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Gennem oplysning, dialog og sparring ønsker DIB at skabe opmærksomhed om den
tekniske isoleringsbranches udfordringer, ikke mindst om det nødvendige samspil
mellem rådgivende ingeniører og tekniske isolatører. I artiklen om den tekniske isolering i det nye Industriens Hus beskrives processen fra projektering til den tekniske
isolatørs færdige arbejde.
Isolatører skal være meget opmærksomme når de vælger produkter til brandsikring,
MK-godkendte eller ikke-MK-godkendte løsninger. Hvis isolatøren vælger at udføre
brandtætninger på en måde, som ikke er omfattet af en MK-godkendelse, er det isolatørens eget ansvar at dokumentere brandtætningens kvalitet og ydeevne.

Formand for DIB,
adm. direktør Lars Graff,
Dantec Isolering A/S

En lang række energiselskaber giver tilskud til energiforbedringer af boliger og erhvervsbygninger. Energiselskaberne køber besparelsen, som bygningsejeren opnår
ved at energiforbedre. Dette giver store muligheder for den tekniske isoleringsbranche. DIB har udarbejdet et dokumentationsprogram til medlemmerne, som gør dem
i stand til at give deres kunder meget nøjagtige beregninger af energibesparelsen på
en konkret opgave.
DIB har oprettet en gruppe under navnet Teknisk Isolering på Facebook, så alle med
interesse for teknisk isolering får mulighed for at kommunikere på kryds og tværs.
Alle er velkomne til at blive medlem af gruppen. Allerede kort tid efter gruppen var
etableret, lykkedes det at formidle to lærepladser. Men isoleringsbranchen har brug
for flere faglærte, og i øjeblikket mangler tre lærlinge stadig en læreplads.
Ved de sidste overenskomstforhandlinger blev det aftalt at digitalisere isoleringsprislisterne for Øst og Vest, et arbejde som nu er tilendebragt. Prislisterne vil om kort tid
være at finde på dibnet.dk. 2012 er overenskomstfornyelsens år, og med den økonomiske situation og et stadig stigende udenlandsk pres på de danske isoleringsentrepriser er der forhåbninger om en meget smal overenskomstfornyelse. ■

ULTIMATE Protect
Optimal brandbeskyttelse af ventilationskanaler

ULTIMATE Protect giver de
allerbedste egenskaber inden for brandbeskyttelse,
samtidig med at den gør
dit arbejde meget nemmere, fordi den vejer og
støver mindre.
Få en prøve
Scan koden eller send en
mail til isover@isover.dk,
så sender vi dig en prøve
på ULTIMATE Protect.

www.isover.dk
DIB188_133_2012_1.indd 1
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case
Teknisk isolering i
Industriens nye Hus

Norisol A/S er i færd med at isolere rørene i forbindelse med den
gennemgribende modernisering og udbygning af Industriens Hus på
Rådhuspladsen. Selv i et så detaljeret og vel planlagt byggeri som
Industriens Hus er rørafstanden nogle enkelte steder i kældergangene for
lille, og dermed er der ikke plads til den korrekte tykkelse isolering.


Norisol A/S er blandt Danmarks førende tekniske isoleringsvirksomheder
og står for vvs-isoleringen i forbindelse
med den gennemgribende renovering
af Industriens Hus på Rådhuspladsen.
Isoleringsentreprisen omfatter isolering
af fjernvarme (isoleringsklasse fire, to og
et) varme, brugsvand samt køl (ventilation-, bafler- og proceskøl). Norisol A/S’
samlede entreprise omfatter ikke mindre
end 20 km rør. Det er isoleringsfirmaet
Terton ApS, som har stået for isolering
af rør til fjernkøl samt fjernvarmerør ind
til bygningens varmecentral.
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Af redaktør Anne Mette Høiler, DIB Teknisk Isolering

Plads til isoleringen
Mindre end en uge efter Norisol A/S fik
entreprisen, var isoleringsarbejdet i gang.
Afdelingsleder Preben Jensen fra Norisol
A/S’ afdeling i Skovlunde er projektansvarlig, og han ser ingen forskel på den
tekniske isolering ved opførelsen af et
spritnyt hus, eller hvis der er tale om en
totalrenovering som i dette tilfælde. Selv
i et så detaljeret og vel planlagt byggeri
som Industriens Hus er afstanden mellem
rørene enkelte steder i kældergangene for
lille, og det betyder, at der er ikke plads til
den korrekte tykkelse isolering.

Manglende koordinering mellem
installationsfagene
Preben Jensen er ikke stødt på nogen
overraskelser i projektmaterialet fra
totalentreprenøren Pihl & Søn A/S, og
anvendelsen af clamps står også delvist
beskrevet i materialet, så der er taget
højde for clamps ved tilbudsgivningen.
I vid udstrækning overholder projektet
normerne for teknisk isolering. Han
tilskriver blandt andet den manglende
koordinering mellem installationsfagene som årsagen til rørafstanden, det
usædvanlige store forbrug af clamps

▼

Fire store 140 mm rørtræk samlet med
clamps er meget pladskrævende. Rørene
hænger i en smal, lavloftet gang, hvor der
samtidig skal tages hensyn til betondragere, døre, ventilationsrør og kabelbakker.
En del af disse rør er kølerør og skal derfor
korrosionsbeskyttes med antiox 180 my og
efterfølgende isoleres med Armaflex eller
Hygrowich - i dette tilfælde Armaflex - grundet pladsforholdende.

samt kabelbakker som mange gange
bliver monteret, inden rørene er frigivet
til isolering.
Isolering af clamps
I projektmaterialet fremgår det, at det er
valgfrit, om der anvendes Armaflex eller
Hygrowich til isolering af kølerør. Der
kan ikke anvendes Hygrowich på grund
af pladsforholdende. Endvidere står
der beskrevet, at såfremt der isoleres
med Armaflex må isoleringen ikke føres
ubrudt over en clamp, men skal føres op
til clampen fra hver side som efterfølgende isoleres. Der må gerne være luft
mellem isoleringsmaterialet og røret,
men det er vigtigt, at limningen slutter
helt tæt, så der ikke kommer luft ind og
dermed dannes kondens.
Teknisk isolering som selvstændig
entreprise
Preben Jensen mener, at det optimale
vil være en selvstændig isoleringsentreprise på større byggerier og udtaler
”Jeg tror, at dette vil bevirke en større
respekt om isoleringsfaget og ligeledes
kan man nøjes med ét isoleringsfirma
til brandlukninger, vvs-isolering, ventilationsisolering samt brandbeskyttelse
af stål og beton på byggeriet. I dag er
isoleringsenterprisen som oftest spredt
ud over fire til fem isoleringsfirmaer.
En selvstændig isoleringsenterprise vil
betyde, at eventuelle fejl opfanges tidligt
i byggeprocessen”. Ofte er den tekniske
isolering en del af vvs-entreprisen, og
bips har udarbejdet et særligt beskrivelsesværktøj for teknisk isolering.
Antal og placering af clamps overrasker
Preben Jensen har ved beregningen
af Norisol A/S’ tilbud taget højde for
brugen af clamps, men er alligevel overrasket over både antal og placering. På
de store fordelerrør i kælderen er der i
enkelte tilfælde ikke indregnet tilstrækkelig rørafstand. Store rørstørrelser er
lig med store clamps, og derfor skal
centerafstanden mellem rør med clamps
tilsvarende være større, helt op til otte

Norisol A/S’ kernekompetencer
er isolering, stillads- og overfladebehandling, asbestsanering,
aptering og indretning samt facadeentrepriser. I 2010 overtog Norisol A/S aktiviteterne i Grønbech
Construction A/S, som hidtil var
ejet af Icopal Danmark A/S.

remøderne med total- og/eller underentreprenører, men var med til to møder i
opstartsfasen med deltagelse af bygherren DI, totalentreprenør Phil & Søn A/S,
projeterende ingeniørfirma Rambøll A/S,
bygherrerådgiver Grontmij A/S samt
underentreprenør L&H Rørbyg A/S umiddelbart efter Norisol A/S fik opgaven.
Norisol A/S er under-underentreprenør,
og i byggebranchen er der ikke kutyme
for at blive inviteret med til bygherremøder.
Bæredygtigt byggeri

cm, for at isoleringen kan være der. Er
rørafstanden for lille, bliver montering af
den korrekte tykkelse isolering vanskelig
at overholde, og samtidig bliver finishen
også derefter.
Samlingerne på Isogenopak (beskyttelseskappe til synlige rør) og Armaflex
(isolering på kølerør) limes over rørene
og isolatøren skal bære maske som
følge af dampe fra den stærke lim.
Dette arbejde vanskeliggøres af en lille
rørafstand.
Aflevering november 2012
De to erfarne tekniske isolatører, Søren
Gärtner som har været i branchen i 30
år, og Werni Børgesen som har været i
branchen i 40 år, arbejder begge med
den tekniske isolering i Industriens Hus.
Efterhånden som rørene på en etage bliver frigivet, efter systemet er trykprøvet,
kan Søren Gärtner og Werni Børgesen
begynde deres isoleringsarbejde på
etagerne. Opgaven skal være færdig til
november 2012, og arbejdet forløber
indtil videre planmæssigt. Bygningen
skal stå indflytningsklar til maj 2013.
Det er DI der ejer Industriens Hus, og
imens renoveringen står på, er DI’s medarbejdere, inklusive DIB’s sekretariat,
midlertidigt flyttet til Copenhagen Towers
i Ørestaden.

DI beskriver Industriens Hus som et bæredygtigt byggeri der opføres i lavenergiklasse 2. Dette har dog ikke haft nogen
betydning for den tekniske isolering, der
isoleres efter standarden DS452 for Termisk isolering af tekniske installationer.
Industriens Hus opføres med dobbelt
facadesystem i lighed med DR Byen.
Preben Jensen fremhæver lydisolering af
faldstammer og spildevandpå de øverste
etager som rigtig gode tiltag. Ligeledes
monteres der to ekstra lag gipsplader ti
cm op mod dækket som efterfølgende
bliver fuget med lydfuge. Dette giver en
lydisolerende effekt mellem kontorene. ■

Preben Jensen er uddannet tømrer - ikke teknisk isolatør - men
på trods af dette har han alligevel
været i isoleringsbranchen i 22
år og har ansvaret for 22 isolatører samt fem funktionærer. Han
kom ind i branchen i forbindelse
med udførelsen af tømrerarbejde
for Ikas Teknisk Isolering A/S v/
Jørgen B. Sørensen og blev ansat
hos Ikas Teknisk Isolering A/S
i 1990, som efterfølgende blev
opkøbt af Norisol A/S i 1995.

Bygherremøder
Norisol A/S har ikke deltaget på bygher-

Teknisk isolatør Søren Gärtner, Norisol

Det er især ved bøjninger og ændring af

A/S viser her et eksempel på en for lille

rørføringer, at problematikken med for lille

rørafstand som følge af uhensigtsmæssig

rørafstand opstår som følge af anvendelsen

placering af clamps og bæringer.

af clamps.
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case
Bygherrens højre hånd
Af redaktør Anne Mette Høiler, DIB Teknisk Isolering

Det stod hurtigt klart, at rørafstanden
nogle enkelte steder i kælderen kunne
blive problematiske, hvilket ifølge bygherrerådgiver Lars Johansen, Grontmij
A/S skyldes, at der er tale om renovering af en eksisterende bygningsmasse.
De 140 mm store fordelerrør udspringer
i bunden af bygningen, og tillige med den
lave loftshøjde kan pladsen ikke undgå
at blive meget trang i kældergangene
under det nye Industriens Hus.
Fire store 140 mm rørtræk samlet
med clamps er meget pladskrævende,
og i dette tilfælde hænger rørene i en
smal, lavloftet gang, og samtidig skal
der tages hensyn til betondragere, venti-

lationsrør og kabelbakker. I Industriens
Hus er der nu engang kun den plads,
som den eksisterende bygningsmasse
tillader, konstaterer Lars Johansen
nøgternt.
Kollisionstests sker på rørene alene
Al projektering er sket i 3D og Rambøll
Danmark A/S har i projekteringsfasen
udført kollisionstests af alle rør i Industriens Hus. Den væsentligste årsag
til, at rørafstanden enkelte steder har
givet nogle udfordringer er, i følge Lars
Johansen, at testen sker på rørene
alene – isolering og clamps indgår ikke.
Lars Johansen foreslår en norm, som
foreskriver projektering og kollisonstests
udføres med isolering og eventuelle
clamps på.

Brug af clamps giver problemer
Ud fra en økonomisk helhedsbetragtning
er det uvist, hvorvidt brug af clamps kan
betale sig. Lars Johansen har ikke selv
regnet på, om der rent faktisk er noget
at spare ved brug af clamps, men er
overbevist om, at prisen på isoleringsdelen trykkes. Vvs'ernes brug af clamps
medfører et væsentligt ekstraarbejde for
isolatøren samtidig med, at isoleringen
opdeles i mange mindre stykker, hvilket
er uhensigtsmæssigt set med energibrillerne på.
Uanset hvilken pris isolatøren vælger
at gå ud med, er det vigtigt, at tage
forbehold for clamps i tilbuddet. Hvis
rørene mod forventning er samlet med
clamps, når isolatøren skal påbegynde
arbejdet, skal der som noget af det før-
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ste gøres opmærksom på ekstraprisen
inden selve arbejdet påbegyndes. Lars
Johansen påpeger vigtigheden af dokumentationen således: ”Den som har sin
dokumentation i orden er også den som
vinder – så enkelt er det”.
”Har man taget forbehold for clamps
og sker der en projektændring, for
eksempel til et andet produkt, mærke,
rørtype eller lignende har isolatøren ret
til at bede om en merydelse. Isolatøren skal være opmærksom på, hvilken
betydning det har, såfremt der sker en
projektændring. Bliver arbejdsgangen
mere besværlig eller bliver der et større
materialeforbrug?” lyder de gode råd fra
Lars Johansen.
Bygherrerådgivningen
Bygherren DI har hyret bygherrerådgiver Lars Johansen til at føre tilsyn
med ventilation, vvs samt den tekniske
isolering rent udførelsesmæssigt og
funktionsmæssigt bliver udført korrekt.
Lars Johansen, som er uddannet gas- og
vandmester samt vvs-tekniker, besig-

tiger, noterer og fotodokumenterer de
tekniske installationer, som han fører tilsyn med. Eventuelle problemer afklares
efterhånden som arbejdet skrider frem
i samarbejde med Phil & Søn A/S og
Rambøll Danmark A/S.
Driftsleder Ove Gotland er ansat i DI,
og Lars Johansen ser det som en fantastisk mulighed, at Ove Gotland følger
Lars Johansen i bygherretilsynet. Skulle
der senere opstå et driftsproblem af
en eller anden art, kender Ove Gotland
nemlig det tekniske system, som ligger
gemt bag lofter og vægge.
Bygherrenotater og Byggeweb
Efter at Lars Johansen har været på
tilsyn i Industriens Hus, skriver han en
bygherretilsynsrapport, der tillige med
fotodokumentation uploades på det digitale projektinformationssystem, kaldet
Byggeweb, som alle byggeriets parter
har adgang til. Tilsynsrapporterne behandles og er der uenighed om udførelsen, henviser Grontmij A/S til gældende
standarder og normer som rettesnor.

Ligger problemet i periferien forholder man sig til eftervisning i data- og
produktblade for at sikre, at normerne
overholdes.
Lars Johansen ser en fordel i at
udbyde isoleringsopgaven i en særskilt
entreprise og dermed give isolatørerne
adgang til bygherremøderne for at sikre
en optimal koordinering. Han ser derimod en kløft mellem den akademiske
og håndværksmæssige uddannelse og
nævner i den forbindelse byggeriet af
Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen
som et godt eksempel på et særdeles
velfungerende samarbejde. Underentreprenørerne arbejdede sammen med
rådgiverne i projekteringsfasen, hvilket
gav mulighed for at vende eventuelle
problemstillinger undervejs. ”Er man en
erfaren entreprenør som Preben Jensen,
har man kunne tage højde for det inden,
men så skal man altså også være rigtig
skarp” siger Lars Johansen og slutter
”alt ser jo flot ud på papir, men praksis
er altså noget helt andet”. ■

Specialfirmaet for isoleringsbranchen...
- Altid høj og personlig service med stærke priser!
• Rockwool
• Isover
• Armacell
• Isogenopak
• Aluminium
• Passiv brandsikring
• Keramiske produkter
• Glasvæv
Guldalderen 1, Fløng
DK-2640 Hedehusene
Tlf. +45 4656 2840
Fax +45 4656 2908
weiss-isolering.dk
weiss_dib_annonce.indd 1

25/01/12 09.33
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tema

Brandtætninge
øget opmærksomh
”Manglende eller utætte brandtætninger er ofte årsag til, at brande
får et uacceptabelt og unødvendigt stort omfang, hvor tab af menneskeliv,
produktionsanlæg eller maskiner kan være nogle af konsekvenserne”.
(Brandteknisk Vejledning 31 ”Brandtætninger”,
udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Af Erling Olsen, Technical Customer Support, Rockwool A/S

så vanskeligt som muligt for branden at
brede sig videre ud eller op i bygningen.
Liv og værdier skal sikres
På denne måde sikres mere tid til
evakuering og mere tid brandslukning
samt, når det går rigtig galt, udskyder
det tidspunkt, hvor bygningens bærende
konstruktioner bukker under for brandens påvirkning.

Foto 1

Skærpede myndighedskrav vil kunne øge
sikkerhedsniveauet og reducere antallet
af storbrande. Samtidig vil det reducere
risikoen for, at der drages tvivl om kvaliteten og ydeevnen af det arbejde, som
entreprenøren udfører.
Bygningers inddeling i mindre
brandtekniske enheder
For at forhindre eller forsinke brandes
udbredelse mest muligt opdeles større
bygninger i mindre afsnit, ”brandsektioner”, og disse brandsektioner opdeles
derefter i endnu mindre enheder, ”brandceller”.
Denne opdeling foretages af det
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Foto 4

projekterende ingeniørfirma eller anden
brandspecialist og til de entreprenører,
som er involveret i bygningens brandsikring, for eksempel isoleringsfirmaer,
ventilationsfirmaer etc., vil der normalt
blive leveret en tegning, som viser denne
opdeling (foto 1).
Formålet med denne opdeling er
naturligvis i længst mulig tid at kunne
begrænse branden til det sted, hvor
den er opstået, og så i øvrigt gøre det

Brandadskillende vægge og
etageadskillelser
Til de vægge og etageadskillelser, som
således skal bremse brandens fremmarch, stilles klare og velbegrundede
brandtekniske krav. I de fleste tilfælde
skal de være brandteknisk klassificerede
som Bygningsdel (R)EI60 (BD-bygningsdel
60 eller BS-bygningsdel 60), og i høje bygninger kan kravet være øget til (R)EI120.
Og de tekniske installationer?
Hvor tekniske installationer føres igennem disse brandklassificerede konstruktioner skal der foretages en tætning af
en sådan kvalitet, at konstruktionen efterfølgende har samme brandmodstand,
som før den blev gennembrudt (foto
2). Dette er beskrevet i BR2010, 5.5.2
stk. 4. Det er på netop dette punkt, at
opmærksomheden bør skærpes.

erne har brug for
hed
Foto 2

Foto 3. En gennembrydning, som skal brandtætnes. Fra Bella Sky
Comwell Hotel Copenhagen. Der findes 840 af den slags gennembrydninger ind til hvert værelse.

De tekniske installationer
- en klar risiko
Når tekniske installationer, for eksempel rør eller kabler, føres igennem de
brandadskillende konstruktioner øges
risikoen for, at branden kan bryde igennem. De fire største risici for sådan et
brandteknisk svigt er følgende:

1)	Der er hul rundt omkring rør eller
kabel, så flammerne uhindret kan
vandre igennem.
2)	Hullet omkring rør eller kabel er
lukket med materiale, som brænder
eller smelter bort, for eksempel ”byggeskum”.
3)	Uisolerede metalrør opvarmes kraftigt på brandsiden af gennemføringen, og på grund af metallets stærkt
varmeledende egenskaber bliver
røret på den anden side af væggen
så varmt, at brændbare materialer
antændes, selv om ingen flamme er
brudt igennem.
4)	Uisolerede plastrør smelter bort og
efterlader derved et hul gennem den
brandadskillende konstruktion.
Godkendte eller ikke-godkendte
brandtætninger?
Dansk lovgivning stiller ejendommeligt
nok ingen krav til, om den anvendte
lukningsmetode skal være testet eller
godkendt (foto 4).
Men det kræves, at der skal kunne
stilles dokumentation for, at tætning
af gennemføringer har mindst samme

brandmodstand som den konstruktion,
de gennembryder (BR2010, 1.3.3 stk.
3). Det kræves altså, at man kan dokumentere, at de udførte brandtætninger
fungerer som krævet og påstået.
De offentligt anerkendte anvisninger
som projekterende og entreprenører
kan søge assistance i, indeholder gode
råd og anbefalinger samt orientering om
”god praksis”.
Men i disse anvisninger findes ikke
oplysninger, som svarer til myndighedernes krav om, at dokumentation skal
kunne fremlægges.
Eksempler på sådanne offentlige publikationer er DS452, 4.1 og Brandteknisk vejledning nr. 31, udgivet af Dansk
Brand- og sikringsteknisk Institut, som
i øvrigt begge giver værdifuld viden om
vigtigheden af effektiv brandsikring.
Godkendte systemer
Man kan vælge at bruge godkendte
brandtætningssystemer. Der findes nemlig tætningssystemer som er udførligt
testede, og som derved har kunnet opnå
en generel systemgodkendelse.
▼

Brandtætningens opgave
Brandtætningens opgave klar: Den skal
hindre gennemgang af ild, røg, gas, støj,
fugt og lugt (BR2010, 8.1 stk. 2).
Tillige skal den hindre, at stærkt varmeledende rør og kabler under en brand
ikke bliver så varme på ”den kolde side”
af gennemføringen, at en ny brand startes der, selv om ingen flamme er brudt
igennem (BR2010, 8.1 stk. 3).
Brandtætningen skal i hele konstruktionens levetid bevare sin ydeevne. Der
må altså ikke gennem fremtidige år
opstå revner, sprækker eller lignende.
selv om temperaturændringer mv. får rør
og kabler til at bevæge sig.
I nærværende artikel fokuseres kun
på de brandtekniske forhold omkring
brandtætningerne.
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▼

Foto 5

Foto 6

Enkelte virksomheder, heriblandt
Rockwool A/S, har valgt at udvikle
brandtætningssystemer, som bevisligt
fungerer som påkrævet og påstået.
Bruger man et sådant tætningssystem,
vil den nødvendige dokumentation følge
med, og den tilhørende godkendelse kan
blot fremlægges for bygningsmyndigheden.

Hvert materiale eller materialekombination har sine brandteknisk stærke
og svage sider.
2) 	Rør findes i mange dimensioner.
	Det er indlysende, at et 160 mm eller
324 mm rør ikke brandtætnes på
samme måde som et 15 mm eller 18
mm rør.
3) 	Rør føres både vandret gennem
vægge og lodret gennem etageadskillelser.
	De brandtekniske forhold i de to
situationer er vidt forskellige, og selvsagt er de løsninger der anvendes,
ikke de samme.
4) 	Der findes både små og store gennemføringsåbninger
	Sommetider føres rør gennem
borede huller i vægge og dæk med
et rør i hvert hul. Sommetider føres
grupper af små og store rør gennem
store udsparringer, hvorigennem der
samtidig føres bundter af kabler ved
siden af grupper af både plast- og
metalrør (foto 5 og foto 6). Disse to
typer åbninger tætnes naturligvis heller ikke på samme måde.

Ikke-godkendte metoder
Udfører man derimod brandtætninger
på en måde, som ikke er omfattet af en
MK-godkendelse, må entreprenøren selv
fastlægge, hvorledes arbejdet udføres,
og derefter kan komme i en situation,
hvor der skal præsenteres den nødvendige dokumentation for brandtætningens
kvalitet og ydeevne.
Sådanne ikke-godkendte metoder
er blandt andet vist i DS452, 4.1 og i
Brandteknisk Vejledning nr. 31 fra Dansk
Brand- og sikringsteknisk Institut, men
dokumentation for kvalitet og ydeevne
som anført i BR2010, 1.3.3 stk. 3 leveres ikke.
Er det så vanskeligt?
Tætning omkring rør og kabler er vel i
princippet ikke så vanskelig at udføre,
men der skal være sikkerhed for at den
udførte tætning fungerer, og når der skal
fremlægges dokumentation for kvalitet
og ydeevne, så stilles der krav til specialisten.
Kombinationen af materialer, dimensioner, orientering og typer af gennemføringsåbninger er næsten uendelig:
1)	Rør fremstilles af mange forskellige
materialer.
	Mest normalt er stål, støbejern,
kobber og plast eller eventuelt ved
en kombination af for eksempel aluminiumsrør og et eller flere lag plast.
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At kunne fremlægge dokumentation for
brandtætninger, som er placeret et eller
andet sted i ovennævnte komplekse
verden synes næsten utænkeligt, medmindre at man brandtester de enkelte
kombinationer.
MK-godkendte systemer giver
sikkerhed
Selv om der i lovgivningen ikke stilles
krav om brug af MK-godkendte tætningsmetoder peger alt på, at det netop
er sådanne tætningsmetoder, der bør
anvendes.
For det første er det den eneste måde,
man uden problemer kan forsikre bygherre, forsikringsselskab og myndigheder

om, at brandtætningerne
er udført, så man kan
regne med, at de fungerer
efter hensigten. For det
andet kan man uden videre fremlægge dokumentation for myndighederne
hvis det kræves. For det
tredje kan isolatøren sikre
sig selv og sit firma mod,
at der stilles tvivl om kvalitet og ydeevne for det
brandtætningsarbejde,
der er udført.
Bør lovgivningen ændres eller reglerne
præciseres?
I den danske byggelovgivning er det klart
beskrevet, hvorledes konstruktionerne
skal fungere – også efter at de er blevet
gennembrudt af installationer.
Det er også klart beskrevet, at man
skal kunne fremlægge dokumentation
for brandtætningers funktion hvis det
forlanges, og netop her møder man
problemet! De tidligere nævnte publikationer som viser en række ikkegodkendte brandtætningsmetoder,
udtrykker sig med så megen autoritet, at
metoderne fejlagtigt kan blive opfattet
som ”forhåndsgodkendte”, men der er
ikke sikkerhed for, at de giver brandtætning i et klart udtrykt antal minutter, og
der findes ikke den dokumentation som
myndigheden kan forlange.
Man kan ønske sig, at fremtidig
lovgivning vil præcisere, at der i danske
byggerier udelukkende må benyttes
brandtætningsmetoder som bevisligt
opfylder de i lovgivningen stillede krav,
og at den stedlige brandmyndighed kontrollerer, at dette sker.
Indtil dette ønske opfyldes, løbes der
i ethvert større eller mindre byggeri en
risiko for at bygningens brandsikringsmetoder er både foreskrevet og udført
korrekt, men af ikke-godkendte brandtætninger.
Til vægge og etageadskillelser i
bygninger stilles klare krav om dokumentation for brandteknisk ydeevne. Det vil
være værdifuldt for både bygningsejer,
for personer i bygningerne og for samfundet, dersom der til brandtætningerne
stilles tilsvarende krav om dokumentation. Skærpede krav vil give øget sikkerhed for både liv og værdier. ■
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Brandsikring sat i system
Anvend Rockwool Conlit Brandskotplade til brandsikring
af gennemføringer i vægge og dæk.
Du opnår:
- optimal passiv brandsikring
- hurtig og nem montage
Kontakt Rockwool for mere information om optimal brandsikring.
Læs mere om Rockwool Conlit på www.rockwool.dk

dk
rockwool.
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Så enkel har byggeteknisk brandbeskyt-

tema

telse aldrig været før: Armaflex Protect og
Armaprotect 1000 fra Armacell til sikker
lukning af væg- og loftsgennembrydninger.

Armaflex Protect og Armaprotect 1000:

Isolering og brandbeskyttels
- En let anvendelig brandbeskyttelsesløsning fra Armacell

Armacell tilbyder nu et højfleksibelt
rørafskærmningssystem til næsten
alle byggetekniske rørtyper. Samtidig
garanterer produktet en effektiv termisk
isolering og en sikker beskyttelse mod
optøningsvand og støj. Armaflex Protect, som i 2011 blev MK-godkendt, er
lige så let at anvende som alle andre
Armaflex-produkter. Ringspalten i vægog loftsgennembrydninger kan hurtigt,
rent og sikkert lukkes med Armaprotect
1000 brandbeskyttelsesmasse. Den
ikke-brændbare masse med et smeltepunkt på >1000 °C er det perfekte
systemsupplement ved anvendelsen af
Armaflex Protect, men produktet kan
også anvendes direkte på rør og endog
elektriske kabler i væg- eller loftsgennembrydninger.
Mangelfuld planlægning og udførelse
af den forebyggende brandbeskyttelse
truer sikkerheden i bygninger og kan i
tilfælde af brand koste menneskeliv.
Der foreligger en særlig risiko, hvis ilden
kan udvikle sig langs automatiseringen
i hjemmet, i det rørføringer forbinder en
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bygnings forskellige brandafsnit med
hinanden. Hvis disse ikke er effektivt
afskærmet, udgør de i tilfælde af brand
et betydeligt risikomoment, da ild eller
røg kan sprede sig over ledningerne og
forplante sig til nye brandafsnit.
Med Armaflex Protect kan rørføringer
sikkert afskærmes: Varme-, vvs- og
kølerør af ikke brandbare eller brandbare
materialer kan uden ekstra forholdsregler føres ildfast gennem både massive
vægge og lofter samt gennem lettere
vægkonstruktioner. Ikke kun rør af stål,
rustfrit stål, støbejern eller kobber, men
også plastrør og flerlagsforbindelsesrør
kan afskærmes med brandbeskyttelsesbarrieren uden yderligere ekstra foranstaltninger. I tilfælde af brand skummer
brandbeskyttelsesbarrieren op og opnår
en brandmodstandsdygtighed på 120
minutter. Ved projektering og installation
af produktet skal man ikke tage hensyn
til teoretiske minimumsafstande. Den
højfleksible og fiberfrie slange bliver
simpelthen slidset op og klæbet sammen. Efterfølgende dækkes sømmet

med Armaflex Tape. Armaflex Protect
blev i sommeren 2011 MK-godkendt hos
Statens Byggeforskningsinstitut.
Så enkel har byggeteknisk
brandbeskyttelse aldrig været før
Til lukning af ringspalten tilbyder Armacell, med Armaprotect 1000 brandbeskyttelsesmasse, et materiale klar
til brug, som kan anvendes direkte fra
spanden. I forhold til traditionelle løsninger leverer massen afgørende fordele:
Mørtel eller kompound kræver ikke blot
et kostbart for- og efterarbejde, disse
materialer kan oven i købet kun anvendes på allerede isolerede ledninger.
Brandbeskyttelseskit og brandbeskyttelsesskum giver heller ikke tilstrækkelig beskyttelse mod varme og støj.
Desuden er anvendelsesområdet for
disse produkter ofte begrænset. I sammenligning med tidligere produktløsninger er Armaprotect 1000 brandbeskyttelsesmasse i uovertruffen grad let at
anvende da man selv, enkelt og hurtigt,
kan påføre den i vanskelige monterings-

se i ét

situationer med hånden eller med en
spatel. En forskalling er for det meste
ikke nødvendig, og den selvhærdende
masse kan derefter uden problemer
slibes, bores og skæres. Armaprotect
1000 brandbeskyttelsesmasse kan
også umiddelbart anvendes på ledninger
af metal og plastik såvel som på elektriske kabler.
På grund af sin sammensætning af
hule mikrokugler i forbindelse med innovative, uorganiske bindemidler sikrer
Armaprotect 1000 brand-beskyttelsesmasse også en effektiv beskyttelse mod
varme og støj. Med en varmeledningsevne på λ10 = 0,040 W/(mK) beskytter massen ledningerne sikkert mod
energitab. Som bekræftet af Fraunhofer
Institut für Bauphysik (Stuttgart, Tyskland) reducerer brandbeskyttelsesmassen overførslen af strukturbåren støj
mange gange. Produktet opfylder den
europæiske Standard EN 998-2 og bærer CE-mærkningen.
For mere information omkring Armaflex
produkter kontakt Mads
Lindelof på telefon

2033 4232 eller mail mads.lindelof@
armacell.com
Armacell fremstiller teknisk skum
og markedsfører fleksible tekniske
isoleringsmaterialer over hele verden. I
regnskabsåret 2010 opnåede virksomheden en årsomsætning på cirka 427
millioner euro. Hovedsædet for firmagruppen, som med 18 fabrikker opererer i 12 lande, er Münster/Westfalen.
Foruden ARMAFLEX som førende mærke
inden for fleksible tekniske isoleringer
fremstiller de cirka 2.500 medarbejdere
i virksomheden termoplastiske isoleringsmaterialer, beklædningssystemer,
produkter til brandsikring og støjdæmpning samt specialskum til en lang række
anvendelsesformål inden for industrien
samt skumkerner, der anvendes som
forbindelsesmaterialer. Yderligere informationer om virksomheden fås under:
www.armacell.com/dk. ■

- din isoleringsrådgiver
- din totalleverandør

Passiv
brandsikring

Landsdækkende
service og lager

BALLERUP
Tlf. 7026 0636
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Tlf. 7022 9933
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www.armadan.dk
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"I vores branche kan vi
desværre ikke bruge robotter"
- Adm. direktør i Nytech Isolering
A/S, Jens Erik Hansen, har taget
utraditionelle metoder i brug for
at tiltrække nye lærlinge til
virksomheden – ”fordi det er
branchens ansvar”
siger Jens Erik Hansen.


Af redaktør Anne Mette Høiler, DIB Teknisk Isolering

I øjeblikket har Nytech Isolering A/S to
lærlinge, men adm. direktør Jens Erik
Hansen vil gerne have mindst en ny lærling hvert år. I håb om at tiltrække nye
lærlinge til virksomheden fik Jens Erik
Hansen derfor den idé, at annoncere
i Esbjergs foldboldblad. Det kom der
to henvendelser ud af, hvoraf den ene
sandsynligvis resulterer i en læreplads.
Manglende lærlinge og lærepladser
kan resultere i, at uddannelsen nedlægges. Derfor ser Jens Erik Hansen gerne
en tættere kontakt med AMU-Syd og
Teknisk skole i Audebo, som uddanner
isolatørerne, og at de henviser unge
mennesker, der ønsker en læreplads, til
virksomhederne.
Jens Erik Hansen ser det som både
virksomhedernes og branchens ansvar
at ansætte lærlinge: ”En af de store
udfordringer i vores branche er en uddannelse til de unge. Der skal nyt blod
til”. I stillingsannoncen lokker han med
ordene: "En robot er modsat et menneske god til at udføre det samme arbejde
igen og igen, og det er naturligvis den
måde de er konstrueret på. I vores branche kan vi desværre ikke bruge robotter,
men menneske.
For at udføre isoleringsarbejde i
Norge kræves der ud over fagbrev ligeledes ekstra kurser og certifikater, samt
at man taler et skandinavisk sprog. Jens
Erik Hansen vurderer, at sikkerhedskravene generelt er strengere i Norge end i
Danmark, og har en af Nytech Isolering
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A/S’ ansatte ikke de nødvendige papirer,
sørger Nytech Isolering A/S for efteruddannelse. Et offshorecertifikat koster
Nytech Isolering A/S 14.000 – 16.000
kr. plus indkvartering i kursusperioden.
Kurset foregår via pc og i Maersk Training Esbjerg A/S eller hos Falck Nutech.
Et dansk svendebrev accepteres
heldigvis i Norge, men afdelingsleder
Kim Eriksen, Norisol A/S kender godt til
problematikken med forskellige uddannelser over grænserne. Kim Eriksen er
DIB's repræsentant i den europæiske
organisation for isoleringsforeninger
(FESI), som arbejder med at harmonisere isoleringsuddannelserne i EU. Et
fælles europæisk uddannelsesbevis
forventes færdigt i løbet af 2012, og det
vil blive muligt på bagsiden af beviset
at afkrydse de isoleringsspecialer, som
man er uddannet i. Det europæiske uddannelsesbevis skal gøre det nemmere
for både isolatørerne og firmaerne at
arbejde på tværs af grænserne.
Nytech Isolering A/S udfører projekter
i udlandet, og lærlingene er velkomne
til at prøve kræfter uden for Danmarks
grænser, hvis de vil. De udenlandske
opgaver spænder vidt og ud over Norge
udfører Nytech opgaver blandt andet
i Houston, Texas og England samt på
Bahamas.
Nytech Isolering A/S
Selvom firmaet ligger i Esbjerg Havn er
det ikke kun offshoreopgaver som udfø-

res. Opgaverne spænder fra fru Jensens
varmtvandsbeholder over kraftværkskedler til offshoreindustrien i Norge. Som
med de fleste opgaver skyldes de tætte
forbindelser til eksisterende kunder.
Nytech Isolering A/S lejer ”arme og ben”
ud til BIS Industrier og til tider også til
Mærsk Oil & Gas A/S, Semco Maritime
A/S, og DONG A/S. Det er primært
vedligeholdelsesopgaver inden for vvs og
ventilation imens offshore er rør, beholdere samt procesanlæg.
Når snakken om branchens største
udfordring kommer på tale, så mener
Jens Erik Hansen, at de virksomheder,
som står uden for, skal ind i foreningen.
Der skal være fokus på branchens udfordringer. Virksomhederne skal tage ansvar
for uddannelse, kvalitet og samarbejde
og ikke som nu, hvor nogle har valgt at
køre frihjul på hele branchens bekostning. Hvad med Nytech Isolering A/S og
fremtiden? ”Det er et godt spørgsmål,
som jeg gør mig en hel del tanker om”
siger Jens Erik Hansen. I bestyrelsen har
vi talt om det, og vi overvejer at ansætte
en andenpilot til foråret. Det bliver nok
den vej, som vi beslutter os for at køre.
Jens Erik Hansen har netop rundet de
60 år og flere gange om ugen spilles der
op til dans med Kandis, Richard Ragnvald og Bamse på harmonikaen – noget
der meget gerne skulle blive endnu mere
tid til fremover. ■

Samspil mellem virksomheder,
AMU-Syd og EUC Nordvestsjælland
- der er ingen tvivl om, at et tættere samarbejde og informationsudveksling
mellem AMU-Syd, EUC Nordvestsjælland og de tekniske isoleringsvirksomheder vil give bedre mulighed for formidling af lærepladser og
elever. DIB har oprettet en gruppe på Facebook under navnet "Teknisk
Isolering", som allerede har haft held med formidling af to lærepladser.
Af redaktør Anne Mette Høiler, DIB Teknisk Isolering

Faglærer Preben Kristensen står for
uddannelse af tekniske isolatører på
AMU-Syd i Kolding. På målrettede kurser
undervises der i teknisk isolering også
til offshoresektoren. Netop offshore er
et område som virksomhederne Nytech
Isolering A/S, Norisol A/S og Jørgen
Kynde A/S benytter sig af, da en del af
deres forretningsområde netop er inden
for offshoresektoren.
Voksenlærlinge
Det er muligt at uddanne sig som teknisk
isolatør på AMU-Syd og EUC Nordvestsjælland i Audebo. En voksenlærling
skal være fyldt 25 år ved uddannelsens
begyndelse samt have en uddannelsesaftale med en godkendt praktikvirksomhed. Som voksenlærling er der mulighed
for at få nedsat læretiden, også kaldet
merit, hvis en tidligere uddannelse eller
erhvervserfaring kan bruges i den nye uddannelse. Det faglige udvalg for teknisk
isolering godkender merit efter indstilling
fra virksomhed og uddannelsessted.
Start uddannelsen på mandag
En isolatørs arbejdsområde spænder
lige fra isolering af rør, ventiler, beholdere og ventilationskanaler til brandisolering, lydisolering og skibsisolering.
Kurserne på AMU-Syd afvikles i åbent
værksted som betyder, at der er løbende
optag, og man kan starte hver mandag
forudsat, at der er plads på holdet. På
amusyd.dk under isolering findes en
detaljeret kursusoversigt.
I øjeblikket er der syv lærlinge på
AMU-Syd, som er på forskellige forløb
i uddannelsen. Kl. 8.00 starter undervisningen, delvis på skolebænken med
pc'ere og tavleundervisning og med
praktisk individuelt arbejde side om side

alt efter hvilket forløb lærlingen er på.
Uddannelsen er opdelt i fem hovedforløb, hvad enten man er voksenlærling
eller almindelig lærling. Unglærlingene
har dog derudover et grundforløb på 8 –
10 uger.
Gennemsnitsalderen stiger
Det bekymrer Preben Kristensen, at
branchen på den ene side mangler lærlinge og på den anden side lærepladser.
Gennemsnitsalderen på de nuværende
isolatører bliver hvert år højere, og der
vil i stigende grad blive mangel på lærlinge, vurderer Preben Kristensen.
Tilskud på 60 kr. i timen
Hvis man er ledig, har man mulighed for
seks ugers selvvalgt kursus, og AMUSyd udarbejder en uddannelsesplan. En
virksomhed som for eksempel Nytech
Isolering A/S skal betale 100 – 120
kr. om dagen for at sende en ansat på
kursus, men samtidig kan virksomheden
søge tilskud hos Isoleringsbranchens udviklingsfond på op til 60 kr. i timen. Hver
gang en virksomhed betaler løn til en
isoleringsarbejder indbetales samtidig
også et beløb til fonden.
Hovedparten af kursisterne er ikke i
arbejde og deltager gratis på kurserne.
Som oftest lykkedes det at finde en praktikplads efterfølgende på en virksomhed.
Der ydes tilskud til de virksomheder som
tager kursisterne i praktik. Efter praktikperioden fortsætter mange i virksomheden som lærling, efter de har haft
mulighed for at se hinanden lidt mere an.

virksomheder. Flere virksomheder, for
eksempel Nytech Isolering A/S, søger en
lærling samtidig med, at flere elever på
skolen i Audebo mangler en læreplads.
Preben Kristensen hilser derfor Nytech
Isolering A/S’ initiativ velkommen og
som et rigtig godt eksempel på et område, hvor skolen og virksomheden med
stor fordel kunne arbejde meget tættere
sammen.
”Teknisk isolering” på Facebook
For at give virksomheder, lærlinge og
branchens øvrige interessenter mulighed for at udveksle information, blandt
andet om lærepladser, har DIB etableret
et åbent forum på Facebook. Alle med
interesse for teknisk isolering opfordres
til at blive medlem af gruppen Teknisk
isolering. ■

Efter 33 år i isoleringsbranchen kan man
vist godt sige, at faglærer Preben Kristensen
har fået ulden godt op under neglene. De seneste seks år har han undervist på AMU-Syd
i Kolding. På billedet ses fra venstre Preben

Hyppig dialog mellem skole og
virksomhed
Preben Kristensen opfordrer til en
tæt og hyppig dialog mellem skoler og

Kristensen, Søren Rasmussen, Olaf Bahn
Isolering A/S i Hinnerup, Pia Nielsen, Norisol
A/S i Fredericia samt Claus Dion Poulsen,
Unitech Isoleringsteknik A/S i Hobro.
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Munken
og Poly-Cappen
På sin fødselsdag den 18. december 2010 døde Steen Munch,
også kaldet Munken, kun 59 år gammel. Hans søn Adam Munch
har overtaget ansvaret for firmaet Poly-Cap ApS, hvis hovedområde er
underleverandør af pladekapper af aluminium til den tekniske
isoleringsbranche.


Adam Munch var kun 40 dage gammel,
da en Citroën model Pallas på danske
plader kørte ud af byen Bizerte i Tunesien. Munken havde overtalt Latifa til at
prøve lykken sammen i det kolde nord,
og kursen blev sat mod Danmark med
Adam på bagsædet. Nu, 30 år efter, er
Adam Munch direktør i Poly-Cap ApS,
det firma som hans far stiftede få år
efter Citroënen nåede Danmark.
Poly-Cap ApS blev stiftet i 1982
Munken stiftede Poly-Cap ApS i 1982
kort tid efter hjemkomsten fra Tunesien.
Firmanavnet Poly-Cap stammer fra en
kappe af polyuretanskum, som Munken
udviklede og ønskede at sætte i produktion. En konkurrent Tobucap kom ham
dog i forkøbet inden den blev patenteret,
og i stedet valgte Munken at opbygge en
virksomhed med produktion af plade-
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Af redaktør Anne Mette Høiler, DIB Teknisk Isolering

kapper af aluminium til beskyttelse og
isolering af ventiler, rør, bøsninger og
flancher.
Sans for både god økonomi og god mad
Allerede i skoletiden var Munken kendt
for en god forretning. Fra en hjemmelavet frugtbod solgte han æbler til sine
skolekammerater i frikvarterene. Munken havde sans for både økonomi og
en god forretning, men samtidig skulle
tilværelsen forsødes med en god bøf og
en flaske vin fra Argentina.
Fra Lolland til Latifa
Munken voksede op på Lolland og ville
gerne være journalist. Han kom i praktik
på et reklamebureau, men via en kammerat fik han smag for teknisk isolering,
og det var i forbindelse med hans arbejde i isoleringsfirmaet Jørgen B. Søren-

sen, at han kom til Tunesien i 1977. F.L.
Smidth opførte på daværende tidspunkt
en cementfabrik i Bizerte, og Munken
blev udstationeret i 3 år som supervisor
for 27 isolatører. Det var både danske
og lokale isolatører, som arbejdede med
isolering af rør, kedler og filtre. Aftnerne
gik som regel med kortspil i hotellets
restaurant, og pludselig en dag fik Munken øje på Latifa, som tilfældigvis var på
besøg hos sin søster.
Priskuranter og prislister
Det har altid ligget i kortene, at Adam
Munch skulle overtage firmaet, og hver
dag efter skole havde Adam travlt på
værkstedet. Far og søn sad over for
hinanden og udregnede priser, og bagefter sammenlignede de facit. På denne
måde lærte Adam Munch priskuranterne
og prislisterne at kende. Det sidste

halve år var det ikke muligt for Munken
at komme i firmaet, og det var derfor
oplagt, at Adam Munch tiltrådte som
adm. direktør.
Poly-Cap og fremtiden
Adam Munch er tilfreds med den måde
firmaet fungerer på og har ingen umiddelbare planer om at ændre Poly-Caps
forretningsområde som underleverandør
af pladekapper af aluminium til tekniske
isoleringsfirmaer. ”Kunderne kan godt
lide, at Poly-Cap ApS arbejder ud fra en
fast prisliste og de ved, hvad vi står for”
siger Adam Munch og tilføjer, ”vi er 100
pct. loyale over for vores kunder og er
bevidste om, at vi arbejder i deres navn,
når vi er ude at montere kapperne”. PolyCap ApS arbejder kun for andre isoleringsfirmaer og udfører ikke selv teknisk
isolering.
Til foråret kan Poly-Cap ApS fejre 30
års jubilæum, og samtidig kan medarbejderne Tonny og Kenneth fejre deres 25
års jubilæum i virksomheden. ■
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Større tilskudsmuligheder i vente
De igangværende politiske forhandlinger om Danmarks fremtidige
klimastrategi har stor betydning for DIB’s medlemmer. Regeringens
klimaudspil Vores Energi lægger op til, at tilskudsmuligheden, i forbindelse
med energioptimering, skal stige med minimum 20 pct. nrgX har
specialiseret sig i at formidle disse tilskud nemt og effektivt.
Af driftsansvarlig Rasmus Barfred, nrgX

Øget tilskudsmuligheder
Forsyningsselskabernes energispareforpligtigelse står til at blive kraftigt
forøget i den energiaftale, der skal løbe
i perioden 2013 – 2017, og derfor vil
der være et øget fokus på køb og salg af
energibesparelser, da forsyningsselskabernes forpligtigelser stiger. Forsyningsselskaberne er interesserede i at købe
besparelser så billigt som muligt, og derfor skal bygherre eller aktør på bygherres vegne være klar over deres muligheder. Sælger af en energibesparelse må
selv vælge, hvilket forsyningsselskab de
vil sælge besparelsen til, og derfor kan
sælger frit vælge det forsyningsselskab,
der vil give det højeste tilskud.
Hvem og hvordan skaffer man tilskud?
Som aktør på vegne af bygherre har
isolatører mulighed for at søge tilskud til
en given byggesag. På denne måde vil
tilskuddet fremstå som en økonomisk
gevinst ved at anvende dig til det udførende arbejde, idet tilbagebetalingen
på netop dit projekt bliver formindsket.
Derfor er det en god idé, hvis du søger
tilskud for bygherre. Når du skal søge
tilskuddet er der flere fremgangsmåder,
hvorpå dette kan gøres. nrgX tilbyder en
markedsplads, hvor din eneste opgave
er at oprette dit projekt med tilhørende
dokumentation, og slutteligt melde projektet færdig når opgaven er udført. Så
snart et projekt meldes færdigt, sendes
tilskuddet til din kunde. Adm. direktør
Ole Buhl, BV Isolering har anvendt
markedspladsen til at skaffe tilskud og
udtrykker tilfredshed, idet det maksimalt
tog fem minutter at oprette et projekt og
at lægge det på auktion.
Hvad kan du få ud af nrgX
Som isolatør giver nrgX dig mulighed for
at søge tilskud, uden at du skal kontakte
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Salgschef Kim Eriksen, Norisol A/S, adm. direktør Ole Buhl, BV Isolering samt driftsansvarlig Rasmus Barfred, nrgx får en snak om forsyningsselskabernes tilskudsmuligheder på
DIB’s medlemsmøde den 4. november 2011 på Comwell Kellers Park i Børkop.

en lang række forsyningsselskaber for at
finde ud af, hvem der er interesseret i at
støtte netop dit projekt. Ved at anvende
nrgX kan du altså koncentrere dig om
det udførende arbejde og bruge minimal
tid på at indhente tilskud. Derudover giver nrgX dig mulighed for at få et konkret
tilbud fra et forsyningsselskab, inden
din kunde accepterer dit tilbud. nrgX har
i 2011 opnået en gennemsnitspris på
26,5 øre/kWh, og dette niveau forventer
vi at bibeholde i 2012, og tilmed forventer nrgX en stigning i slutningen af 2012
og fremadrettet.
nrgX har i 2011 håndteret 48GWh,
der har fordelt sig på 65 forskellige
projekter. Projekternes størrelse varierer
fra 21MWh til 7000MWh, og på alle
projekter i 2011 blev der afgivet bud fra
en køber.
Dokumentation
Før et forsyningsselskab vil udbetale
tilskud til din isoleringssag, skal du
kunne fremvise dokumentation for, at
den oplyste besparelse finder sted.
Denne dokumentation har du mulighed

for at lave i det Excel regneprogram,
som arbejdsgruppen bag Oplysnings- og
kontrolordningen for teknisk isolering
har udarbejdet. Til større projekter er det
typisk en god idé at vedhæfte billedmateriale udover din udregningsdokumentation, således at forsyningsselskabet
kan se, hvad sagen omhandler. Som
bruger af nrgX vil du modtage vejledninger samt have mulighed for support, hvis
du har nogle spørgsmål i forbindelse
med ansøgning om tilskud. Såfremt dine
spørgsmål er af teknisk karakter, vil nrgX
anbefale, at du kontakter sekretariatet
hos DIB på telefon 3377 3753.
Hvordan kommer du i gang?
Det er gratis at blive oprettet på markedspladsen nrgX, og det indebærer ingen forpligtigelse. Du kan blive oprettet
på nrgX.dk eller ved at kontakte support
på telefon 7020 5005. Du er også meget velkommen til at kontakte support,
hvis du har nogle spørgsmål. nrgX tager
kun kommission for gennemførte projekter, hvor bygherre har modtaget tilskud
fra et forsyningsselskab. ■

Landsdækkende isoleringsfirma
med 75 år i branchen
• Pålidelig & troværdig samarbejdspartner.
• Innovativ i løsningsforslag.
• Højt kvalitets- og serviceniveau.
• Isolatøruddannelse på godkendte

• Udfører alle former for teknisk isolering.
• Energioptimering.
• Opnå tilskud til at forbedre økonomien
og et bedre CO² regnskab.

• Udfører opgaver internationalt.

værksteder.
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ARMAFLEX KURSER 2012
Planlagte kurser i korrekt montering af Armaﬂex plader og slanger.
Forhandler
Armadan

Weiss

Marts
Uge 12
d. 22.03.2012
kl. 09.00 - 14.30

April

Uge 15
d. 12.04.2012
kl. 09.00 - 14.30

Oktober
Uge 41
mere information
senere
Uge 44
mere information
senere

Tilmelding til den arrangerende forhandler.
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Performance
UovertrUffen, når det gælder forebyggelse
af kondensering

Hvorfor dog nøjes med almindelige
isoleringsmaterialer når du kan få den
originale AF/Armaflex® med Microban® ?
Større produktivitet, effektivitet, fleksibilitet
Install it, trust it.
Tfn: +45 20 33 42 32
mads.lindelof@armacell.com

Armaflex.com

Isoleringsbranchen

drukner i vandskader
- det østlige Sjælland blev ramt af et voldsomt skybrud den 2. juli 2011
og store dele af København blev oversvømmet. Dette gav travlhed til de
tekniske isolatører, som siden har arbejdet på højtryk for at udbedre
skaderne.
Af redaktør Anne Mette Høiler, DIB Teknisk Isolering

Det var noget af et særsyn, der mødte isolatørerne, da gulvet
blev fjernet i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser i Bredgade i København. Isoleringsfirmaet
IsoNord havde fået til opgave at udbedre vandskaderne, men
afisoleringen af rørene viste sig at blive langt mere kompliceret
end beregnet. Rørisoleringen, som var gennemblødt af oversvømmelserne bestod af asfaltpap, et gammelt materiale som
ikke længere anvendes. Isoleringen var simpelthen rustet fast
til de irrede rør, og isolatørerne måtte skrabe det våde materiale af med en kniv.
IsoNord blev kontaktet af forsikringsselskabet, som varetog vandskaden for Ministeriet for Forskning, Innovation og
Videregående Uddannelser. Vandskaden var sket i stueetagen
på et areal med varmerør, fjernvarmerør samt rør til brugsvand.
Tilsammen drejede det sig om 150 meter rør.

Under arbejdet med at fjerne de gamle og våde isoleringsmaterialer bar isolatørerne åndedrætsværn og beskyttelsesdragter for at beskytte mod eventuel begyndende skimmelsvamp. Materialet blev fyldt i sække og forseglet af hensyn til
sporer af skimmelsvamp.
Extreme makeover
De blotlagte rør, som snævrede ind fra den ene ende af lokalet
til den anden, var dårligt isolerede og havde sikkert fungeret effektivt som gulvvarme i lokalet. Rørene sad så tæt, at der ikke
var plads til den korrekte tykkelse isolering, og IsoNord valgte
derfor at samisolere flere rør med lamelmåtter, som blev skåret
til, tapet og til sidst omviklet med tråd. Hvor rørafstanden tillod
det, blev rørene isoleret med 20 mm. universal rørskåle fra
Rockwool A/S.

Den gennemblødte rørisolering bestod
af asfaltpap, et gammelt materiale,
som ikke længere anvendes. Kønt så
det bestemt ikke ud.

Isoleringen var rustet fast til de
irrede rør, og isolatørerne måtte
skrabe det våde materiale af
med en kniv. Isolatørerne bar
åndedrætsværn mod eventuel
begyndende skimmelsvamp.
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I anledning
af min
70 års fødselsdag
d. 11. juni 2012
afholdes åbent hus
lørdag d. 9. juni 2012
kl. 12.00 på
Sallingsund Færgekro.
Tilmelding på
tlf. 97 72 15 83
mellem 17.00-21.00
senest d. 31. maj 2012.
Med venlig hilsen
Henning Albæk

Fremtiden ligger i energirenovering
Fra et forholdsvis stille marked gav skybruddet isoleringsbranchen i Storkøbenhavn et boom. Mange bolig- og bygningsejere
i Københavnsområdet har siden skybruddet tilbage i juli 2011
kæmpet med de skader, som vandmasserne har forvoldt i
regionen. For IsoNord, som er et nyetableret firma i branchen
med tre ansatte og nyt medlem af DIB, har vandskaderne givet

14276 · bureauLIST.dk

Indbydelse til
åbent Hus
Isolering af
turbiner
• Teknisk isolering
• Akustisk
regulering
• Facadebeklædning
• Køle-/frysehuse
• Stilladsentrepriser
• Skibsaptering/
skibsindretning

www.norisol.com

Norisols tjenesteydelser omfatter
levering produkter og knowhow til
forebyggelse af energitab, stilladsog inddækningsservices, regulering
af lyd og støj samt brandsikring.
Vi arbejder offshore og onshore
inden for olie- og gasindustrien,
på skibsværfter, raffinaderier og
kraftværker. Og for medicinalindustrien, levnedsmiddelindustrien
samt bygge- og anlægsbranchen.

Telefon + 45 5819 5050

både ekstra arbejde, nye kontakter, og ikke mindst erfaring. Direktør Morten Offenbach, IsoNord, er begejstret, men på trods
af, at skybruddet nærmest har væltet isoleringsbranchen, så
ligger markedsmulighederne inden for energirenovering, vurderer direktør Morten Offenbach og tilføjer, at det netop er her,
IsoNord ønsker at lægge sine kræfter i fremtiden. ■

Rørene sad så tæt, at IsoNord valgte at
samisolere flere rør med lamelmåtter. Hvor
rørafstanden tillod det, blev rørene isoleret
med 20 mm. universal rørskåle fra Rockwool.

21

Medlemsfortegnelse for Danske Isoleri
ACTIV A/S
Højevej 14 · 4900 Nakskov
Tlf. 54910190 · Fax 54922567
info@activ-as.dk
www.activ-as.dk
AJ Isolation ApS
Hedebyvej 4 · 3650 Ølstykke
Tlf. 40325056
vimo-isolation@mail.tele.dk
www.vimoisolation.dk
Allan Ploug A/S
Trekronergade 124 · 2500 Valby
Tlf. 36453636 · Fax 36453631
allan@aploug.dk
www.aploug.dk
Altek Trading ApS
Oliehavnsvej 18 · 8000 Århus C
Tlf. 86118555 · Fax 86118487
info@altek.dk
www.altek.dk
Altek Trading ApS
Nydamsvej 43 · 8362 Hørning
Tlf. 86923390 · Fax 86923394
info@altek.dk
www.altek.dk
Altisol Teknisk Isolering ApS
Lemtorpvej 7 · 7620 Lemvig
Tlf. 97810200 · Fax 97810259
frank@isolering.com
www.isolering.com
Andersen's Isolering ApS
Krakasvej 15 · 3400 Hillerød
Tlf. 48242056 · Fax 48242058
andersen.isolering@adr.dk
www.andersens-isolering.dk
B. L. Isolering ApS
Holkebjergvej 81 · 5250 Odense SV
Tlf. 66172074 · Fax 66172079
bl-isolering@email.dk
www.bl-isolering.dk
Ballerup Isolering A/S
Tempovej 37B · 2750 Ballerup
Tlf. 44666960 · Fax 44669600
hans@ballerup-isolering.dk
www.ballerup-isolering.dk
BIS Industrier, Filial af BIS Industrier
AS, Norge
Flakagervej 36 · 4400 Kalundborg
Tlf. 4748024444
post@bis-industrier.no
www.bis-industrier.no
Brdr. Hoppe Isolering ApS
Højvangen 9 · 3480 Fredensborg
Tlf. 48485380 · Fax 48482180
hoppe@hoppes.dk
www.hoppes.dk
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BRDR. SVENSSON A/S, ISOLERING &
STILLADSER
Oliefabriksvej 2 · 2770 Kastrup
Tlf. 32515677 · Fax 32525677
brdr.svensson@mail.dk
www.brdr-svensson.dk
BV-Isolering v/Ole Alexander Buhl
Eslundvej 7, Nim · 8740 Brædstrup
Tlf. 75682166 · Fax 75682187
ole@bv-isolering.dk
www.bvisolering.dk
dan-isoleringsteknik A/S
Havnepladsen 12, bygn.14
9900 Frederikshavn
Tlf. 98433838 · Fax 98410038
dan-iso@mail.tele.dk
www.dan-isoleringsteknik.dk
Dantec Isolering A/S
Kratbjerg 305 · 3480 Fredensborg
Tlf. 48484319 · Fax 48480408
lg@dantec-isolering.dk
www.dantec-isolering.dk
Greens Teknisk Isolering v/Per Green
Blegevej 34 · 8300 Odder
Tlf. 25111916
info@gtisolering.dk
www.gtisolering.dk

ISONord Aps
Kildegårds Plads 2 · 2820 Gentofte
Tlf. 60759040
mo@isonord.dk
www.isonord.dk

Nykjær Isolering A/S
Hollufgårdsvej 206 · 5220 Odense SØ
Tlf. 66158081 · Fax 66155081
kn@nykjaer-isolering.dk
www.nykjaer-isolering.dk

K.T. Isolering v/ Kim Thomsen
Heimdalsgade 39
2200 København N
Tlf. 43461147 · Fax 43461145
kontakt@ktiso.dk
www.ktiso.dk

Nytech Isolering A/S
Adgangsvejen 9 · 6700 Esbjerg
Tlf. 75138333 · Fax 75457444
jegh@nytechisolering.dk
www.nytechisolering.dk

Kaefer ApS
Blytækkervej 3, Erritsø · 7000 Fredericia
Tlf. 76201320 · Fax 76201329
morten.haderup@kaefer.com
www.kaefer.com
Kr. Dreyer A/S
Brandstrupvej 10 · 2610 Rødovre
Tlf. 36304600 · Fax 36304605
kr@dreyer.dk
www.dreyer.dk
LM Isolering ApS
Vestre Hedevej 15 · 4000 Roskilde
Tlf. 46755494 · Fax 46755495
lej@lm-isolering.dk
www.lm-isolering.dk

Grenaa Isolering A/S
Nygårdsvej 2 · 8570 Trustrup
Tlf. 86334202 · 86334868
jonas@grenaaisolering.dk
www.grenaaisolering.dk

ML-Byg / Klima Isolering v/Michael
Lehnschau Niel
Lillevangsvej 210 · 3480 Fredensborg
Tlf. 70200148 · Fax 49717280
ml-byg@ml.byg.dk
www.ml-byg.dk

H H Isolering A/S
Geminivej 72 · 2670 Greve
Tlf. 46150872 · Fax 46150486
kontakt@hhisolering.dk
www.hhisolering.dk

NORISOL A/S
Industrivej 33 · 4230 Skælskør
Tlf. 70117744 · Fax 58196060
skaelskoer@norisol.dk
www.norisol.dk

Hvidovre Isolering v/ Carsten Klæbel
Odysseus Alle 1 · 2650 Hvidovre
Tlf. 22621760
hvidovre.isolering@gmail.com

NORISOL A/S
Svendborgvej 15 · 9920 Aalborg Øst
Tlf. 70117744 · Fax 98429117
info@norisol.dk
www.norisol.dk

IBT Isolering v/ Christian Visby
Ole Rømers Vej 12B · 3000 Helsingør
Tlf. 31705828
info@ibtisolering.dk
www.ibtisolering.dk

NORISOL A/S
Langerak 85 · 9900 Frederikshavn
Tlf. 70117744 · Fax 98429117
info@norisol.dk
www.norisol.dk

IKAS ISOLERING A/S
Axel Gruhns Vej 16, Holme
8270 Højbjerg
Tlf. 86272877 · Fax 86272908
bc@ikas-isolering.dk
www.ikas-isolering.dk

NORISOL A/S
Mileparken 13 · 2740 Skovlunde
Tlf. 70117744 · Fax 70127744
info@norisol.dk
www.norisol.dk

ISOLERINGSMESTER JØRGEN KYNDE
Hammeren 10 · 6715 Esbjerg N
Tlf. 75168100 · Fax 75167530
j.kynde@get2net.dk
www.jorgen-kynde.dk

NORISOL A/S
Værkstedsvej 1 · 7000 Fredericia
Tlf. 70117744 · Fax 75922664
fredericia@norisol.dk
www.norisol.dk

Olaf Bahn Isolering A/S
Pi 1 · 8382 Hinnerup
Tlf. 86210099 · Fax 86215114
isolering@olaf-bahn.dk
www.olaf-bahn.dk
Persolit Entreprenørfirma A/S
Lindøalleen 103 · 5330 Munkebo
Tlf. 65974450 · Fax 65976780
persolit@persolit.dk
www.persolit.com
Persolit Entreprenørfirma A/S
Østre Fælledvej 17 · 9400 Nørresundby
Tlf. 96321030 · Fax 96321039
persolit@persolit.dk
www.persolit.com
Persolit Entreprenørfirma A/S
Diskovej 2 · 7100 Vejle
Tlf. 75821722 · Fax 75821973
persolit@persolit.dk
www.persolit.com
Persolit Entreprenørfirma A/S
Tarp Byvej 147 · 6715 Esbjerg N
Tlf. 70200613 · Fax 70200631
persolit@persolit.dk
www.persolit.com
Persolit Entreprenørfirma A/S
Håndværkerbyen 10 · 2670 Greve
Tlf. 43691111 · Fax 43691455
persolit@persolit.dk
www.persolit.com
Persolit Entreprenørfirma A/S
Flakagervej 5 · 4400 Kalundborg
Tlf. 59516320 · Fax 59517825
persolit@persolit.dk
www.persolit.com
PM Teknisk Isolering ApS
Skelvej 20 · 2640 Hedehusene
Tlf. 46560100 · Fax 46597079
pmtek@pmtek.dk
www.pmtek.dk
POLY-CAP ApS
Vintapperbuen 22 · 4070 Kirke Hyllinge
Tlf. 46404751 · Fax 46403054
poly-cap@maildk
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Randers Isolering A/S
Fuglebakken 1, Randers By
8900 Randers C
Tlf. 86410201 · Fax 86406222
info@randers-isolering.dk
www.randers-isolering.dk
Roskilde Isolering ApS
Vindingevej 34 · 4000 Roskilde
Tlf. 46354212 · Fax 46321239
bs@roskilde-isolering.dk
www.roskilde-isolering.dk

Rørbæk Isolering
v/Anders Vangsgaard Ramsing
Orebyvej 42, Rørbæk · 4990 Sakskøbing
Tlf. 22468363
ramsing@os.dk
www.roerbaek-isolering.dk
S R ISOLERING A/S
Ringstedvej 178C, Kvanløse
4300 Holbæk
Tlf. 59183701 · Fax 59183132
s.r.isolering@mail.tele.dk
www.sriso.dk

SAKI Isolering ApS
Gunnar Clausens Vej 26A · 8260 Viby J
Tlf. 40595433 · Fax 86545533
isolering@saki-as.dk
www.saki-as.dk

Teknisk Isolering ApS
Militærsvinget 6c · 4700 Næstved
Tlf. 21701894 · Fax 55562390
ik@tekniskisolering.com

Silkeborg Isoleringsforretning A/S
Hvinningdalvej 84 · 8600 Silkeborg
Tlf. 86816722 · Fax 86816712
silkeborg-isolering@mail.dk

Teknisk Isolering Fyn ApS
Allerupvej 35 · 5672 Broby
Tlf. 62631393 · Fax 62631394
mail@tif-fyn.dk
www.tif-fyn.dk

SN Gruppen A/S
Ellekær 7 · 2730 Herlev
Tlf. 39690692 · Fax 39690662
sngruppen@email.dk
www.sn-gruppe.dk

Terton ApS
Industriholmen 80 · 2650 Hvidovre
Tlf. 38791133 · Fax 38790055
morten@terton.dk
www.terton.dk

Aktivitetskalender 2012
- for dem med særlig interesse for teknisk isolering
Onsdag den 22. til fredag den 24. februar 2012	EM lærlingemesterskab 2012
BFK WKSB – Hauptverband der Deutschen Bauindustrie
Berlin, Tyskland (yderligere oplysninger amh@di.dk)
Tirsdag den 24. april 2012
Kursus i "Entrepriseret og aftaleret"
	Kursuslokale hos Saint-Gobain Isover A/S,
Østermarksvej 4, 6580 Vamdrup
(kun for medlemmer)
2. kvartal 2012

Lederkursus for direktører og ledere
(kun for medlemmer)

Torsdag den 10. maj til fredag den 11. maj 2012

Udstilling ”ISO 2012”
Die Rhein-Main-Hallen, Køln (tidligere Wiesbaden)
www.iso-messe.de

Fredag den 8. juni 2012

DIB generalforsamling
Hotel Vejlefjord A/S, Sanatorievej 26, 7140 Stouby
(kun for medlemmer)

Onsdag den 19. til lørdag den 22. september 2012

World Insulation & Acoustic Congress - WIACO
Paris, Frankrig
www.wiaco-congress.com
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De klæder hinanden

williams.dk

Returadresse:
Rounborgs grafiske hus
Rasmus Færchs Vej 19
7500 Holstebro

samarbejde med respek
respekt

Brøndby
Park Allé 366
2605 Brøndby
Telefon 70 20 19 11
Telefax 44 53 10 51

Aabenraa
Kathale 41
6200 Aabenraa
Telefon 70 20 19 11
Telefax 74 63 10 96

Vejle
Sadelmagervej 15a
7100 Vejle
Telefon 70 20 19 11
Telefax 75 83 95 25

ROUNBORGS GRAFISKE HUS · 9742 2344

Teknisk isolering der dækker alle udfordringer
Øland kan nu tilbyde Isover® og Kaiflex® samlede produktionsortiment inden for teknisk isolering, så nu behøver du
kun at handle ét sted. Du kan samtidig få rådgivning af to
førende specialister inden for teknisk isolering med
i købet. Se mere på øland.dk

