhavn A/S melder klart ud om metanol: 
”Brændstoffet er tilgængeligt”  
Nordhavn A/S lancererede tidligere metanol-motorer til den maritime branche, og 
nu kan de melde klart ud, at brændstoffet til motorerne er til rådighed. ”Vi har 
været i dialog med flere leverandører, der alle sammen kan tilbyde metanol til 
kunderne”, siger en tilfreds salgsdirektør i Nordhavn A/S.  
 

Hvor skal metanolen komme fra? Det har længe været et af de store 
spørgsmål i den maritime branche, hvor flere rederier og 
virksomheder venter i spænding på en løsning.  
 
”Vi er i nogen grad blevet mødt af skeptikere, der har stillet 
spørgsmålstegn til de store mængder metanolbrændstof, og hvor det 
skal komme fra. Vi kan nu melde klart ud, at brændstoffet er 
tilgængeligt” fortæller salgsdirektør Jørk Rudolph.  
 
Snakken begyndte for alvor at rulle, da Mærsk lagde deres bestilling 
på otte, store metanoldrevne containerskibe. De har nu indgået et 
samarbejde med REintegrate og European Energy, om en leverance 
på 10.000 tons e-metanol til deres skibe. Mærsks nyerhvervelse er 
dog først sejlklar i 2023, og det samme er gældende for 
brændstoffet.  
 
Nordhavn A/S tilbyder de første, rene metanolmotorer til den 
maritime branche nu. Omverdenen har stillet spørgsmålstegn til 
brændstoffet, og hvor det skulle komme fra, men nu kan Nordhavn 
A/S melde ud, at flere leverandører står klar til at levere 
brændstoffet til de kunder, der skifter dieselmotoren ud med en ny 
metanolmotor.  
 
”Vi har været i dialog med flere leverandører, der alle kan tilbyde 
metanol til kunderne,” fortæller salgsdirektøren Jørk Rudolph.   
 
I puljen af brændstofleverandører nævner Jørk Rudolph blandt andet 
det aarhusianske selskab New Fuel A/S, der kan garantere metanol 
nok til alle skibene på de danske bølger.  
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”New Fuel A/S er en af de leverandører, vi har haft en snak med. Og 
de garanterer nok brændstof til trafikken i Danmark. Nu er der ikke 
flere undskyldninger for ikke at vælge metanol, da både motorer og 
brændstof er tilgængelig i branchen,” siger Jørk Rudolph. 
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