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Rockwool Universal Rørskål

- nu endnu
større
t!
sortiment!
Markedets mest
alsidige rørisolering,
dækker nu dimensioner
til stort set
enhver opgave.
Her ser du det nye og større produktprogram
med rørdiameter op til 114 mm,
og hvor mange rørstykker der er i hver kasse.
Kan leveres med og uden tape
Leveres kun med tape
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Universal rørskål med tape
- endnu hurtigere montage
• Med selvklæbende tape på foliens overlap
• Lige velegnet til isolering af varmerør
og til kondensisolering

Rockwool A/S - 2640 Hedehusene
Tlf.: 46 56 16 16 - E-mail: info@rockwool.dk - Internet: www.rockwool.dk
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Nyt ansvarsområde
for Bent Jensen,
administrationschef
i Kaimann
Danmark ApS

Bent Hansen, administrationschef i Kaimann Danmark ApS,
har nu fået ansvaret for driften af det danske marked for
Kaimann Dannmark ApS.
Tildelingen af ansvarområdet sker efter Georg Josef
Kaimann tiltrådte som ny direktør i Kaimann Danmark ApS
d. 27/7-08.
"Det er vigtigt, at vort gode samarbejde med kunder og
partnere fortsætter", siger Bent Hansen, der allerede er
påbegyndt arbejdet inden for sit nye ansvarsområde.
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Af Lars Graff, Formand, Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening

Vision
medlem af Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering".
BIPS ser også positivt på Ordningen og vil formodentligt også
indføre en standardtekst i den næste udgave af BIPS beskrivelserne
om at isoleringsarbejde skal udføres henhold til beskrivelserne i
Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering. Hermed vil
2 meget store milepæle være nået!
I 2009 vil vi arbejde videre med at sikre, at branchen udfører arbejdet i henhold til DS 452. Som et led i denne proces er medlemskab
af Kontrolordningen ikke længere kun forbeholdt medlemmer af
Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening, idet vvs'ere, leverandører og andre også er meget velkomne i Ordningen.

2008 blev et banebrydende år for teknisk isolering
Endelig ser Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening lyset for
enden af tunnelen, og års hårdt arbejde viser nu de første banebrydende resultater. For at sikre kvalitetsarbejde og dermed undgå
energispild i byggeriet tilføjer bygherrerne nu i deres projektbeskrivelser, at: "Al teknisk isolering skal udføres af et firma, som er

Danmark blev i allerhøjeste grad sat på det tekniske isoleringslandkort i 2008, hvor DIB havde fornøjelsen at være vært for EM
2008 for tekniske isoleringslærlinge i strålende solskinsvejr på
Rådhuspladsen. Over 200 medlemmer af den europæiske forening
for teknisk isolering FESI, heraf 21 lærlinge deltog i festlighederne.
FESIs medlemmer er imponerede over Kontrolordningen, og flere
lande heriblandt Sverige arbejder nu for at etablere en lignende
ordning efter vores danske model. DIB er selvsagt stolt over at
være foregangsland på dette vigtige område, hvor alle gerne vil
medvirke til nedbringelse af energiforbrug og CO2 udledning.
God nytår!
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Teknisk isolering
på verdenskortet
Endelig oprandt dagen, hvor EM i Teknisk Isolering løb af stablen på Rådhuspladsen i København, og lagde rammen om en af årets vigtigste
begivenheder for den tekniske isoleringsbranche.
Barometret viste højt solskin, hvilket tillige kendetegnede det strålende humør, de deltagende
og besøgende lagde for dagen.

EM Eufori på Rådhuspladsen i København
"Vi er meget stolte over, at der
afholdes EM i Teknisk Isolering i København", meddelte
borgmester Jakob Hougaard,
da han og Frank Taulow fra 3F
åbnede arrangementet og bød
velkommen til alle deltagere og
medvirkende i EM for Teknisk
Isolering. Hermed blev arrangementet skudt i gang og
startede et par festlige dage
fyldt med spænding og indædt

kamp mellem de deltagende
lærlinge.

Spænding og energi på
Rådhuspladsen
Overalt på Rådhuspladsen
summede det af spænding og
energi, og det var ikke blot de
konkurrerende og hårdarbejdende lærlinge, der på disse
dage indtog den mest centrale
plads i København. Også spon-

sorer, leverandører og andre
repræsentanter fra den danske
isoleringsbranche var mødt talstærkt op for at overvære den
spændende konkurrence og de
danske lærlinges kamp for en
plads blandt top tre.

"God mulighed for bred
markedsføring"
"Det er ikke hver dag, man får
lov til at udstille 16 m2 af sine
produkter i 2 dages dejligt vejr
på Rådhuspladsen i København", fortalte salgskonsulent

"

René Rodian, salgskonsulent for Saint
Gobain Isover A/S: "En stor
tak til DIB, FESI, Det Faglige
Udvalg og ikke mindst EUC for
et godt og veludført arrangement. Det er godt at se så
mange bakke op om den Tekniske Isolerings uddannelse".

Tekst: Ditte Duus Gjessing

"

Lars Graff, Formand
for DIB: "Vi var både
heldige med vejret og med
den store opmærksomhed,
det skabte i medierne og hos
branchen. Alt i alt et meget
vellykket arrangement".

og repræsentant fra Isover,
Rene Rodian. "Det er vigtigt
at være synligt til stede ved
et arrangement, der både får
opmærksomhed fra den brede
befolkning og diverse interessenter i isoleringsbranchen.
Vi har talt Ultimate og Hygrowick med flere kunder fra den
tekniske isoleringsbranche, og
mange forbipasserende har
stukket hovedet ind og stillet
interessante spørgsmål til isolering generelt".

Ingen pladser til de danske
lærlinge
Resultatet af de intense dages
hårde konkurrence efterlod dog
ingen priser til de danske deltagere Brian Buckholz fra B.L.
Isolering og Mikkel Hald Johannesen fra Danisol. I stedet blev
det svenskeren Jimmie Vråland,
der løb med førstepladsen og
overlod anden og tredjepladsen
til henholdsvis Sandro Trolliet
fra Scweiz og Kalemba Piotr fra
Polen. Endvidere vandt Sebastian Morival prisen for bedste
arbejdsmiljø, der dette år blev
uddelt for første gang blev
uddelt.

"
Salgskonsulent og repræsentant på Rådhuspladsen for Isover, Rene Rodian, der var tilstede under hele arrangementet.
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Peder Lykkeberg,
tidligere repræsentant for DIB i FESI: "Det var et
superarrangement, som har
været sjovt at være med til.
Et arrangement, som hele isoleringsbranchen med glæde
vil kunne kigge tilbage på."

Den centrale placering der lagde rammen om EM i Teknisk Isolering 2008.

De danske lærlingene var dog
fortrøstningsfulde og holdt
humøret højt, selvom de var en
smule skuffede over resultatet.
"Jeg ville selvfølgelig gerne
have vundet, men det var en
god oplevelse og spændende
at få et indblik i den måde, de
andre lærlinge isolerer på",
forklarede Brian Buckholz fra
B.L. Isolering.

Galla i industriens hus
På arrangementets sidste dag
blev de respektive diplomer
overrakt vinderne ved en flot
gallamiddag, afholdt i industriens hus i København. Her
blev der tillige holdt taler og
overrakt priser til de resterende
deltagende lærlinge.
Hermed blev den sidste aften
på årets vigtigste arrangement i

"

Brian Buckholz,
deltager og lærling
hos B.L. Isolering: " Selvom
resultatet var skuffende, har
det været sjovt at deltage i
konkurrencen og se, hvordan
de andre lærlinge isolerede."

den tekniske isoleringskalender
afholdt, og efterlader store forventninger til næste afholdelse
af EM i Teknisk Isolering i 2010
i Tyskland.
Foreningen takker alle for det
store fremmøde, og et par
festlige dage på Rådhuspladsen
der har medvirket til at skabe
bred opmærksomhed om et
lille fag som teknisk isolering,
og dermed for en stund bragt
isoleringsbranchen på verdenskortet. ■

Den stolte vinder af EM i Tekninsk Isolering 2008 fra Sverige, Jimmie Vråland.
DIB Teknisk Isolering
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Økonomisk optimal isolering
af kølede rør
157583 er der medtaget tre
kondens isoleringskoncepter:

Tekst: Vagn Korsgaard, Professor Emeritus, DTU Byg.
Jens Søndergaard, Ph.d. stipendiat, KU.

I regelgrundlaget for isolering
af rør henviser bygningsreglementet 2008 til DS 452
”Termisk isolering af tekniske
installationer”. Nærværende
artikel omhandler især økonomisk isolering af kølede rør
i temperaturintervallet 5°C
- 18°C i klimaanlæg. Artiklen
omhandler kun merisolering af
kølede rør i nye installationer
i forhold til gængs praksis og
ikke tillægsisolering af eksisterende isolerede rør.
I DS 452 er der kun anført to
krav til isolering af kolde rørinstallationer:
1) Afsnit 2.2.2 Isolering mod
udvendig kondensation.
Kolde installationer isoleres
mod udvendig kondensation således, at der ikke
opstår skader og ulemper
på omgivelser, isolering og
installation.
2) Tabel V 2.2.2 Mindste specifikke dampdifussionsmodstand for dampspærrer. Her
anføres det, at for medietemperatur over 0°C skal

den specifikke dampdiffusionsmodstand være mindst
250 x 109 Pa m2 s/kg.
Sidstnævnte krav må være
begrundet i ønsket om at
minimere intern kondensation i
isoleringsmaterialet og på selve
det kolde rør.
Som standarden er beskrevet,
omfatter den kun kondensisoleringssystemer, hvori der indgår
en dampspærre. Standarden
omfatter således ikke det i
mange år mest benyttede system til undgåelse af udvendig
kondensation på kolde installationer, nemlig isolering med
skumprodukter med lukkede
celler. Disse har i sig selv en
høj diffusionsmodstand, og
er derfor mindre sarte overfor
beskadigelser. Dog har de den
svaghed, at de limede/klæbede
samlinger undertiden åbner
sig, og den høje diffusionsmodstand (µ-værdi) bliver derfor af
mindre betydning.
I de internationale standarder
CEN/EN 14114 og ISO/DIS

1) Installation af en dampbremse.
2) A
 nvendelse af et isoleringsmateriale med en høj
specifik diffusionsmodstand,
(µ-værdi).
3) A
 nvendelse af en dampbremse kombineret med et
kapillaraktivt vægestof, der
kontinuerligt fjerner kondensvandet fra røret til omgivelserne (vægekonceptet,
fig. 1). Se evt. artikel i DIB
bladet, Teknisk Isolering nr. 1
2005: ”Opfylder HygroWick
kondensisoleringssystemerne
kravene i DS 452”).
I den danske standard 452,
afsnit 3.3.2 anføres også:

”Dampspærrer skal udføres af
materialer med en dampdiffusionsmodstand, der ikke på
noget tidspunkt i isoleringens
levetid vil være mindre end forudsat ved dimensioneringen”.
Dette krav vil være vanskeligt
at opfylde i praksis, da de
sædvanlige anvendte tynde
glasfiberarmerede alufolier let
beskadiges, og selv igennem et
lille hul kan der over tid inddiffundere betydelige mængder
fugt. De bør derfor beskyttes af
en kappe af metal eller en svær
plastfolie.
Efterfølgende optimeringsberegninger omfatter kun koncepterne 2 og 3 i CEN/ISO-standarderne. Som eksempel på
koncept 2 er valgt en cellegummiisolering med en høj µ-værdi
(Armaflex). Som eksempel på
koncept 3, vægekonceptet, er
valgt glasuldrørskåle og lamelmåtter med indlagt vægestof
(HygroWick).

Optimale isoleringstykkelser

Fig. 1. Alufoliebelagt glasuldrørskål
med indlagt vægestof (HygroWick®).

De optimale isoleringstykkelser
kan enten bestemmes ud fra
pengeøkonomiske betragtninger eller ud fra energiøkonomiske betragtninger. De optimale
isoleringstykkelser vil, foruden
af rørdimensionerne, især
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OLAF BAHN ISOLERING A/S
Pi 1 • Søften • 8382 Hinnerup
Prefab

Tlf. 86 21 00 99

8 l

DIB Teknisk Isolering

Når man skal vælge mellem
to forskellige isoleringsmaterialer, f.eks. mineraluld eller
cellegummi, kan man, udover
hvilket materiale man isoleringsteknisk finder bedst egnet
til det pågældende arbejde, se
på produktions-energiforbruget
pr. isolansenhed udtrykt ved
E = Q (kWh/m3) x  (W/m K).
Dette energiforbrug, der er en
engangsforeteelse, vil dog være
ubetydelig i forhold til den
energibesparelse, der opnås i
køleinstallationens levetid ved
merisolering. I øvrigt er størrelsen E vanskelig at bestemme,
da fabrikanter af isoleringsmaterialer af konkurrencemæssige
grunde ikke vil oplyse størrelsen
af Q.
Af større interesse er pengeforbruget pr. isolansenhed udtrykt
ved B=K x , og K er prisen i kr.
pr. m3 isoleringsmateriale.
Planisolering
Ved isolering med plader eller måtter på plane flader er
prisen pr. m3 isoleringsmateriale
nogenlunde uafhængig af
tykkelsen. Dette er i modsætning til prisen af rørformet
isoleringsmateriale, hvor prisen
afhænger af rørets diameter,
især for små rørdiametre.
Eksempel:
Mineraluldmåtter med alubelægning med en pris på ca.
1000 kr./m3
 = 0,04
B= 1000 x 0,04 = 40 kr.

ved anvendelse af mineraluld
der, for at opfylde kravene i DS
452, skal have en alufoliebelægning.

Rørformet isolering
Ved pengeøkonomiske
beregninger af den optimale
isoleringstykkelse til kolde rør
kan prisen pr. isoleringsenhed
B ikke umiddelbart anvendes,
idet isoleringsevnen af et givet
materiale for samme tykkelse
er afhængig af rørdiameteren.
Dette gælder især for mindre rørdimensioner, hvilket
vil fremgå af efterfølgende
eksempel.
Rumfanget af isoleringsmaterialet i en 20 mm rørskål
til isolering af et rør med en
udvendig diameter på 48,3 mm
er 0,0043 m3. Listeprisen for en
glasuldrørskål med en udvendig
belægning af armeret alufolie
er ca. 25 kr./ m. Antages det, at
 = 0,04 W/m K, bliver prisen
pr. isolansenhed (isoleringsenhed): (0,04 x 25)/0,0043 =
230 kr. Er isoleringsmaterialet i
stedet cellegummi med en listepris på ca. 80 kr. og  = 0,036,
bliver prisen pr. isolansenhed:
(0,036 x 80)/ 0,0043 = 670
kr., altså ca. 3 gange så høj.
Ydes der forskellige rabatter på
produkterne vil det naturligvis
forrykke forholdet.
For en tilsvarende rørskål til et
rør med en udvendig diameter
på 89 mm bliver prisen for en
glasuldrørskål pr. isolansenhed:
(0,04 x 34)/0,0068 = 200 kr.,
mens prisen for en cellegummirørskål bliver: (0,036 x
130)/0,0068 = 690 kr., altså ca.
3 ½ gange så høj.

Cellegummi med en pris på ca.
12 000 kr./m3
 = 0,036
B = 12 000 x 0,036 = 430 kr.

Penge-optimale
isoleringstykkelser

Til isoleringsformål, hvor de to
produkter er nogenlunde lige
velegnede f.eks. til isolering af
kolde rektangulære kanaler,
hvor der ikke stilles særlige
brandkrav, er materialeprisen
altså ca. 10 gange højere ved
anvendelse af cellegummi end

En nøjagtig bestemmelse af
den optimale isoleringstykkelse
for et givet rør, isoleret med
et bestemt materiale, er ikke
mulig. Det vil kræve kendskab
til forløbet af energipriser,
materialepriser, arbejdsløn
og rentesatser i isoleringens
ukendte levetid.

Efterfølgende optimeringsberegninger vil derfor blive
baseret på aktuelle energipriser,
materialepriser og rentesatser.
Arbejdslønnen vil ikke blive
medregnet, da den kun varierer
lidt med isoleringstykkelsen for
et givet rør.
Udgangspunktet for beregningerne er et rør isoleret med
en tykkelse så overfladekondens på isoleringen lige netop
undgås i henhold til DS 452.
Derefter beregnes el-forbruget
i køleperioden til kompressoren
for et antal isoleringstykkelser

og merudgiften hertil beregnes,
idet der ses bort fra arbejdslønnen. Lægges den årlige udgift
til forrentning og afskrivning
af merudgiften til udgiften til
el-forbruget fås den samlede
udgift.
Den penge-optimale isoleringstykkelse er der, hvor den
samlede udgift er mindst.
Efterfølgende beregnes den
penge-optimale isoleringstykkelse for forskellige isoleringsmaterialer for samme rørdiameter (48,3 mm).

Rørtemperatur:
Lufttemperatur:
Relativ luftfugtighed:
Dugpunkt:
Køleanlæggets virkningsgrad:
Køleperiode:
El-pris:
Forrentning og afskrivning af
merinvestering (f+a):

+ 6°C
+ 26°C
70%
+ 20°C
2,5
6 mdr ~ 4320 timer
1,50 kr. pr. kWh
10% p.a.

Tabel 1. Forudsætninger for beregningerne.

A. Isolering med glasuld rørskål med alufoliebelægning
og indlagt vægestof.
På Fig. 2 vises priser som funktion af isoleringstykkelser for
isolering med glasuld. Kurverne
viser dels 10% (f + a) af merinvesteringen, når der isoleres udover mindstekravet på 10 mm
for at undgå overfladekondens,
dels el-forbruget i kr. pr. år samt
summen heraf. Af sumkurven
fremgår, at den penge-optimale
isoleringstykkelse ligger på ca.

30 mm, og der opnås en teoretisk pengegevinst på ca. 27-20
= 7 kr. pr. år pr. m kølerør ved
at isolere med 30 mm i stedet
for 10 mm, der er den teoretisk
mindste tykkelse rørskål. Ved
at isolere med større tykkelser
opnås der ingen yderligere
gevinst.
Isoleres i stedet med alufolieog vægestofbelagte glasuldlamelmåtter er de tilsvarende
grafer vist på fig. 3.
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Fig. 2. Karakteristika for isolering med glasuld rørskål (HygroWick) (-værdi
= 0,04 W/m K).
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Fig. 3. Karakteristika for isolering med glasuld lamelmåtter (HygroWick)
(-værdi = 0,04 W/m K).

For glasuld lamelmåtter, der er
ca. 4 kr. billigere end rørskåle
ved den penge-optimale
tykkelse, bliver den pengeoptimale isoleringstykkelse ca.
60 mm. Ved at isolere med 60
mm i stedet for den teoretisk
mindste tykkelse på 10 mm

opnås en gevinst på ca. 27-15
= 12 kr. pr. år pr. m.
B. Isolering med cellegummi
slanger (Armaflex).
På fig. 4 er vist graferne for
isolering med Armaflex slanger
med en rørdiameter på 48 mm.

25

Kr.

Miljøfordele f.eks. mindre
udledning af CO2
I de foranstående beregninger

er ikke medtaget de miljøfordele som øgede isoleringstykkelser medfører, især det
mindre el-forbrug (tabel 2),
som betyder mindre udledning af CO2. Ved fremtidige
optimeringsberegninger skal
CO2 besparelserne om muligt
kvantificeres i kr. og medtages i
beregningerne.
Glasuld
Glasuld
Cellegummi
lamelmåtter rørskåle
Slanger
(HygroWick) (HygroWick) (Armaflex)

15

Sumkurve pr. m pr. år
10% (f+a) af merinvestering
El-forbrug pr. 6 mdr.

10
5
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Isoleringstykkelse (mm)

30

35

40

Fig. 4. Karakteristika for isolering med cellegummi slanger (Armaflex) (-værdi
= 0,036 W/m K).

Af sumkurven fremgår det, at
der en økonomisk gevinst på
5 kr. ved at isolere optimalt i
forhold til mindstetykkelsen, 9
mm.
Som det ses, vil el-forbruget
reduceres med ca. ca. 10 kr./m.
ved at forøge isoleringstykkelsen fra 9 mm til 21 mm., der er
den penge-optimale tykkelse.

Simpel tilbagebetalingstid
Når en virksomhed påtænker
at investere i energibesparende
foranstaltninger benyttes ofte
hvor mange år det tager inden
DIB Teknisk Isolering

46
24
21

45
27
17

Tabel 2. El-forbruget pr. meter isoleringsmateriale for de tre omtalte isoleringstyper ved isolering med mindstetykkelsen og ved den penge-optimale
isoleringstykkelse samt den beregnede difference. El-forbruget er udregnet
for 6 måneder med de betingelser, der er angivet i tabel 1.
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og for glasuld rørskåle (HygroWick) på ca. 3 år. En tilsvarende
merisolering (9 mm til 20,5
mm) med cellegummi (Armaflex slanger) giver en tilbagebetalingstid på ca. 5 år.

El-forbrug, mindstetykkelse (kWh/m)
46
El-forbrug, pengeoptimal tykkelse (kWh/m) 17
Difference (kWh/m)
29

30

0

Fig. 5. Tilbagebetalingstid for tre forskellige typer isoleringsmateriale.

investeringen er tilbagebetalt
med de opnåede energibesparelser uden hensyntagen til
renteudgifter, den simple tilbagebetalingstid. På fig. 5 er vist
graferne for den simple tilbagebetalingstid i år, i afhængighed
af isoleringstykkelsen, for de
foran omtalte isoleringstyper.

Eksempel:
For et klimaanlæg til et typisk
indkøbscenter kan den samlede
længde kølede rør løbe op i
flere km (f.eks. Kolding Storcenter, 3,5 km). For hver km
kan der årligt spares omkring
30.000 kWh ved isolering med
de optimale tykkelser mineraluld i kombination med vægekonceptet. CO2 udslippet vil
blive mindsket med ca. 0,68kg/
kWh. I løbet af centrets levetid
på 20-30 år bliver det til meget
store besparelser og mindre
udledning af CO2.

Konklusion
Af graferne fremgår det, at for
glasuld lamelmåtter (HygroWick) kan merinvesteringen
ved en forøgelse af tykkelsen
fra det krævede teoretiske minimum på 10 mm til f.eks. 20
mm tilbagebetales på ca. 1 år,

De foretagne økonomiberegninger viser, at det kan
betale sig at isolere kølede rør
betydelig bedre end svarende
til DS 452’s mindstekrav for
undgåelse af overfladekondens.
Øgede isoleringstykkelser vil

også have miljøfordele især et
mindre el-forbrug og dermed
mindre udledning af CO2. De
økonomisk og miljømæssig
største fordele opnås ved at
anvende mineraluld kombineret
med vægekonceptet i stedet
for cellegummi. ■
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Hvad blev der af skiven?
Tekst: Lars Ravn-Jensen, standardiseringskonsulent i Dansk Standard

”Skiven” lever og har det godt!
For ca. 5 år siden satte Jens
Olaf Jersild i TV programmet
”Rapporten” fokus på isolering
af rør, og det energitab, der
opstår, hvis isoleringen ikke er
korrekt udført.
Som opfølgning besluttede
Dansk Standard at nedsætte
en arbejdsgruppe, der fik til
opgave at komme med forslag
til værktøjer, der kunne gøre
det lettere for alle led i byggeprocessen at sikre, at rørene har
den korrekte afstand og isoleringen den korrekte tykkelse.
Det blev til ”Skiven”, en
cirkelrund papskive med hul
i! Anbragt på et rør angiver
”skiven” korrekt rørafstand og
isoleringstykkelse for forskellige
rørdimensioner. Enkelt, nemt
og billigt!
Branchen har i den efterfølgende periode benyttet skiven
men ikke helt i det omfang,
man kunne ønske sig. Energiforbrug var ikke i fokus, da
”skiven” kom frem, så der
skulle megen PR aktivitet til for
at få gang i brugen af ”skiven”.

De erfaringer, der er gjort, har
været gode, og ”skiven” har
bl.a. indgået i DIB’s kontrolordning med godt resultat.
Men der er brug for yderligere
indsats, ikke mindst fordi der
nu igen er fokus på energiforbruget i vores bygninger.
Dansk Standards arbejdsgruppe peger bl.a. på, at der
er behov for en indsats rettet
mod rådgiverne. Skal der være
mere isolering, og skal der være
plads til den, så starter det hos
VVS ingeniørerne!
Derfor har ISOVER og Rockwool
(begge medlemmer af arbejdsgruppen) besluttet, at de hver
især udvælger 10 enkeltpersoner i konkrete rådgivende virksomheder og kontakter dem
for at gøre yderligere opmærksom på ”Skiven”. Erfaringerne
herfra vil indgå i arbejdsgruppens overvejelser af, hvilke
tiltag der skal til i 2009.
Men ”skiverne” alene gør det
ikke! Ligesom der i Bygningsreglementet er krav til bygningsdeles mindste U-værdi,
kan det være en god idé at
indføre mindste krav til isolering

af tekniske installationer. Det
kan passende ske samtidig med,
at den danske standard DS 452
Termisk isolering af tekniske

Munkebo: Tlf. 65 97 44 50
Vejle: Tlf. 75 82 17 22
Greve: Tlf. 43 69 11 11

installationer bliver opdateret,
så den i højere grad end den
nuværende kan understøtte lovkrav i Bygningsreglementet. ■

Esbjerg: Tlf. 70 20 06 13
Nørresundby: Tlf. 96 32 10 30
Kalundborg: Tlf. 59 51 63 20
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Hvo intet vover - intet vinder
Peder lykkeberg nyder fritiden med sine højt prioriterede cykelvenner.

Tekst: Ditte Duus Gjessing

Stadig lydhør for akustiske
isoleringsopgaver
"Pudsigt nok synes jeg ikke
tiden slår til, selvom jeg er
pensioneret" fortæller Peder
Lykkeberg, der netop er gået på
pension efter 30 år i isoleringsbranchen, og har indvilget i
at stille op til et interview for
at fortælle om de oplevelser
og erfaringer han har gjort sig
igennem sine mange år som
akustiker i isoleringsbranchen.
At tiden ikke helt slår til, er
ifølge Peder Lykkeberg dog
selvforskyldt. "Jeg bruger
stadig en stor del af min fritid
på at løse diverse akustiske
isoleringsopgaver for Norisol,
og efterspørger stadig interes-
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Fotos: John Borch

Trods 30 års tro tjeneste i isoleringsbranchen, og en nylig pension, er Peder
Lykkeberg stadig yderst aktiv i branchen, og lydhør for diverse akustiske
isoleringsopgaver. Ikke mange ved dog at Peder Lykkeberg blev introduceret til isoleringsbranchen ved et tilfælde, og at han tidligere har konstrueret
lyddæmpere til samtlige bybusser i København.

sante isoleringsopgaver. Det er
vigtigt at blive udfordret, og
jeg opfatter det nærmest som
en hobby at kaste mig over nye
spændende isoleringsopgaver.
Ligeledes elsker jeg at give
mine erfaringer videre gennem
undervisning," fortæller Peder
Lykkeberg.

Tilfældighedernes spil
At lyden blev så stor en del af
Peder Lykkebergs liv, skete dog
ved lidt af et tilfælde.
"På universitet blev jeg undervist af en professor, som var
meget interesseret i lyd, og
introducerede mig for området. Jeg blev hurtigt fanget af
akustikken, og valgte at tage
en PH.D i maskinakustik efter at

have gennemført min uddannelse som civilingeniør."

"Grib Chancen, når den
byder sig."
Efter endt uddannelse som
civilingeniør i 1967, kastede
Peder Lykkeberg sig ud i et
større projekt, som bestod
i at udvikle lyddæmpere til
samtlige københavnske busser,
og med stor ildhu løste Peder
Lykkeberg denne opgave.
Resultatet medførte, at Peder
Lykkeberg i 1973 blev tilbudt
at starte en lydafdeling op for
IKAS Isolering, der dengang var
Danmarks største isoleringsfirma, hvor han i de næste syv
år arbejdede for at få afdelingen på benene. Siden har Peder

Lykkeberg både arbejdet som
kredschef for Arbejdstilsynet,
siddet i spidsen som direktør
for firmaet Carl Bro Acoustica,
og været afdelingschef hos
Norisol.

Isoleringsbrancens Fætter
Højben
" Jeg har altid taget chancen
når den bød sig, og været
utrolig heldig med netop de
valg jeg har taget", fortæller
Peder Lykkeberg og forklarer, at
han efterhånden har været hele
vejen rundt i systemet. "Jeg har
både arbejdet som rådgiver,
entreprenør og myndighed,
og kender efterhånden faget
fra alle vinkler. Derfor har jeg i
flere tilfælde også fået lov til at

både afprøve, og omsætte den
lydteori jeg tidligere har været
med til at udvikle.
Mit held omfatter også , at jeg
gennem min karriere har kunnet undervise på en lang række
kurser om støjdæmpning, hvilket jeg har haft stor glæde af."

Interesse for faget
Interessen for isoleringarbejdet
har også medført at Peder Lykkeberg, trods en nylig pension,
stadig arbejder hjemmefra,
og holder gang i Norisols
lydgruppe. " Man kan ikke ligefrem sige at jeg savner branchen, da jeg jo stadig indgår i
tæt samarbejde med både faget og personerne fra denne,"
forklarer Peder Lykkeberg.

Til Berlin på cykel
Det er dog ikke kun akustiske
isoleringsopgaver Peder Lykkeberg bruger sin tid på at løse.
Landevejscykling optager også
en stor del af Peder Lykkebergs
fritid, og for et par måneder
siden cyklede Peder Lykkeberg

til Berlin, og nedlagde 380 km.
på 3 dage. " Jeg cykler stort
set hver dag, og landevejscykling prioriteres højt. Især når
det foregår med min gamle
cykelvenner" fortæller Peder
Lykkeberg der hver uge tilbringer mange timer på at nedlægge kilometer på de danske
landeveje, og i vinterhalvåret på
mountainbike i skoven.

Den sidste af sin slags i
branchen
Med stillingsbetegnelsen "akustiker" er Peder Lykkeberg den
sidste tilbage af sin slags indenfor branchen, og med hans
opsigelse vil isoleringsbranchen
fremover være foruden en
egentlig lydspecialist. Heldigvis
ser det dog ud til at Peder Lykkeberg har tænkt sig at arbejde
i branchen en tid endnu, og
stadig er frisk på at kaste sig ud
i spændende projekter når de
byder sig. For som Peder Lykkeberg selv udtaler, "det er om
at gribe chancen når den byder
sig." ■

Peder lykkeberg i færd med at nedlægge et par ekstra kilometer på mountainbike i efterårsskoven.

- din isoleringsrådgiver
- din totalleverandør

Landsdækkende
service og lager

BALLERUP
Tlf. 7026 0636

KOLDING
Tlf. 7022 9933

ÅRHUS
Tlf. 7020 0122

KØBENHAVN
Tlf. 3391 5404
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DAGBOG

Dagbog fra fagkursus hos
Armacell i Münster
Henrik Mau, Johnny B. Petersson og Preben Kristensen, - med Mikael Weber
yderst til højre.

Tekst: Henrik Mau & Johnny B. Petersson,
faglærer på skolen for Teknisk Isolering i Audebo.

En invitation til kursus på
Armacells fabrik i Münster satte
en hel masse i gang hos os.
Vi var inviteret sammen med
landets tredje faglærer i faget,
Preben Kristensen fra Amu-Syd
i Kolding, og til alt held passede det perfekt ind i skolens
program med elever. Vi havde
netop afsluttet to hold, der var
taget tilbage til deres respektive
praktiksteder rundt i landet
efter 5 ugers ophold på skolen
i Audebo.
Gerner Jørgensen var manden, som førte os til Armacells
hovedcenter i Münster. En tur
på flere hundrede kilometer
igennem Danmark og Tyskland.
Syd for Bremen kom Münster
endelig til syne, og vi fandt os
tilrette i et flot udstyret hotel.
De følgende dage var spækket
med interessante oplevelser.
Her indgik blandt andet et
visit hos Amacell, hvor vi med
egne øjne kunne se, hvordan
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de forskellige produkter blev
produceret. Vi blev derefter vist
rundt og besigtigede det store
kontrolapparat, som gør, at
Armacells produkter lever op til
sine høje kvalitetskrav og standarder. Et imponerende syn af
Armaflex i alle størrelser. Plader
og endeløse ”slanger” samt
andre produkter som præfabrikerede rør med brandlukningskomponenter og gummilister.
Her kan i øvrigt nævnes, at 80
lastvognstræk forlader fabrikken hver dag året rundt. Det er
i sandhed store forhold.
Den danske konsulent Gerner
Jørgensen førte rundvisningen
med nogle ledere fra selve
fabrikken, der ivrigt fortalte
om detaljer ved produktions
forarbejdning og udvikling. En
interessant formiddag med en
masse oplevelser. Middagen
indtog vi i fabrikkens kantine,
og eftermiddagen bød på indføring i historien bag Armaflex.
Cellegummi har et rigt anven-

Undervisningslokalet hos Armacell, hvor Mikael Weber underviser og Gerner
Jørgensen ser til.

delsesområde, og Armacell er
et førende firma inden for dette
felt.
Efterfølgende holdt Gerner
Jørgensen et levende og spændende foredrag, der mundede
ud i en undervisning i ”slanger”. Vi gik til den med ”krum”
hals og fik nye metoder med
hjem.

lærte noget nyt og fik formidlet viden om den korrekte
montering af cellegummi med
limningen som den vigtigste del
af udførelsen. Her blev høstet
mange guldkorn til brug i undervisningen i Holbæk.

Dagen sluttede af med en fin
rundvisning og beretning om
byen, der blev knust under anden verdenskrig og genopbygget i flot stil. Den gotiske stilart
kunne let genkendes, og med
en lokal historiker som rundviser blev det ikke kedeligt, men
rigtigt spændende og friskt.

Efter at alle øvelser var godkendt af Hr. Weber, fik vi overrakt diplomer. Som skik i Tyskland blev vi hermed udnævnt
som Doktor Diplom og kan
bære titlen fremover. Vi blev
endvidere anerkendt og rost for
vores indsats under kurset. Det
var selvfølgelig dejligt at kunne
afslutte på denne måde, og der
blev afslutningsvis holdt middag sammen med Hr. Weber i
kantinen hos Armacell.

Den følgende dag bestod
blandt andet af et møde med
Doktor Mikael Weber, underviser og ekspert i Armaflexbearbejdning. Han viste os, hvordan
man laver specialformer inden
for Armaflex pladeisolering. Vi

Vi vendte derefter bilen og drog
hjem med en masse gode ideer
fra besøget hos Armacell i Münster. Det var en flot tur hjem,
og vi takker Gerner Jørgensen
for et veltilrettelagt kursus og
seminar i det tyske. ■

Armacell tilbyder nu 10 års garanti på Armaflexarbejde
Alt for ofte tages kølerørsisolering ikke seriøst
nok, og naturen kvitterer
prompte med kondensvand på de forkert isolerede eller dimensionerede
anlæg. For at undgå dette
og for at understrege
vigtigheden af det rigtige
produktvalg og kvaliteten i udførelsen, tilbyder
Armacell som noget nyt
og enestående nu 10 års
garanti på sine produkters
funktionelle egenskaber.
For at blive omfattet af denne
garanti gælder det dog, at
pågældende projekt registreres
hos Armacell, og at følgende
kriterier overholdes:
• Projektet udføres af et certificeret firma
• Der anvendes AF/Armaflex
• Der anvendes Armafix rørophæng
Baggrunden for kravet om, at
der anvendes ”Armafix” på den

isolering, der ønskes garanti på,
skyldes, at mange køleanlæg i
dag bliver opsat uden anvendelse af korrekt rørophæng.
Ofte med skader til følge. I
tilfælde af, at fikseringspunktet
ikke bortisoleres fra det kolde
rør, kan det medføre, at også
ophængsjernet, som holder
rørene, kondenserer. Dette med
risiko for tæring og kondensvand på rør og ophæng til
følge.
Armafix fjerner denne risiko.
Sammen med AF/Armaflex som
har nogle af markedets bedste
My- (vanddampdiffusionsmodstand) og lambdaværdie
(varmeledningsevne) og tilmed
er kontrolleret af uafhængige
institutter, er køleisoleringer
komplet
Produktegenskaber gør det dog
ikke alene. Armaflexmontøren
spiller også en vigtig rolle i den
korrekte opsætning af isoleringen. Denne rolle har Armacell

indset værdien af og gennemfører jævnligt Armaflexkurser,
hvor montører har mulighed for
at blive efteruddannet.

firmaer certificeret. Hver uge
kommer der nye firmaer til.
Certificerede firmaer kan ses på
www.armacell.com.

Disse Armaflexkurser er
ligestillet med svendebrev og
efteruddannelse i køleisolering
under EUC/AMU, som er et
gyldigt bevis for, at et firma kan
certificeres.

Er du rådgiver, isolatør, bygherre eller slutbruger, og ønsker
du at opnå 10 års garanti på et
projekt, kan du tilmelde projektet via en formular på Armacells
hjemmeside www.armacell.com

I denne forbindelse har alle faglærerne i Danmark netop været
på efteruddannelse i Münster
hos Armacell for at blive opdateret med praktisk og teoretisk
viden om Armaflex isolering.

Ønsker du at certificere dit
firma, kan en ansøgningsformular ligeledes findes på hjemmesiden.
Du kan også henvende dig til
Armacells repræsentant i Danmark: Gerner Jørgensen 2033
4232. ■

Allerede nu er flere end 20
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Det halvfærdige byggeri hos Dong Energy i Gentofte.

Philip Rouvillain (t.h) med sine kolleger i det mobile kontor på pladsen
ved Dong Energy i Gentofte.

Tekst: Ditte Duus Gjessing

"Det er Alfa og Omega, at hele
projektet bliver gransket, så det
kvalitetsmæssigt bliver udført
ideelt og lever op til kundens
forventninger", fortæller
projektchef på byggeriet Philip
Rouvillain, der i den kommende
tid skal opføre i alt 33.000 kvadratmeter kontorer og kantine
til Dong Energys nye Domicil i
Gentofte.
"Det er vigtigt, at samarbejdet
fungerer på tværs af brancherne, og at de tegninger,
som arkitekten udfører, bliver
tilvejebragt på byggepladsen uden den mindste fejl",
forklarer Philip Rouvillain, der
har valgt at samle ingeniører
og arkitekter på pladsen for
at undgå problemer i byggeprocessen. Endvidere har MT
Højgaard haft stor fokus på,
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Udvidelse af Dong Energys
domicil i Gentofte
Hos Dong Energy i Gentofte bygges der for tiden på en ny tilbygning til
det nuværende hovedsæde. MT Højgaard har fået til opgave at udføre
byggeriet, og vi mødte projektchef fra MT Højgaard, Philip Rouvillain til
en snak om, hvordan den tekniske isolering medtænkes i byggeriet.
hvordan man kan optimere
byggeprocessen ved at indføre
logistik på byggepladsen.
Til dette formål har MT Højgaard udviklet deres eget koncept, kaldet Trimbyg konceptet,
som bygger på en række metoder, der sigter mod at effektivisere projekterings- og byggeprocessen. "Dette betyder
både forbedret kommunikation
imellem de forskellige parter i
byggeprocessen og dermed et
højere kvalitetsmæssigt byggeri", udtaler Philip Rouvillain,
der endvidere forklarer, at det i
denne proces har været muligt
at overføre projektplanlægning
og materialelogistik til et sammenhængende IT-værktøj."
"At isoleringen bliver lavet
i den rigtige rækkefølge er

af stor vigtighed", fortæller
Philip Rouvillain og forklarer at
der har været flere forskellige
isolatører tilkoblet byggeriet."
På byggeriet er der både udført
køle- og varmeisolering samt
brandisolering og rørgennemføringer. Overordnet har der
kun været én person tilkoblet,
der har haft ansvaret for at
projektere alle installationer
og tjekke, om de lever op til
standarden. Denne person er
med, når arkitekten skitserer,
og når installationerne isoleres
på byggepladsen".
MT Højgaard har købt den samlede isoleringsentreprise hos et
isoleringsfirma, der konstant
har haft 2-3 mand gående på
byggepladsen. "Den samlede
isoleringsentreprise ligger på
omkring de 6 millioner kroner,

og det samlede VVS arbejde på
omkring 60 mill. kr.", fortæller
Philip Rouvillain, der samtidig
fortæller, at isoleringsentreprisen overordnet kun en lille del
af det samlede byggeri, der
dagligt omsætter for omkring
1,2 millioner kroner.
Samarbejdet med DONG
Energy og MT Højgaard har nu
stået på i syv år, og udvidelsen
bliver den tredje i rækken,
som MT Højgaard får lov
til at udføre for bygherren.
Første etape blev afsluttet i
2002 og anden etape i 2006.
Den sidste og igangværende
etape forventes færdig i 2011
og bliver en tilbygning, der i
kvalitet og udseende udføres
fuldstændig identisk med
hovedbygningen. ■

Hjælp til udvikling?
Tekst: Jan Mogensen

Tilskud til efteruddannelse i
2009
Overenskomsternes nuværende rettigheder til frihed til
uddannelse er udbygget, så
der er ret til frihed til selvvalgt
uddannelse, som er relevant for
beskæftigelse inden for overenskomstens dækningsområde.
Medarbejdere med minimum 9
måneders anciennitet gives nu
årligt ret til op til 2 ugers frihed
til selvvalgt uddannelse, der er
relevant i forhold til beskæftigelse inden for overenskomstens dækningsområde.

kursusdeltagelse betales min.
127 kroner i timen.

Hvorfor?
Ved overenskomstfornyelsen i
2007 blev det aftalt at tilføre
yderligere midler til udviklingsfonden, hvor virksomheden
pr. 1. april 2008 indbetaler yderligere - et bidrag på 0,80 o/
oo. Beløbet reguleres pr. 1. april
2009 til 1,5 o/oo. Bidraget beregnes bagud af forudgående
års pensionsgivende lønsum
omfattet af overenskomsten.

Hvad?
Løntilskud fra starten af 2009
Reglerne for tilskud er ikke
endeligt fastlagt mellem parterne, men det forventes, at
ordningen bliver meget lig den
ordning, der findes inden for
bygge- og anlægsområdet.

Der gives tilskud til:
• Alle AMU-kurser, herunder
kompetencevurdering
• Forberede voksenundervisning
• Relevante private tilbud

Hvor mange?
Hvordan?
Det er virksomheden, der søger
om tilskud. Det sker via en
hjemmeside, som evt. bliver
www.uddannelsesfonde.dk.

Hvor meget i tilskud?
Reglen for bygge og anlæg er,
at der kan opnås et tilskud for
hver medarbejder på op til 58
kroner pr. time, hvis der under

Der vil ikke være begrænsninger på antallet af ansøger fra
den enkelte virksomhed. Dog
er uddannelsesfonden ikke
bundløs. Så i første omgang
anvendes "først til mølle princippet".

Skolerne er klar
AMU aktiviteten på vores to
skoler har været beskeden i

det seneste år. Men vores to
kompetente isoleringsskoler er
klar til at øge aktiviteten.

Tilmelding sker til den enkelte
skole:
EUC Nordvestsjælland,
Tlf. 59 45 51 00
AMU Syd, Kolding,
Tlf. 76 37 37 37

Tilmed jer, mens der endnu
er plads!
Jan Mogensen
Det faglige udvalg for
isoleringsfaget
Tlf. direkte 35 87 87 32
E-mail jm@bygud.dk

Program for efteruddannelse
i isoleringsfaget kan læses på
www.isoleringsfaget.dk,
under efteruddannelse samt
udskrives fra hjemmeside.

DIB Teknisk Isolering
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Kr. Dreyer A/S

– 100 år i iso
Solen stod højt på himlen, da
Kr. Dreyer A/S ved en reception
i Odd Fellow Palæet fejrede de
100 år som isoleringsvirksomhed og samtidig den succes,
som virksomheden har opnået i
de senere år.

"Det danske mekaniske
Dampkedelrensning A/S"

Hele Kr. Dreyer A/S i festlige klæder foran Odd. Fellow Palæet.

I dag er Kr. Dreyer A/S en
overskudsgivende virksomhed,
som foruden ordinært tømrerarbejde tillige tilbyder teknisk
isolering, hulrumsisolering,
asbestsanering og brandsikring,
langt fra det udvalg virksomheden kunne tilbyde i 1908,
da Kr. Dreyer blev stiftet under
navnet "Det danske mekaniske
Dampkedelrensning A/S" og
udelukkende bestod af en lille
kedelrensning i Nyhavn.
I 1926 blev firmaet overtaget
af maskinmester Kr. Dreyer,
der udvidede virksomheden til
at omfatte isolering af varme

Den 1. august 2008 var en stor dag
for Kr. Dreyer A/S, da den markerede
dagen, hvor firmaet kunne fejre
sit 100 års jubilæum og dermed
bære titlen som Danmarks eneste
isoleringsvirksomhed med 100 år
på bagen. Dagen blev fejret med
prompt og pragt, og i den anledning
inviterede Kr. Dreyer A/S inden for til
pindemadder, livemusik og champagne
i Odd Fellow Palæet.
18 l
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og køleanlæg. Et arbejde, som
stadig kendetegner virksomheden i dag. Tre generationer
har været med siden starten af
1908, og efter Kristian Dreyers
barnebarn døde i 1992, drev
hans hustru Helene Dreyer
firmaet videre med hjælp fra
Henrik Andersen, den nuværende ejer af Kr. Dreyer A/S. I
2004 stoppede Helene Dreyer
efter 32 år i firmaet og overlod
virksomheden til Henrik Andersen, der siden overtagelsen
har drevet Kr. Dreyer videre på
egen hånd.

Ingen dans på roser
Set i bakspejlet har det ikke
udelukkende været en dans
på roser for isoleringsvirksomheden Kr. Dreyer A/S, som
langtfra altid har haft plus på
bundlinjen. Efter et par økonomisk sløje år lykkedes det dog
i fællesskab Helene Dreyer og
Henrik Andersen at få vendt
skuden og få virksomheden

En feststemt Henrik Andersen med sin datter i Odd. Fellow Palæet.

oleringsarbejdets tegn
til at give overskud igen. "Det
sidste år har været et rigtig
godt regnskabsår", fortæller
Henrik Andersen og forklarer,
at Kr. Dreyer A/S i dag betjener
mange store kunder, og at de
både har mænd gående i Allerhuset, på Havneholmen, og for
nyligt hos Chr. Hansen A/S. "Vi
har løbende haft 8 mand på
pladsen hos Chr. Hansen A/S og
4 mand i Aller huset. Et rigtig
godt antal for en virksomhed
på vores størrelse", siger Henrik
Andersen.

Opskriften på succes
At det er gået så godt i de
senere år for Kr. Dreyer A/S, er
der mange gode grunde til. For
Henrik Andersen er det af høj
prioritet, at isoleringsarbejdet
er udført grundigt og kvaliteten
i top. "Det er utrolig vigtig for
mig, at isoleringen følger de
gældende normer og standarder", fortæller Henrik Andersen
og forklarer, at han bakker fuldt
op om Oplysnings- og Kontrolordningen. "Det er vigtigt at
bakke op om Kontrolordningen, da den netop er et værktøj
til, at isoleringsarbejdet bliver
udført korrekt og følger gældende normer og standarder.
Derfor er det ligeledes vigtigt at
få indberettet diverse isoleringsprojekter, så man på denne
måde sikrer overlevelsen af Oplysnings og Kontrolordningen",
forklarer Henrik Andersen.

Isolering i blodet
Det var dog langtfra Henrik Andersens drøm at blive indehaver
af en isoleringsvirksomhed, da
han begyndte sit job som overmontør hos Kr. Dreyer i 1991.
"Jeg er uddannet montør og
arbejdede som overmontør i Kr.
Dreyer A/S, indtil jeg overtog
virksomheden i 2001. Jeg
havde ikke regnet med nogen-

Kr. Dreyer A/S bød både på pindemadder, champagne og livemusik.

sinde at blive indehaver af en
isoleringsvirksomhed", siger
Henrik Andersen og fortæller,
at isolering alligevel ligger lidt
til familien. "Min far er uddannet isolatør, så det ligger nok
alligevel lidt i blodet at blive
noget ved isoleringen".
Der er løbet meget vand i åen,
siden Kr. Dreyer A/S kun bestod
af en kedelrensning i Nyhavn. I
dag er det en stor virksomhed,
der foruden 1 lærling tæller 12
ansatte. På dagen for fejringen
af de 100 år stod det også
klart, hvor succesrig en virksomhed Kr. Dreyer A/S efterhånden er blevet. Næsten hele
isoleringsbranchen var indbudt
til champagne og livemusik i
Odd Fellow Palæet, der denne
dag var fyldt til randen med

festglade isolatører. En festdag,
som Kr. Dreyer med stolthed vil
kunne se tilbage på mange år
endnu. Ikke blot som en fejring

af de 100 år men tillige som
markeringen af den succes,
virksomheden har opnået igennem de senere år. ■
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l 19

Stort energitab på tekn
Lovgivningen er ikke opdateret i 10 år, mens det
øvrige byggeri løbende er blevet forbedret.

Tekst: Peter Kure, Salgschef,
teknisk isolering,
Rockwool AS
Potentialet på energibesparelser
inden for teknisk isolering er en
overset mulighed. Standarden,
der regulerer dette område,
er ikke blevet opdateret siden
1999, selvom lovgivningen
inden for det resterende byggeri er strammet betydeligt.

Opdateringen i 1999 var kun
minimal, hvorfor den sidste
egentlige opstramning er fra
1996.
Bygningsreglementet er blevet
reguleret mange gange i
samme periode. I 1985 var
kravet til et loft 180 mm. I
dag anbefales op til 500 mm.
I samme periode er DS 452,
der er standarden for teknisk

isolering, ikke blevet reguleret tilsvarende. Derfor er det
i dag helt normalt, at f.eks.
en ventilationskanal på et loft
kun isoleres med 30 eller 50
mm isolering. En tilsvarende
loftkonstruktion får i dag mellem 300 og 500 mm isolering,
hvilket er 10 gange så meget
som ventilationskanalen.
Rockwool har for at øge fokus
på dette område udgivet en ny
håndbog, der anbefaler en generel reduktion af energiforbruget med 15 % og på udvalgte
anlæg op til 40 % besparelse.

Yderligere sætter Rockwool A/S
fokus på uisolerede rør, ventiler
og flanger, der udgør langt den
største del af besparelsespotentialet.
En generel besparelse på 15%
kan nås med blot 10 mm tykkere isolering. Set i den store
sammenhæng giver dette en
lille ekstra omkostning i materialer og en begrænset ekstra
monteringstid. Den største
udfordring er i virkeligheden at
sikre, at der i planlægningen
af byggeriet gøres plads til
isoleringen.

Den lille tekniske
En guide til teknisk isolering af rør og installationer

Den lille tekniske
En guide til teknisk isolering af rør og
installationer
Rockwools nye lommebog:
”Den lille Tekniske” er en
opdatering af Rockwools
tidligere lommebog ” Den lille
Rørisolering”. Denne udgave
indeholder yderligere en række
konstruktioner, der gør lommebogen til et samlet værk om
teknisk isolering. Det, der ikke
står i bogen, henvises der til på
Rockwools hjemmeside www.
rockwool.dk, hvor selve bogen
findes digitalt.
Lommebogen kan bestilles på
Rockwools hjemmeside.
Værket er kortfattet, præcist
og letforståeligt for branchefolk
og er tænkt som opslagsværk
for ingeniører, VVS’ere og
isoleringsfirmaerne, således at
der let kan arbejdes og kommunikeres på tværs af faggrænserne. Bogen er inddelt
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i kapitler og indeholder alt fra
lovgivning, konstruktioner over
dimensionering til den praktiske
montering.
Lommebogen bringer som
noget nyt en anbefalet isoleringstykkelse på de forskellige
løsninger. Her viser Rockwool,
hvordan man med et minimum af ekstra isolering kan
spare 15% ekstra energi. Helt
konkret arbejdes der med røde
tabeller, der viser kravet fra DS
452 og med grønne tabeller,
der viser Rockwools anbefalinger.
Når Rockwool anbefaler, at der
isoleres bedre end DS 452 foreskriver, skyldes det, at DS 452
ikke er opdateret siden 1999,
og kravene til energibesparelser
på øvrige konstruktioner er
steget betydeligt.

Rockwools nye lommebog: ”Den lille
Tekniske” er en opdatering af Rockwools
tidligere lommebog ” Den lille
Rørisolering”. Denne udgave indeholder
yderligere en række konstruktioner, der gør
lommebogen til et samlet værk om teknisk
isolering. Det, der ikke står i bogen,
henvises der til på Rockwools hjemmeside
www.rockwool.dk, hvor selve bogen
findes digitalt.
Lommebogen kan bestilles på Rockwools
hjemmeside.
Værket er kortfattet, præcist og
letforståeligt for branchefolk og er tænkt
som opslagsværk for ingeniører, VVS’ere
og isoleringsfirmaerne, således at der let
kan arbejdes og kommunikeres på tværs af
faggrænserne. Bogen er inddelt i kapitler
og indeholder alt fra lovgivning,
konstruktioner over dimensionering til den
praktiske montering.
Lommebogen bringer som noget nyt en
anbefalet isoleringstykkelse på de
forskellige løsninger. Her viser Rockwool,
hvordan man med et minimum af ekstra
isolering kan spare 15% ekstra energi. Helt
konkret arbejdes der med røde tabeller, der
viser kravet fra DS 452 og med grønne
tabeller, der viser Rockwools anbefalinger.
Når Rockwool anbefaler, at der isoleres
bedre end DS 452 foreskriver, skyldes det,
at DS 452 ikke er opdateret siden 1999, og
kravene til energibesparelser på øvrige
konstruktioner er steget betydeligt.

niske installationer
Branchen har tidligere haft
problemer med at overholde
nuværende krav, men Danske
Isolatørers Brancheforening har
med Oplysnings- og Kontrolordningen – OKTI Ordningen
- vist, at det godt kan lade sig
gøre at overholde reglerne, og i
samarbejde med VVS entreprenørerne og byggeriets rådgivere
er det lykkedes at sikre den
nødvendige planlægning.
Derfor er tiden nu inde til at

allationer
sikre, at de tekniske installatio-

r

med det nutidige energiforbrug. Det er da tankevækkende, at en bygningskonstruktion med 20 grader indvendigt
skal have mellem 350 og 500
mm isolering, mens et rør på
60 grader kun får mellem 20
og 40 mm. Nogle vil påstå, at
driftstiden på de tekniske installationer er begrænset til en
del af året eller døgnets timer,
men en bygning er jo heller
ikke varmeteknisk ”i drift” hele
året.

ner også bliver ”up to date”

Rockwools nye lommebog
”Den lille tekniske – En guide

til teknisk isolering af rør og
installationer” fremhæver også
uisolerede anlæg. Her vises
eksempler på, at en uisoleret ventil taber lige så meget
energi som 15 meter isoleret
rør, eller et uisoleret rør taber
10 gange så meget energi, som
et tilsvarende isoleret rør.
Et varmeanlæg i en bygning,
der ellers er velisoleret, men
hvor flanger og ventiler ikke er
isolerede, kan derfor meget vel
have det dobbelte varmetab
i forhold til et fuldt isoleret
anlæg.

Derfor er det på tide, at DS
452 bliver set efter i sømmene,
således at også denne del af
byggeriet bliver energi optimeret. Forud for det forestående
miljømøde i København i 2009
er det vigtigt at huske, at 40%
af det samlede energiforbrug
kommer fra det eksisterende
byggeri. Heraf udgør tekniske
installationer en ikke ubetydelig
andel og kan med den mindste
investering hente de største
besparelser.
.

En særlig tabel er udarbejdet til ventilationskanale
tage, er hårdt belastet af vind og vejr.
Ventilationskanaler
En særlig tabel er udarbejdet til ventilationskanaler, hvor
især de udvendige kanaler på tage, er hårdt belastet af
vind og vejr.

En særlig tabel er udarbejdet til ventilationskanaler, hvor især de udvendige kanaler på
tage, er hårdt belastet af vind og vejr.

I forhold til minimumskravene i DS 452 kan man
kanaler i uopvarmede rum, mens der i tabellerne e
kolde tagrum og udendørs.
I forhold til minimumskravene i DS 452 kan man reducere
energitabet med 15% på kanaler i uopvarmede rum,
mens der i tabellerne er lagt op til 40% besparelse i
kanaler i kolde tagrum og udendørs. ■
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Medlemsfortegnelse for foreningen
FIRMA	ADRESSE	TLF./FAX	MAIL

INTERNET

ACTIV A/S

Højevej 14, 4900 Nakskov

Tlf.: 5491 0190 · Fax: 54922567

info@activ-as.dk

www.activ-as.dk

Altek Trading ApS

Skoleparken 116, 8330 Beder

Tlf.: 8611 8555 · Fax: 86118487

info@altek.dk

www.altek.dk

Altek Trading ApS

Nydamsvej 43, 8362 Hørning

Tlf.: 8692 3390 · Fax: 86923394

info@altek.dk

www.altek.dk

Altisol Teknisk Isolering

Lemtorpvej 7, 7620 Lemvig

Tlf.: 9781 0200 · Fax: 97810259

frank@isolering.com

www.isolering.com

Andersen's Isolering ApS

Krakasvej 15, 3400 Hillerød

Tlf.: 4824 2056 · Fax: 48242058

andersen.isolering@adr.dk

www.andersens-isolering.dk

B. L. Isolering ApS

Holkebjergvej 81, 5250 Odense SV

Tlf.: 6617 2074 · Fax: 66172079

bl-isolering@mail.tele.dk

www.bl-isolering.dk

B T ISOLERING APS

Brøndbyvestervej 129, 2605 Brøndby

Tlf.: 3253 7774 · Fax: 32531326

bti@post4.tele.dk

www.bt-isolering.dk

Olaf Bahn Isolering A/S

Pi 1, 8382 Hinnerup

Tlf.: 8621 0099 · Fax: 86215114

isolering@olaf-bahn.dk

www.olaf-bahn.dk

Ballerup Isolering A/S

Tempovej 37B, 2750 Ballerup

Tlf.: 4466 6960 · Fax: 44669600

hans@ballerup-isolering.dk

www.ballerup-isolering.dk

BV-Isolering v/Ole Buhl

Eslundvej 7, Nim, 8740 Brædstrup

Tlf.: 7568 2166 · Fax: 75682187

ole@bvisolering.dk

www.bvisolering.dk

Brdr. Christensen’s
Monterings & Isoleringsfirma

Gasværksvej 2, 4930 Maribo

Tlf.: 5478 2188 · Fax: 54783188

brdr.christensen@mail.dk	

dan-isoleringsteknik

Havnepladsen 12-14, 9900 Frederikshavn

Tlf.: 9843 3838 · Fax: 98410038

dan-iso@mail.tele.dk

Dantec Isolering A/S

Kratbjerg 305, 3480 Fredensborg

Tlf.: 4848 4319 · Fax: 48480408

lg@dantec-isolering.dk

www.dantec-isolering.dk

Dantec Rørisolering A/S

Vibeholms Allé 7, 2605 Brøndby

Tlf.: 4344 4319

lg@dantec-isolering.dk

www.dantec-isolering.dk

Kr. Dreyer A/S

Vigerslevvej 284B, 2500 Valby

Tlf.: 3630 4600 · Fax: 36304605

kr@dreyer.dk

www.dreyer.dk

Grenaa Isolering ApS

Abildgårdsvej 5, 8570 Trustrup

Tlf.: 8633 4202 · Fax: 86334868

jonas@grisolering.dk

www.grenaaisolering.dk

Grøndal Isoleringsteknik

Vestergade 68, Ulsted, 9370 Hals

Tlf.: 7022 5354

grondahls@isoleringsteknik.dk

www.isoleringsteknik.dk

H H ISOLERING

Nørrekærvej 1, 3660 Stenløse

Tlf.: 4717 3347 · Fax: 47173503	

H H Isolering A/S

Vævergangen 18, A+B, 2690 Karlslunde

Tlf.: 4615 0872 · Fax: 46150486

hanshanseniso@firma.tele.dk

Hasselager Isoleringsforretning A/S

Jegstrupvej 62, 8361 Hasselager

Tlf.: 8628 3431 · Fax: 86286519

mail@pjuln.dk

www.hasselagerisolering.dk

Brdr. Hoppe Isolering ApS

Højvangen 9, 3480 Fredensborg

Tlf.: 4848 5380 · Fax: 48482180

hoppe@hoppes.dk

www.hoppes.dk

IKAS ISOLERING A/S

Axel Gruhns Vej 16, Holme, 8270 Højbjerg

Tlf.: 8627 2877 · Fax: 86272908

bc@ikas-isolering.dk

www.ikas-isolering.dk

J C ISOLERING APS

Snedkervej 8, 2630 Taastrup

Tlf.: 4399 0702 · Fax: 43990869

jc.iso@mail.tele.dk

www.dib-net.dk

ISOLERINGSMESTER
JØRGEN KYNDE

Hammeren 10, 6715 Esbjerg N

Tlf.: 7516 8100 · Fax: 75167530

j.kynde@get2net.dk

www.jorgen-kynde.dk

Kaefer ApS

Blytækkervej 3, Erritsø, 7000 Fredericia

Tlf.: 7362 6062 · Fax: 73626061

morten.haderup@kaefer.com

www.kaefer.com

LM Isolering ApS

Vestre Hedevej 15, 4000 Roskilde

Tlf.: 4675 5494 · Fax: 46755495

lej@lm-isolering.dk

www.lm-isolering.dk

Marine Isolering

Foldbakvej 68, 9870 Sindal

Tlf.: 9848 4814 · Fax: 98484833

hans@foldbakken.dk

Nivisol ApS

Engvej 6, 2990 Nivå

Tlf.: 4918 0521 · Fax: 49180522

info@nivisol.dk

www.nivisol.dk

NORISOL A/S

Postboks 70, 4230 Skælskør

Tlf.: 5819 5050 · Fax: 58196060

info@norisol.dk

www.norisol.dk

NORISOL A/S

Postboks 8233, 9220 Aalborg øst

Tlf.: 9635 2222 · Fax: 96352233

info@norisol.dk

www.norisol.dk

NORISOL A/S

Langerak 85, 9900 Frederikshavn

Tlf.: 9842 9066 · Fax: 98429117

info@norisol.dk

www.norisol.dk

NORISOL A/S

Industrivej 39, 2605 Brøndby

Tlf.: 7011 7744 · Fax: 70127744

info@norisol.dk

www.norisol.dk

NORISOL A/S,

Værkstedsvej 1, 7000 Fredericia

Tlf.: 7592 9000 · Fax: 75922664

info@norisol.dk

www.norisol.dk

Nykjær Isolering A/S

Hollufgårdsvej 206, 5220 Odense SØ

Tlf.: 6615 8081 · Fax: 66155081

kn@nykjaer-isolering.dk

www.nykjaer-isolering.dk

NYTECH ISOLERING A/S

Adgangsvejen 9, 6700 Esbjerg

Tlf.: 7513 8333 · Fax: 75457444

jegh@nytechisolering.dk

www.nytechisolering.dk

Medlemmer af Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering
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PALCON PLADE-ISOLERING
v/Palle Sørensen

Hjulmagervej 15A, 7100 Vejle

Tlf.: 7585 9244 · Fax: 75859245

palle@palcon-iso.dk	

Persolit Entreprenørfirma A/S

Lindøalleen 103, 5330 Munkebo

Tlf.: 6597 4450 · Fax: 65976780

persolit@persolit.dk

www.persolit.com

Persolit Entreprenørfirma A/S

Diskovej 2, 7100 Vejle

Tlf.: 7582 1722 · Fax: 75821973

persolit@persolit.dk

www.persolit.com

Persolit Entreprenørfirma A/S

Håndværkerbyen 10, 2670 Greve

Tlf.: 4369 1111 · Fax: 43691455

persolit@persolit.dk

www.persolit.com	

Persolit Entreprenørfirma A/S

Flakagervej 5, 4400 Kalundborg

Tlf.: 5951 6320 · Fax: 59517825

persolit@persolit.dk

www.persolit.com

Persolit Entreprenørfirma A/S

Tarp Byvej 147, 6715 Esbjerg N

Tlf.: 7020 0613 · Fax: 70200631

persolit@persolit.dk

www.persolit.com

Persolit Entreprenørfirma A/S

Østre Fælledvej 17, 9400 Nørresundby

Tlf.: 9632 1030 · Fax: 96321039

persolit@persolit.dk

www.persolit.com

Allan Ploug A/S

Trekronergade 124, 2500 Valby

Tlf.: 3645 3636 · Fax: 36453631

allan@aploug.dk

www.aploug.dk

PM Teknisk Isolering ApS

Skelvej 20, 2640 Hedehusene

Tlf.: 4656 0100 · Fax: 46597079

pmtek@pmtek.dk

www.pmtek.dk

POLY-CAP ApS

Vintapperbuen 22, 4070 Kirke Hyllinge

Tlf.: 4640 4751 · Fax: 46403054

poly-cap@mail.dk	

Randers Isolering A/S

Fuglebakken 1, Randers By, 8900 Randers

Tlf.: 8641 0201 · Fax: 86406222

info@randers-isolering.dk

www.randers-isolering.dk

Roskilde Isolering ApS

Vindingevej 34, 4000 Roskilde

Tlf.: 4635 4212 · Fax: 46321239

bs@roskilde-isolering.dk

www.roskilde-isolering.dk

SAKI Isolering ApS

Gunnar Clausensvej 26A, 8260 Viby J

Tlf.: 8654 5433 · Fax: 86545533

isolering@saki-as.dk

www.saki-as.dk

SILKEBORG
ISOLERINGSFORRETNING

Hvinningdalvej 84, 8600 Silkeborg

Tlf.: 8681 6722 · Fax: 86816712

silkeborg-isolering@mail.dk	

SN Gruppen A/S

Ellekær 7, 2730 Herlev

Tlf.: 3969 0692 · Fax: 39690662

sngruppen@email.dk

S R ISOLERING A/S

Ringstedvej 178C, Kvanløse,4300 Holbæk

Tlf.: 5918 3701 · Fax: 59183132

s.r.isolering@mail.tele.dk

Stabil Total Isolering ApS

Harrestrupvej 169, 2740 Skovlunde

Tlf.: 4497 5766 · Fax: 44974014

stabil@stabil.dk

Svale Isolering ApS

Rengevej 25, 4660 Store Heddinge

Tlf.: 5657 4849 · Fax: 56574449	

BRDR. SVENSSON A/S,
ISOLERING

Oliefabriksvej 2, 2770 Kastrup

Tlf.: 3251 5677 · Fax: 32525677

brdr.svensson@mail.dk

www.brdr-svensson.dk

Sydjydsk Isolering ApS

Industrivej 8, 6630 Rødding

Tlf.: 7484 1800 · Fax: 74841801

mail@sydjydsk-isolering.dk

www.sydjydsk-isolering.dk

Teknisk Isolering ApS

Skovvej 10, 4684 Holmegaard

Tlf.: 5556 2332 · Fax: 55562390

teknisk-isolering@post11.tele.dk

Teknisk Isolering Fyn ApS

Allerupvej 35, 5672 Broby

Tlf.: 6263 1393 · Fax: 62631394

mail@tif-fyn.dk

www.jh-fyn.dk

Terton ApS

Industriholmen 80, 2650 Hvidovre

Tlf.: 3879 1133 · Fax: 38790055

morten@terton.dk

www.terton.dk

Vest Isolering ApS

Guldagervej 107, Guldager, 6710 Esbjerg V Tlf.: 7511 6068 · Fax: 75117298

info@vest-isolering.dk

www.vest-isolering.dk

Vimo Isolation ApS
v/Gert Jønsson

Sct Nilsvej 4, 3550 Slangerup

vimo-isolation@mail.tele.dk

Tlf.: 4733 5056 · Fax: 47381701

www.sn-gruppen.dk

www.stabil.dk

Gratis abonnement
Ja, jeg vil gerne modtage

send den til:

Stilling:
Navn:
Firma:
■ Firmaadresse:
■ Privatadresse:
Postnr.:

By:

Telefon:
Sendes til: Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening, c/o DI, 1787 København V. Tlf. 33 77 33 77, dibblad@dibnet.dk

DIB Teknisk Isolering
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Returadresse:
Rounborgs grafiske hus
Rasmus Færchs Vej 19
7500 Holstebro

ULTIMATE Protect
En ny generation af netmåtter og plader

Brandbeskyttelse:

ULTIMATE er klassificeret som ubrændbart [A1], den højeste brandklasse og bidrager ikke til brandudvikling. ULTIMATE’s unikke brandegenskaber gør materialet velegnet
til brandbeskyttelse af ventilationskanaler.

Meget lav vægt:

ULTIMATE kombinerer en effektiv brandbeskyttelse med
en meget lav vægt. Materialet er ca. 50% lettere end stenuldsprodukter med samme brandmæssige og isoleringsmæssige egenskaber.

Komfortabel montage:

NY
HE

D!

Den lave vægt letter montagearbejdet. Et arbejde, hvor man ofte står i besværlige arbejdsstillinger og på steder, hvor der ikke er for meget plads. ULTIMATE er let at tilskære, bøje og forme. Produktet fås med belægning af alu-folie. Mange gode egenskaber,
der alle bidrager til et bedre arbejdsmiljø.

Temperaturbestandighed:

ULTIMATE Protect udmærker sig ved både at have gode varmeisolerende egenskaber
og en anvendelsestemperatur på op til 700 °C. Produktet er således velegnet til isolering af kedler beholdere, røggaskanaler og andre applikationer, hvor der er krav til en
høj temperaturbestandighed.

Vil du vide mere om ULTIMATE Protect?
Er du interesseret i at vide mere om ISOVER ULTIMATE Protect’s unikke egenskaber, er du velkommen til at kontakte
vores konsulenter.
Anders Vestergaard
Torben Ahlborn
René Rodian

Telefon: 20 69 97 80
Telefon: 22 68 95 40
Telefon: 40 58 49 33

anders.vestergaard@saint-gobain.com
torben.ahlborn@saint-gobain.com
rene.rodian@saint-gobain.com

