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ser nærmere på bøjningerne der samlet
med clamps, og som det har været nødvendigt at isolere med ekstra Armaflex.

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

Stort energisparepotentiale i korrekt
udført teknisk isolering
De skærpede krav til nedbringelse af energiforbruget vil alt andet lige medføre nye
markedsmuligheder for den tekniske isoleringsbranche, og som tekniske isolatører
besidder vi både erfaring og ekspertise til at imødekomme de skærpede krav.
En ændring af lejeloven kan gøre det attraktivt for boligselskaberne at
energirenovere
BoligJob ordningen afskaffes ved udgangen af 2011 og erstattes af en tilskudsordning til grøn renovering af boliger. Dette vil medføre renoveringsopgaver i 2012 og
2013, hvor puljen løber. Regeringen lægger op til en ændring af lejeloven, således at
det bliver attraktivt for boligselskaberne at energirenovere. En ændring vil ligeledes
medføre nye opgaver for vores branche. Det er dog især inden for teknisk isolering i
kontorbygninger, virksomheder, offentlige bygninger og ikke mindst i industriproduktionen, at det store energisparepotentiale findes.

Danmark har som mål at
reducere udledningen af
CO2 med 40 pct. i 2020
sammenlignet med 1990
og har som det første
land i EU udarbejdet en
frivillig bygningsklasse
2020, der imødekommer
de nye krav.

Det ses tydeligt, at rørene er ført alt
for tæt på hinanden. Der er ingen
plads til isolering, og energi stråler
direkte fra røret, i stedet for at energien bliver transporteret derhen, hvor
den er bestemt til.

Isolering af rørsystemer og tekniske installationer har den absolut hurtigste
tilbagebetalingstid
I flere år har energisparekampagner været rettet mod isolering af hulmure, lofter og
udskiftning af vinduer. Derimod har isolering af rørsystemer og tekniske installationer,
som har den absolut hurtigste tilbagebetalingstid, stået i skyggen af både klimaskærm og elforbrugende foranstaltninger. Ofte har renovering af energiforbrugende
installationer en tilbagebetalingstid på kun 2 – 3 år af investeringen.
Når det gælder nybyggeri bør bygherrer og rådgivende ingeniører samarbejde med
den tekniske isoleringsbranche så tidligt i projekteringsfasen som muligt inden beslutninger, som vedrører udformningen af rør og ventilationskanaler bliver taget.
Tidlig implementering af teknisk isolering giver bedre bæredygtighed
Resultatet af stikprøvekontrol af mere end 600 projekter foretaget af Oplysnings- og
Kontrolordningen for Teknisk Isolering har påvist, at fejl og mangler typisk blev konstateret i selve udformningen af de tekniske installationer, hvilket bevirker, at DS 452
ikke kunne overholdes. Derfor er det utroligt vigtigt, at den tekniske isolering bliver
implementeret så tidligt i byggefasen, at man fanger de fejl i installationerne, således
at bygherren også får den bæredygtige
bygning, som var tiltænkt i projektet.
Oplysnings- og Kontrolordningen for
Teknisk Isolering er indskrevet i bips’
beskrivelsesværkstøj, og jeg vil gerne
opfodre til, at de rådgivende ingeniører
bruger ordningen aktivt og rekvirerer kontrollerne hos sekretariatet for Oplysningsog Kontrolordningen for Teknisk Isolering.
Kontakt den tekniske isolatør så tidligt i
projekteringen så den tekniske isolering
tænkes korrekt ind i projektet. Alt for ofte
lempes der på kravene som følge af manglende pladsforhold med et energitab til
følge. Er den tekniske isolering ikke udført korrekt i henhold til DS 452, finder der et
energitab sted i bygningens levetid, og det synlige bevis herpå er energiregningen. ■
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Case

Clamps på Bell
Hotel Copenhag
Stigende anvendelse af clamps i rørsammenføringer giver de tekniske
isolatører store udfordringer. I denne artikel kan du læse mere om
udfordringerne, og hvordan de rådgivende ingeniører ser på problematikken.
Af redaktør Anne Mette Høiler, DIB Teknisk Isolering

Specialopgaver på Bella Sky
Comwell Hotel Copenhagen
Den tekniske isolering på Bella Sky
Comwell Hotel Copenhagen har været en
stor udfordring for isolatørerne. Isoleringsarbejdet, som var delt i adskillige
underentrepriser, var i forbindelse med
opførelsen præget af specialopgaver. Til
rørsamlingerne er der anvendt clamps,
og det har været en stor udfordring og
krævet særlig ekspertise hos de tekniske isolatører.
Dyrekøbte erfaringer med Clamps
Dantec Rørisolering A/S i Fredensborg
har blandt andet stået for den tekniske
isolering af VVS, køl samt teknikcentraler i den ene hotelbygning, og det
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blev en udfordring for den 30 år gamle
virksomhed. Det viste sig nemlig, at
både køle- og varmerør var samlet med
clamps. I stedet for at anvende gevind
eller at svejse rørene sammen, har
rørlæggerne ved brug af clamps kunne
tilpasse rørene i alle vinkler og efterjustere disse efter opsættelsen. På de tre
store 25.000 liters køletanke udgår der
10 tommer kølerør til hotellets airconditionanlæg (forsidefoto).
”Normalt ville disse rør være svejset
sammen, men desværre ser vi som i
dette tilfælde, at anvendelsen af clamps
på både køle- og varmerør vinder mere
og mere frem”, konstaterer projektleder
Marc Roolfs fra Dantec Rørisolering
A/S og tilføjer ”det er dyrekøbte erfaringer, som vi har gjort os, og i fremtidige
projekter vil vi helt sikkert tage forbehold
for clamps i vores tilbud”.

Hvorfor er clamps problematiske?
Clamps, koblinger, klammer - kært
barn har mange navne - er en øjeformet
klemme med gummiindlæg, som med
skruer i hver side spændes sammen
omkring to rørender. På almindelige køleog varmerør er det ikke nødvendigt at
anvende clamps. Clamps er udviklet til
anvendelse på rør, der indeholder et højt
tryk, som for eksempel sprinklerrør der
ikke isoleres. Rør med højt tryk samles med clamps for at forhindre farlige
situationer, såfremt de udsættes for
temperaturudsving, seismiske rystelser
eller andre vibrationer, som forårsager at
rørene giver sig.
Store rørstørrelser med clamps
er problematiske
Det bliver problematisk, når clamps
anvendes på rørtyper, som skal isoleres.

la Sky Comwell
gen

Foto 1: Ny kontrollant fra Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering
Gorm Jensen, COWI A/S samt projektleder Mark Roolfs og direktør Lars Graff,
Dantec Rørisolering A/S kigger nærmere på den tekniske isolering i et af
teknikrummene på Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen.

3XN, som er arkitekterne bag
Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen har ry for at arbejde med
mønstrede overflader.
Harlekinmønsteret passer flot
til hotellet, men på et tidspunkt
er grænsen nok nået for, hvor
mange mønstrede bygninger der
kan være i landskabet.

Der findes flere forskellige producenter af clamps, blandt andet i Norge, USA
og Taiwan, og især sidstnævnte anvendes i stigende grad på danske projekter.
Et af argumenterne som producenterne
af clamps anvender er, at installationstiden mindskes med op til 60 pct. da monteringen er både hurtig og effektiv, idet
der ikke skal anvendes svejseapparater
(som gnister), og der opstår ingen giftige
dampe. Anvendelsen af clamps optimerer så at sige VVS'ernes arbejde, som
kræver mindre materialehåndtering, og
kan reducere antallet af folk på pladsen.
Clamps er og bliver en dyr løsning
Set fra VVS’ernes side er anvendelsen af
clamps en nem og fleksibel løsning, men
som efterfølgende skaber problemer
for isolatøren. Der er flere tilfælde, hvor
VVS’eren vælger at anvende clamps,
selv om den rådgivende ingeniør ikke har
foreskrevet anvendelse af clamps i projektmaterialet. Det medfører, at der skal
anvendes betydelig mere isoleringsmateriale end som ved normale rørsamlinger
(foto 2 og 3). Er der ved beregningen af
entreprisen ikke taget højde for, at der

anvendes clamps, må der påberegnes
en betydelig ekstraudgift til både materialer og tid og dermed arbejdsløn til
isoleringsentreprisen.
Stigende anvendelse af clamps
Teknisk salgskonsulent Torben Ahlborn,
Saint-Gobain Isover A/S nikker genkendende til problemet. ”Anvendelsen af
clamps er en stor udfordring for den
tekniske isoleringsbranche” siger han
og tilføjer ”det er slet ikke ualmindeligt,
at der på et lille område med bøjninger
og afgreninger er anvendt op til 8-10
clamps, som stort set bliver umulige at
isolere” (foto 4). Leverandørerne har
ikke en nem og hurtig produktløsning,
som kan anvendes på clamps, og derfor
bliver det en individuel løsning, som
den tekniske isolatør må forholde sig
til. ”Brug af clamps er ikke noget nyt
fænomen i branchen, men den stigende
anvendelse gør, at producenterne og
entreprenørerne bliver nødt til at tænke i
nye baner” tilføjer Torben Ahlborn.
Stigstrenge i flere zoner
Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen

▼

Der findes adskillige rørstørrelser, og
problemet med at isolere rørene vokser
proportionalt med rørenes størrelse. På
store rør bliver isoleringens diameter
til sidst så stor, at der ikke er plads
mellem rørene til isoleringen med mindre, at afstanden mellem rørene øges
tilsvarende, da hver enkelt clamp skal
isoleres særskilt.
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▼
Foto 2: Billedet viser, hvorledes isolering af clamps på større rør kan udføres. Der skal
anvendes betydelig mere isoleringsmateriale end som ved normale rørsamlinger. Her
fra Odense Universitets Hospital, teknisk isolering udført af BL Isolering ApS.

Foto 3: Billedet viser igen isolering af rør med clamps, hvor der er anvendt betydelig
mere tid og isoleringsmateriale end som ved normale rørsamlinger, idet hver enkelt
clamp skal isoleres separat.

Foto 4: Billedet illustrerer tydeligt anvendelsen af mange clamps inden for et meget
lille område, her af mærket ”Grinnell”. Blandt andet opstår problemet, når der anvendes clamps uden at der tages højde for plads til den korrekte tykkelse isolering, som
beskrevet i DS452 og pladskrav til rør DS1102. Dette ses især på billedet i øverste
højre hjørne, hvor rørene sidder alt for tæt.
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består af to bygninger, som hver er
76,5 meter høje, og fremstår som et V.
Hver bygning hælder 15 grader til hver
sin side, hvilket er 11 grader mere end
det skæve tårn i Pisa. De to bygningers
karakteristiske form har medført nogle
meget specielle rørføringer og krævet
anvendelse af særligt fleksible rørskåle,
som er skabt til anvendelse på steder,
hvor der er mange rør og vanskeligt
at komme til. Isoleringsopgaverne har
været fordelt på flere entreprenører, og
SN Gruppen ApS i Herlev har stået for al
VVS- og køleisolering i den anden af de
to bygninger. Her blev der anvendt over
15.000 meter af Isover BoaFlex rørskåle
til de mange meter rør. På grund af
bygningernes hældning var det nødvendigt at opdele stigstrengene i flere zoner
op gennem de 23 etager. PM Teknisk
Isolering ApS har derudover stået for
isolering af ventilationskanalerne samt
brandlukninger i samme bygning.
Rambøll har stået for konstruktionerne
Rambøll Danmark A/S har stået for
beregninger og tegninger af bygningerne
med en 3D animeret model. Beregningsprogrammet Robot har arbejdet
sammen med tegneprogrammet Tekla,
og kombinationen af de to programmer
har gjort det muligt, at beregne hvordan
jorden deformerer, når bygningerne sætter sig, og hvor langt toppen bevæger sig
sidelæns under de aktuelle forhold.
I udlandet vil et byggeprojekt som
Bella Sky Hotel Comwell Hotel Copenhagen typisk være støbt in situ, men i
Danmark er der meget større tradition
for at støbe i betonelementer. Ifølge
Rambøll er det billigere, giver færre fejl i
de enkelte dele, og er langt mere behageligt at arbejde med. I så vanskelig en
geometri er det ikke uden udfordringer
at få et betonpuslespil til at gå op og
konstruere samlingerne til en bæredygtig bygning. Hotellet er i videst muligt
omfang bygget, så der spares energi
og ressourcer, og blandt andet skal der
installeres solfangere på taget.
EKJ Rådgivende Ingeniører A/S
EKJ Rådgivende Ingeniører A/S har
stået for programmering og projektering
af alle installationer i forbindelse med
opførelsen af Bella Sky Comwell Hotel
Copenhagen. Udover de traditionelle
installationer har VVS-området omfattet
køling, gas, sprinkling, brandstigrør og

Redaktionen
modtager meget
gerne skriftlige
kommentarer til
caset.

VAV-ventilation. El-installationerne omfatter også brand- og sikringsanlæg, IT- og
AV-installationer samt CTS. Redaktionen
har ønsket at få en kommentar fra EKJ
Rådgivende Ingeniører A/S, hvilket desværre ikke lykkedes inden redaktionens
afslutning. ■

Rådgivers syn på brugen af
mekaniske koblinger på kølerør
Af installationsingeniør Gorm Bundgaard Jensen, COWI A/S

Som rådgivere angiver vi i vores udbud,
hvilke materialer der skal anvendes til
byggeriet. Dette gør vi, enten ved specifikt at anvise et produkt eller materiale
som entreprenøren er forpligtet til at
levere, eller i form af en række funktionskrav som så giver entreprenøren en
større frihed til at vælge, hvilke produkter
han ønsker at tilbyde. Uanset om der bydes ud på den ene eller den anden måde
oplever vi ofte, at entreprenøren vender
tilbage og tilbyder et alternativt produkt.
Dette skift kan være forbundet med en
besparelse, som vil komme bygherren til
gode og vil derfor ofte komme i spil.
Koblinger giver fleksibilitet
Clamps – eller koblinger – er tidligere
typisk blevet brugt til samling af sprinklerrør, men begynder nu at dukke op på
rør til andre medier. Brugen af koblinger
til rørsamlinger har flere fordele. Den primære fordel er, at mandetimeforbruget
til montagen kan reduceres væsentligt i
forhold til at samle rørene ved svejsning.
Der udover giver brugen af koblinger
en større fleksibilitet i rørinstallationen

både i forhold til fremtidige ombygninger og til individuelle tilpasninger under
udførelsen. Modsat giver koblingerne
som nævnt en række udfordringer for
isolatøren, der skal tages med i betragtning, når valget træffes.
Ny virkelighed for branchen
Brugen af koblinger til samling af rør er
en del af en generel tendens blandt entreprenører, hvor der skiftes til alternative materialer med en højere pris, men
som gør, at der kan spares mandetimer
på montagen, hvorved der samlet set
opnås en besparelse. Som rådgivere er
det vores opgave at foretage det bedste
valg ved en afvejning mellem pris og
kvalitet på de løsninger der vælges. I
den forbindelse ligger der en opgave i
at finde det rette niveau med hensyn
til brugen af koblinger på kølerør, hvor
der er set en række eksempler på, at
koblinger har gjort det umuligt at udføre
isolering af en tilfredsstillende kvalitet.
Blandt andet hvor der er brugt koblinger i forlængelse af hinanden på svært
tilgængelige steder.

Omvendt kan det være sådan, at der
på lige rørstræk vil være store fordele at
hente for VVS'eren ved at bruge koblinger, som medfører ulemper for isolatøren, der i det samlede billede vil være
mindre, hvorfor både rådgivere, rørlæggere og isolatører må indstille sig på, at
dette er del at den nye virkelighed.
Mere opmærksomhed på ulemperne
Indtil videre har der været størst fokus
på de fordele, som VVS'eren vinder ved
at bruge koblinger. Som rådgivere har
vi en opgave i at få defineret kravene til
rørføringen i udbuddet på en måde, så
der ikke opstår situationer, hvor isoleringen ikke kan udføres tilfredsstillende.
Da problemet er relativt nyt og kommer
sammen med en lang række andre
problemer, må opfordringen til isolatørerne være, at de medvirker til at gøre
opmærksom på de ulemper de møder,
så der også kommer fokus på denne del,
idet rådgiveren oftest først støder på
problemerne under tilsynet, når rørene
er udført. ■

7

Brug Oplysnings- og Kontrolordningen
for Teknisk Isolering til at sikre
fremtidens lavenergibyggeri
Erhvervs- og Byggestyrelsen har offentliggjort den nye energiklasse 2020, som
betyder, at energiforbruget i nybyggeri skal reduceres med 75 pct. i forhold til
2006. Samtidig revideres DS 452 for Teknisk Isolering i forhold til de nye
skærpede energikrav. Teknisk isolering er et område med stort potentiale for
energibesparelser, både når det gælder nybyggeri og renovering.
Af redaktør Anne Mette Høiler, DIB Teknisk Isolering

Frivillig lavenergiklasse 2020
En ny frivillig lavenergiklasse 2020
trådte i kraft i august 2011 og som
bygherre kan man vælge at bygge efter
BR10 (standard), lavenergiklasse 2015
eller lavenergiklasse 2020. Udover en
strammere energiramme indeholder
lavenergiklasse 2020 komponentkrav
på vinduer, varmegenvinding, varmepumper og cirkulationspumper. Kravene til
klimaskærmens isolering som helhed er
blevet skærpet. Den enkelte bygningsejer skal, også ved mindre renoveringer,
udskiftningsarbejder og ombygninger
i eksisterende bebyggelse, overholde
bygningsreglementets energikrav til de
enkelte bygningsdele. Der skal foretages
efterisolering, selv ved mindre renoverings-, udskiftnings- og ombygningsarbejde, hvis efterisoleringsarbejdet i det
konkrete tilfælde er rentabelt.
Krav om brug af lavenergiklasse 2020
Ambitionsniveauet med den foreslåede
bygningsklasse 2020 er så højt, at klassen i dag er både forholdsmæssig dyr og
kompliceret at bygge. I flere kommuners
lokalplaner stilles der krav om, at nye bygninger skal være af højeste energiklasse,
som betyder, at der i praksis allerede stilles krav om lavenergiklasse 2020.
Revidering af DS 452
Den nye energiklasse 2020 har stor indvirkning på DS 452 for Termisk isolering
af tekniske installationer. Den nuværende udgave af DS 452 er en opsamling af standarden fra 1996 og dermed
utidssvarende. De nye skærpede krav i
lavenergiklassen 2020, skal udmøntes
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Ønsker du en gennemgang af den tekniske isolering, kontakt da
sekretariatet for Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering på
telefon 3377 3753 eller e-mail amh@di.dk.

i DS 452, og vil kræve nye teknologiske
løsninger. Indholdet i den nye standard
udarbejdes af en arbejdsgruppe nedsat
under DS-udvalget S-181 for Termisk
isolering. Her sidder repræsentanter fra
den tekniske isoleringsbranche, blandt
andre Erling Olsen, teknisk service,
Rockwool A/S og formand for DIB Lars
Graff, som repræsenterer DIB i udvalgsarbejdet.
Et væsentligt budskab i den nye DS
452 er det tilladte varmetab, som bliver
væsentligt mindre end tidligere. Ingen
installationer, hvor mennesker færdes,
må være over 50 grader, eksempelvis
varmeapparater i børnehaver, hvor der
har været en meget uheldig episode.
Bips basisbeskrivelse for teknisk
isolering
I beskrivelsesværktøjet bips står anført,
at "der skal finde en uvildig kontrol af generel overholdelse af DS 452 sted, som
udføres af Oplysnings og Kontrolordningen for Teknisk Isolering". Dette ser formand for DIB direktør Lars Graff, Dantec
Isolering A/S som et stort fremskridt:
"Det er glædeligt, at de rådgivende ingeniører i stigende omfang tager del i ansvaret for den færdige bygnings energiforbrug. Alt for tit ser jeg eksempler på,
at bygherren ikke får den energirigtige
bygning, som han forventer. Inddragelse
af Oplysnings- og Kontrolordningen for
Teknisk Isolering i en tidlig fase kan opfange eventuelle fejl og mangler ved den
tekniske isolering og dermed sikre et

optimalt energiforbrug i bygningens fremtidige drift". På DIBnet.dk kan der ses et
eksempel på et projekt, hvor Oplysnings
og Kontrolordningen er indskrevet i en
projektbeskrivelse.
Er du rådgivende ingeniør, bygherre
eller VVS’er
Rådgivende ingeniører, bygherrer og
VVS’ere kan rekvirere en uvildig kontrol
af den tekniske isoleringsentreprise inden for VVS, ventilation og korrosionsbeskyttelse/køl. En stikprøvegennemgang
koster 4.500 kr. og ud over en teknisk
gennemgang af entreprisen, som holdes
op mod projektbeskrivelsen, bliver der
udfærdiget en rapport indeholdende
resultaterne af gennemgangen. Projektgennemgangen sker sammen med en
repræsentant for det rådgivende ingeniørfirma og det tekniske isoleringsfirma.
COWI A/S står bag kontrollerne
DIB har indgået en samarbejdsaftale
med det rådgivende ingeniørfirma COWI
A/S, der har udpeget Gorm Jensen som
teknisk konsulent til kontrolopgaverne.
Gorm Jensen er uddannet VVS-ingeniør
fra ingeniørhøjskolen i Århus, og er velbefaren i projektering af VVS-entrepriser.
Efter afsluttet uddannelse begyndte
Gorm Jensen i rådgivningsvirksomheden
NIRAS A/S, inden han kom til COWI A/S
i Århus for fem år siden. COWI A/S har
gennem længere tid udført kontroller
for Asbestforeningen og har rigtig gode
erfaringer med dette. ■

øland a/s udvider med strategisk opkøb
Øland A/S, leverandør af ventilationsprodukter, har dags dato offentliggjort
overtagelsen af den danske del af
Kaimann A/S. Med overtagelsen er det
målet, som i søsterselskabet Brødrene
Dahl, at udbygge rollen som markedsleder inden for sit kompetencefelt.
Siden Øland i 1981 startede som en
enkeltmandsejet virksomhed, er der
løbet meget luft gennem ventilationskanalerne.
I dag er Øland ejet af det franske
industri-konglomerat Saint Gobain, som
alene gennem sit danske selskab med
bl.a. Brødrene Dahl, Optimera og
Øland står bag en årlig omsætning på
4,5 milliarder kr. Nu udvider virksomheden sit kompetenceområde.
Kaimann er eksperter inden for teknisk
isolering, som for os er et interessant
marked med god synergi til vores
nuværende kompetencer, siger direktør Johnny Øland og fortsætter: Når
vi i fremtiden er ude på byggepladser
rundt om i landet med vores ventila-

tionsløsninger, kan vi nu håndtere og
være professionel garant for den tekniske isolering. Det giver god mening for
både os og kunden.
Opkøbet af Kaimann betyder også, at
Øland nu kan sige velkommen til flere
medarbejdere pr. 1. august.

køle-, kondens- og varmeisolering over
hele landet.

Første led i en større plan

Den danske afdeling af Kaimann, som
nu hører under Øland A/S, lægger stor
vægt på service og rådgivning. Og
virksomhedens medarbejdere har alle
mange års erfaring inden for teknisk
isolering.

Med opkøbet af Kaimann A/S har
Øland taget hul på første led i en større
plan om at blive stærkere på teknisk
isolering. Der er ingen tvivl om, at vi
vil udnytte opkøbet til fulde. Vi har i
ledelsen besluttet, at vi fremover skal
udvikle et ekstra ben ud over ventilation, nemlig teknisk isolering.

Virksomheden blev stiftet i 1999 som
datterselskab af Wilhelm Kaimann
GmbH & Co. KG. i Tyskland, der er
producent af et af verdens førende
cellegummi produkter, Kaiflex.

Opkøbet af Kaimann er første vigtige
skridt, og i vores tætte samarbejde
med vores søsterselskaber Brødrene
Dahl og Optimera, kan vi tilbyde mere
og mere til byggeriet, siger Johnny
Øland. Kaimann er totalleverandør
og sparringspartner inden for teknisk
isolering og betjener kunder inden for

Nye rammer til
keNdte aNsigter
Kaimann i Danmark er nu blevet en del af Øland.
Det giver dig som kunde fordelene af at kunne
handle teknisk isolering hos en virksomhed, der
også er specialist i ventilation og som har en top
effektiv landsdækkende distribution.
Jørn Smith og Søren Glenstrup er flyttet med til
Brøndby, så alt er ved det gamle og alligevel nyt.

samarbejde med respekt

Park Allé 366 · 2605 Brøndby Telefon 7020 1911 · Fax 4453 1051
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medlemsnyt

60

Direktør
Jens Erik Hansen
60 år, Nytech
Isolering A/S,
Esbjerg

Direktør Jens Erik Hansen, Nytech
Isolering A/S og hustru Bodil Hansen
foran det imponerende gavebord.
Den 12. august 2011 fejrede
direktør Jens Erik Hansen, Nytech
Isolering A/S sin 60 års fødselsdag. Fra en skyfri himmel skinnede
solen på de mere end 100 gæster
og et gavebord så langt som øjet
rakte. Dette vidner om, at isolatør
og direktør Jens Erik Hansen er
vellidt blandt kunder, leverandører,
medarbejdere og venner af huset.
De 50 ansatte i Nytech Isolering
A/S havde indsamlet 10.000 kr.,
som blev overrakt fødselaren i form
af en gavecheck, der efterfølgende
er brugt på en ferie til Rhodos med
hustru og barnebarn.

70

Direktør Gert
Jønsson 70 år, Vimo
Isolation ApS,
Slangerup

Den 7. oktober 2011 inviterede
direktør Gert Jønsson til reception
”hjemme” på kontoret for at fejre, at
det var 25 år siden, at han overtog
Vimo Isolation ApS efter Vilbert
Mortensen, heraf VI-MO. Dagen blev
fejret med familie og forretningsforbindelser. Det er sjældent, at en
isolatør, der fejrer sin 70 års fødselsdag, stadig arbejder på fuld tid i
firmaet, men den 1. november 2011
er også skæringsdatoen for, hvornår
sønnen Anders Jønsson overtager
driften af firmaet. Gert Jønsson foretrækker et blidt generationsskifte,
og som han udtrykker det får Anders
Jønsson i første omgang overdraget
telefonen, så sker resten løbende
de kommende fem år. Gert Jønsson
og frue fejrer begivenhederne med
en rejse til Shanghai, hvor de skal
besøge en af deres tre sønner, som
er udstationeret hos Mærsk A/S.

Fra højre ses direktør Gert Jønsson og søn Anders Jønsson, VIMO
Isolation ApS.

50

Adm. direktør
Elin Niclasen, 25 års
jubilæum, Allan
Ploug A/S, Valby

På billedet fra venstre ses salgs- og
indkøbsansvarlig Jakob Bo, Weiss
Isolering A/S, formand i DIB adm.
direktør Lars Graff, Dantec Isolering
A/S, chefkonsulent Jesper Madsen, DI, adm. direktør Jan Hoppe
Christensen, Brdr. Hoppe Isolering
ApS samt jubilaren adm. direktør
Elin Niclasen, Allan Ploug A/S iført
en af de mange gaver, et par unikke
DIB-øreringe.
Adm. direktør Elin Niclasen fejrede
sit 25 års jubilæum i isoleringsfirmaet Allan Ploug A/S på en dejlig
forårsdag den 10. maj 2011.
Receptionen blev holdt på den store
plads foran firmaets kontorbygninger
i Valby. Kort forinden havde Elin Niclasen fejret sin 50 års fødselsdag,
men det var absolut ingen hindring
for også at fejre 25 års jubilæum
med manér.

Velkommen til nye DIB medlemmer
Find kontaktoplysninger på side 22-23 bagerst i bladet eller på dibnet.dk
Direktør Jens Erik Hansen, Nytech
Isolering A/S med den store gavechek fra medarbejderne. Næstformand i DIB, direktør Kurt Nykjær,
Nykjær Isolering A/S, Odense deltog
på DIB’s bestyrelses vegne i festlighederne.
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LP Isolering - Indehaver Leif Slot Hemme Pedersen
Rørbæk Isolering - Ejer Anders Vangsgaard Ramsing
Grenaa Isolering A/S - Adm. direktør Jonas Pedersen
K.T. Isolering - Ejer Kim Thomsen
Hvidovre Isolering - Ejer Carsten G. Klæbel
IBT Isolering - Ejer Christian Visby
ML-Byg / Klima Isolering - Tømrer/snedkermester Michael Lehnschau Nielsen
BIS Industrier, Filial af BIS Industrier AS, Norge - Direktør Peter Matthiasen
Greens Teknisk Isolering - Ejer Per Green
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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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Tillægsisolering af kølede
rør med HygroWick®
kondensisolering
Professor Vagn Korsgaard er netop fyldt 90 år og idémanden bag
HygroWick, som er Saint-Gobain Isover A/S produktløsning til
kondensisolering af rør. Vagn Korsgaard er stadig tilknyttet Saint-Gobain
Isover A/S og er flittig skribent af tekniske artikler til DIB Teknisk Isolering.
Af Professor, emeritus Vagn Korsgaard, DTU Byg

30

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

25
20
Kr.

Ud fra miljø- og energiøkonomiske
betragtninger kan det betale sig at tillægsisolere kølede rør som påvist i min
artikel Økonomisk optimal isolering af
kølede rør bragt til DIB Teknisk Isolering
2008/3.
Problemet ved tillægsisolering af
kolde rør er, at tillægsisoleringen medfører, at temperaturen på overfladen af
den oprindelige isolering bliver lavere
end den omgivende lufts dugpunkt. Det
skyldes, at tykkelsen af den oprindelige
isolering normalt kun er lidt større end
nødvendig for at forhindre overfladekondens. Da man i praksis ikke kan udføre
den nye isolering helt diffusionstæt,
selv ved anvendelse af cellegummi, vil
der kondensere fugt på den oprindelige
isoleringsoverflade.
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Fig. 1. Karakteristika for isolering af 48 mm rør med glasuld rørskål (HygroWick®)
(λ-værdi = 0,04 W/m K).

eksempel 1
Et klimaanlæg er dimensioneret for følgende data:
Lufttemperatur +26 °C
Luftfugtighed 70 pct.
Dugpunkt +20 °C
Køleperiode 6 mdr. = 4320 timer = 15,6·106 s
Kølemedietemperatur +6 °C
Driftsparameter J= (26-6)·15,6·106 = 0,31·109 °C s/år
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40

Isoleringstykkelse (mm)

Inden ISOVER HygroWick® system
til kondensisolering kom på markedet
for en del år siden, blev langt de fleste
kølede rørsystemer isoleret med cellegummi. På grund af cellegummiens
relativt høje pris blev der kun anvendt
tykkelser lige netop tilstrækkelig til at
forhindre overfladekondens. Ud fra miljøog energiøkonomiske betragtninger må
disse tykkelser i dag anses for alt for
små.

Isolering mod energitab
I Dansk Standard DS452 angives, at
kolde installationer med kølede medier
kan isoleres således, at isoleringen
højst har en varmetransmissionskoefficient U1 (W/m K), der er afhængig af
installationens driftsparameter J (°C s/
år). Isoleringen skal dog mindst være så
god, at der ikke dannes overfladekondens.
Eksempel 1 vil belyse dette nærmere.
I henhold til DS 452, tabel 2.1.1, bør
der isoleres, så U1-værdien for et rør
med diameteren D =48 mm højst bliver
U1=2,6·0,048+2,0 =2,12 W/m K.
Men en λ-værdi på 0,04 W/m K og et
udvendigt overgangstal på 9 W/m K
beregnes isoleringstykkelsen til 23 mm,
altså væsentlig større end de 9 mm, der
er tilstrækkelig til at forhindre overfladekondens.
Ifølge min artikel i DIB Teknisk Isolering 2008/3 fremgår, at det under de
anførte forudsætninger kan betale sig
at isolere et 48 mm rør med 30 mm (se
figur 1).
Antages det, at røret oprindelig er isoleret med 10 mm cellegummi, og ønskes
tillægsisoleret med en 20 mm mineraluldslamelmåtte med Al-foliebelægning,
kan temperaturen imellem cellegummien

og lamelmåtten beregnes til +13,3 °C,
hvilket er væsentligt lavere end luftens
dugpunkt på +20 °C.
Da tillægsisoleringen i praksis ikke
kan udføres helt diffusionstæt, vil der
over tid kondensere fugt i skillefladen
mellem de to isoleringer.
Tillægsisoleringen bør derfor udføres
efter vægekonceptet med en 20 mm
ISOVER HygroWick® Lamelmåtte, der
tilskæres så den passer til cellegummiisoleringens udvendige diameter på 68
mm, og besnøres med kobbertråd.
Frostanlægget antages at køre hele
året, 32·106 s, med en rumtemperatur
på +22 °C. Driftsparameteren beregnes
til: 32·106· (22- (-6))= 0,9·109 K s/
år, hvilket svarer til isoleringsklasse
3, hvor kravet til rørets isolering er
U1=1,5·0,060+0,16= 0,25 W/m K, eller
en isolans på 4 m K/W.

Isolansen af cellegummilaget beregnes til Rc=2,16 m K/W. Isolansen af 30
mm mineraluld beregnes til Rm=2,24.
Overgangsisolansen af Al-foliebelægningen beregnes til Ro= 0,53. Den samlede
isolans bliver følgelig: 4,93 m K/W.
Temperaturen i skillefladen mellem de to
isoleringer beregnes til 6,3 °C.
Antages en relativ luftfugtighed på
75 pct. bliver dugpunktet ca. +17 °C,
altså væsentlig højere end skillefladens
temperatur.
Der vil derfor diffundere vanddampe
ind gennem uundgåelige utætheder og
beskadigelser af tillægsisoleringen over
tid, som vil kondensere i skillefladen. Tillægsisoleringen bør derfor udføres efter
vægekonceptet med en 30 mm (ISOVER)
HygroWick®-lamelmåtte, der tilskæres
så den passer til cellegummilagets udvendige diameter på 94 mm og bevikles
med kobbertråd. ■

eksempel 2
Et 60 mm frostrør (-6 °C) er isoleret med 17 mm cellegummi (λ= 0,04) og der
ønskes tillægsisoleret med 30 mm mineraluld med Al-foliebelægning, så det
opfylder DS 452, tabel 2.1.1. mod energitab.
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nyt fra uddannelsesområdet

– få bevis på
din tekniske
isoleringserfaring
Forhøjet tilskud til
efteruddannelse af
voksne
Der har desværre ikke været den
tilsigtede efterspørgsel efter tilskud til
efteruddannelse af medarbejdere. Uddannelsesfonden har derfor besluttet at
forbedre tilskudsmulighederne, og der
gives nu øget tilskud til medarbejdere og
virksomheder, der vælger grunduddannelsen for voksne.
Af sekretær Jan Mogensen, Det faglige udvalg

• Kompetenceafklaring
• Enkeltfag fra erhvervsuddannelsen   
• AMU-kurser (efteruddannelseskurser)
Et GVU-forløb har samme mål og
prøver som erhvervsuddannelsen, men
medarbejderen behøver ikke at have en
uddannelsesaftale med en arbejdsgiver.
Forløbet er derfor helt uforpligtende
for arbejdsgiveren. Man har i alt seks
år til at gennemføre uddannelsen, som
afsluttes med en afsluttende prøve/
svendeprøve.

Grunduddannelse for voksne - GVU
Grunduddannelse for voksne henvender
sig til følgende målgrupper:
• Ufaglærte der mangler papir på det
selvlærte
• Faglærte med forældede uddannelser
• Nydanskere med udenlandske uddannelser

Økonomi under uddannelsen
Der ydes kursus- og rejsegodtgørelse
og der er ingen brugerbetaling. Organisationerne håber dermed, at det øgede
tilskud vil være medvirkende til at hæve
efteruddannelsesniveauet inden for
faget.

Hvor stort er tilskuddet
Tilskud til medarbejdere der vælger GVU
er øget fra 65 kr. til 90 kr. pr. time. Antal
tilskudsuger pr. år er ligeledes øget fra
tre til fem uger. Der vil således være en
samlet tilskudsmulighed på 16.650 kr.
pr. medarbejder pr. år.

Fortsat plads til
flere lærlinge

GVU uddannelsens indhold
Da medarbejderen forventes allerede at
have opnået praktiske erfaringer fra sit
arbejde, er GVU- uddannelsen bygget op
om kurser og enkeltfag. Medarbejderen
skal være fyldt 25 år og have mindst to
års relevant erhvervserfaring. Vælger
man at tage isoleringsuddannelsen via
et GVU-forløb, tilrettelægges forløbet
individuelt og kan foregå enten på AMU
Syd eller EUC Nordvestsjælland.
Et typisk GVU-forløb
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Antallet af lærlinge stiger svagt – meget
svagt, så der er plads til flere. Faget
kommer til at mangle faglig arbejdskraft,
hvis der ikke kommer flere lærlinge ind i
faget. Der er mange unge der mangler en
læreplads, og derfor er det nemt at få en
god lærling i dag.
Af sekretær Jan Mogensen, Det faglige udvalg

Ansæt en lærling
Vil du gerne medvirke til, at det tekniske
isoleringsfag ikke kommer til at mangle
kvalificeret arbejdskraft, så vil Byggeriets Uddannelser meget gerne hjælpe dig
med en gratis annoncering på praktikpladsen.dk. Ring på telefon 3587 8732
og spørg efter sekretær Jan Mogensen,

Det faglige udvalg eller send gerne en
e-mail til jm@bygud.dk.
Forsat 70.000 kr. i tilskud
For uddannelsesaftaler, der indgås
inden den 31. december 2011, gælder
den nye ordning fortsat med en kontant præmie- og bonusordning på i alt
70.000 kr. for hver ny praktikplads, som
etableres.
Det er en forudsætning, at der indgås
en normal uddannelsesaftale med tre
måneders prøvetid.
Præmien på 6.000 kr. udbetales til
virksomheden hver gang eleven har været i virksomheden i 30 dage, svarende
til det meste af elevens prøveperiode på
tre måneder.
Derefter får virksomheden fire bonusrater på 13.000 kr., henholdsvis tre,
seks, ni og 21 måneder efter prøvetidens udløb, forudsat uddannelsesaftalen stadig er i kraft.

DM 2012 og EM 2012
Isoleringsfaget deltager igen med fire
lærlinge i DM for isoleringslærlinge, som
afholdes i Odense Congress Center torsdag den 26. januar 2012 til lørdag den
28. januar 2012.
Vinderen af DM er automatisk udtaget
til at deltage i EM for isoleringslærlinge,
som afholdes i Berlin onsdag den 22.
februar 2012 til fredag den 24. februar
2012.
Yderligere oplysninger om voksenuddannelse, lærlinge og DM/EM sekretær
Jan Mogensen, Det faglige udvalg,
telefon direkte 3587 8732, e-mail jm@
bygud.dk.

Nyudlærte
isoleringssvende
Den 16. september 2011 fik
Christian Gehlert Olsen, Norisol A/S,
Frederikshavn og Jonas Holm
Jørgensen, Gigan2 Teknisk Isolering
ApS, bevis på, at de nu er uddannet
som tekniske isolatører fra EUCNordvestsjælland i Audebo med
ekstraordinære fine resultater.
Af faglærer teknisk isolering Henrik Mau, EUC-Nordvestsjælland

Nye svende med flotte karakterer
Jonas Holm Jørgensen og Christian Gehlert Olsen var de eneste to lærlinge til prøve og derfor blev der lagt ekstra meget
energi i arbejdet. Der var stor konkurrence om det bedste
resultat og Jonas havde op til isoleringsbranchens svendeprøve
arbejdet hårdt i 24 timer for at opnå et rigtig godt resultat.
Jonas’ anstrengelser blev også fuldt ud honoreret, og på receptionen den efterfølgende dag fik Jonas tildelt sit velfortjente
10-tal med ros.
Christian Gehlert Olsen blev også belønnet for sin indsats
og fik tildelt et flot 12-tal, som samtidigt udløste en velfortjent
sølvmedalje. Derudover fik han til sin store overraskelse tildelt
et legat fra Isoleringsfondens Uddannelsesfond på 6.000 kr.,
som traditionen tro tildeles en elev, som har udmærket sig i
særlig grad.
På trods af forskellige karakterer var der ingen misundelse
at spore mellem de to nyudlærte svende. Tværtimod har Jonas
og Christian støttet hinanden under hele uddannelsesforløbet.
”Hvis en af os en dag havde nej-hatten på, var den anden
altid klar til at støtte og opmuntre” fortæller Christian Gehlert
Olsen.
Overrækkelse af bevis og gaver
Det er blevet en tradition, at EUC-Nordvestsjælland inviterer
til en reception i forbindelse med overrækkelsen af svendebeviserne, og repræsentanter fra isoleringsbranchen, herunder
isoleringsfirmaer, producenter og forhandlere, deltager. Ole
Carlsen fra 3F overrakte svendebeviser samt præmier og ønskede de to nye svende held og lykke fremover. Direktør Frank
Tonsberg, EUC-Nordvestsjælland uddelte skolebeviserne og
bemærkede de fine karakterer, der var opnået gennem opholdet på skolen

Jonas Holm Jørgensen, Gigan2 Teknisk Isolering ApS og
Christian Gehlert Olsen, Norisol A/S Frederikshavn er nyudlærte isoleringssvende fra EUC-Nordvestsjælland i Audebo.

Der var lykønskninger og gaver fra branchens producenter
og leverandører. Saint-Gobain Isover A/S har tradition for at
uddele ”Den Gyldne Saks” til eleven med den højeste karakter,
og ligeledes traditionen tro blev saksen overrakt af teknisk
salgskonsulent Torben Ahlborn, Saint-Gobain Isover A/S. ■

Flere nye svende
Tidligere på året, nærmere bestemt den 18. marts
2011, blev fem isoleringslærlinge fra EUC Nordvestsjælland ligeledes udlært. Samuel Patrick Stéphane
Cotte fra SN-Gruppen A/S udmærkede sig til ”Den
Gyldne Saks”.

Fra venstre ses Danni Nielsen Oure, LM-Isolering ApS,
Jonas Østergaard Sørensen, Allan Ploug A/S, Jimmie
Olsen, Persolit A/S i Odense, Firaz Al-Jazrawi, Persolit
A/S i Greve, Samuel Patrick Stéphane Cotte, SN-Gruppen A/S, Søren Andersen, SN-Gruppen A/S og Jesper
Andersen, SN-Gruppen A/S.
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Energiselskabernes
spareindsats og DIB
I slutningen af 2010 indgik DIB en aftale med Oliebranchens
Energisparepulje (EOF) om levering af energibesparelser for 6.000 MWh i
2011. DIB's medlemmer var hurtige til at finde besparelserne, og aftalen
har medført nye muligheder for de tekniske isolatører.
Af Anne Mette Høiler, redaktør, DIB Teknisk Isolering

Energiaftalen med EOF
Ved årsskiftet indgik DIB en aftale med EOF om levering af
energibesparelser svarende til 6.000 MWh i 2011. Aftalen indebærer, at medlemmerne opsøger projekter, der ved isolering
og/eller efterisolering medfører en reduktion i kundens energiforbrug og dermed opnås en energibesparelse, som kunden
efterfølgende får refunderet.
Der gik da også kun et par måneder efter aftalens indgåelse, før medlemmerne havde fundet energibesparelser svarende til 6.000 MWh, og der måtte lukkes for flere projekter.
Aftalen har været en succes for DIB's medlemmer, og langt de
fleste projekter er nu realiseret. Samtidig har isolatørerne også
lært at være mere salgsorienterede i deres daglige arbejde.
Hvor er besparelserne fundet
DIB's medlemmer har primært fundet energibesparelserne
inden for produktionserhverv samt offentlige bygninger. Dette
svarer også til de samlede energibesparelser i 2010 i Danmark, hvor hele 45 pct. er fundet inden for produktionserhverv.
I husholdningerne er der fundet 26 pct. af besparelserne, og
11 pct. er fundet ved, at kunderne skifter til andre energiarter.
Især fjernvarmeselskaberne og olieselskaberne ligger langt
over de fastsatte mål, og det har ikke været problematisk for
energiselskaberne at nå sparemålene for 2010 - 2012.
Stor fokus på energieffektivitet
Energieffektivitet står højt på EU's dagsorden og har ligeledes
de danske politikers bevågenhed. Energiministeriet og energiselskaberne indgik i 2008 en politisk aftale om energiselskabernes
spareindsats om energispareforpligtelser for 6.100 TJ om året,
og tiden er inde til at genforhandle aftalen. Planen er, at den
nye aftale skal gælde frem til 2020, hvilket i sagens natur giver
store markedsmuligheder for den tekniske isoleringsbranche.
Hvor findes energibesparelserne
EU Kommissionen har fremlagt den såkaldte "Plan for Energieffektivitet 2011", som skal bidrage til, at EU når målene om 20
pct. energibesparelser i forhold til det forventede energiforbrug
i 2020. Ifølge de nyeste fremskrivninger når EU kun halvdelen
af målet. Opfølgningen på planen vil blive et centralt tema,
når Danmark har EU – formandskabet første halvdel af 2012.
Blandt andet vil der være et større fokus på energieffektivitet i
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den offentlige sektor med et krav om en årlig renovering af det
offentliges boligmasse på 3 pct. om året.
Energiselskabernes energispareindsats
Baggrunden for aftalen er, at der p.t. opkræves 850 mio. kr.
over danskernes energiberegninger (ca. 50 pct. kommer fra
husholdninger og 50 pct. fra erhvervslivet). Pengene anvendes til at gennemføre besparelser i energiforbruget, og det er
energiselskaberne (net og distributionsselskaberne inden for
el, naturgas, fjernvarme og olie), der har ansvaret for at gennemføre energibesparelserne. Det forventes, at det samlede
årlige beløb som afsættes til at gennemføre energibesparelser
vil blive øget i en kommende aftale. Det er således energikunderne selv, som via deres energiregning er med til at finansiere
energiforbedringerne.
Beregning af energibesparelserne
Energistyrelsen har udarbejdet et standardværdikatalog, som
ikke er udviklet til at beregne energibesparelser på rør. Derfor
valgte arbejdsgruppen bag Oplysnings- og Kontrolordningen
for Teknisk Isolering at udvikle et excelark, som DIB's medlemmer har anvendt til brug for beregning af energibesparelserne.
Beregningerne tager udgangspunkt i beregningsprogrammerne
Rocktec og Isodim, som er udviklet af henholdsvis Rockwool
A/S og Saint-Gobain Isover A/S.
Køb og salg af energibesparelser
DIB arbejder til stadighed på at indgå nye energispareaftaler,
og ønskes der mere information og overblik over energiselskabernes energispareindsats, kan man kigge forbi energisparesiden.dk. Portalens formål er at etablere kontakt mellem
uafhængige aktører, samt net- og distributionsselskaberne. På
trods af hjemmesiden er det dog vanskeligt at få et præcist
overblik over de forskellige energiselskabers udbud, og svært
at se hvor man får de bedste tilbud og tilskud.
Nye muligheder for DIB's medlemmer
Energiaftalen som DIB indgik med EOF har, ud over en række
projekter, givet medlemmerne en række fordele. Det detaljerede
excelark, der blev udviklet i forbindelse med indgåelsen af aftalen med EOF, og som medlemmerne nu har til deres rådighed,
giver mulighed for fremover at tilbyde kunderne meget præcise

14276 · bureauLIST.dk

energibesparelsesberegninger. Fremadrettet kan medlemmerne "sælge" energibesparelsen til boligselskaber, offentlige
institutioner, industri og virksomheder med de dokumenterede
beregninger som grundlag. De tekniske isolatører har samtidig
lært at være opsøgende og sælgende i deres daglige arbejde,
frem for at afvente opgaver fra for eksempel VVS'ere.

Akustisk
regulering

Varmeblæser på udvendige rør
For at undgå, at nogle udvendige uisolerede rør skulle fryse til
i vinterperioden, havde en dagligvarebutik hvert år anvendt en
varmeblæser. Kunden fik beregnet et samlet energibesparende
tilbud af et DIB-medlem og kunne efterfølgende konstatere, at
han for energibesparelsen kunne købe sig en ny bil til 150.000
kr., og det var vel og mærke en gang om året. Det gode ved
historien er også, at kunden, som er en del af en større butikskæde, fortæller historien videre til de andre butikker i kæden.
Beløbene på butikskædernes energiregninger er en fast del af
budgettet hvert eneste år, og ingen havde tænkt på, at dette
kunne være anderledes.

• Teknisk isolering
• Akustisk
regulering
• Facadebeklædning
• Køle-/frysehuse
• Stilladsentrepriser

Energibesparelsen ofte lig investeringen
En undersøgelse foretaget af energivirksomheden Schneider
Electric Danmark A/S viser, at mange danske virksomheder
undlader at gå i gang med større energibesparende projekter
i deres bygninger, fordi de tvivler på effekten. Flere af DIB’s
medlemmer har tilsvarende oplevet, at virksomhederne ligefrem har været mistroiske over for de energiforbedringsprojekter, som viser en energibesparelse det første år, svarende til
projektsummen. ■

• 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
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ULTIMATE Protect
-Markedet bedste isoleringsevne...

ISOVER ULTIMATE Protect giver dig den optimale løsning til isolering
af ventilationskanaler. Med produktet har vi kombineret alle de
fordele, som du kender fra konventionel varme- og akustikisolering,
med det allerbedste inden for brandbeskyttelse.
ISOVER ULTIMATE Protects produktsortiment, består af løsninger
med plader og netmåtter, der giver op til to timers brandbeskyttelse
ved både lodret og vandret anvendelse i rektangulære og cirkulære
kanalsystemer.
Læs mere om brandisolering af ventilationskanaler med ISOVER
ULTIMATE Protect på www.isover.dk.

www.isover.dk
DIB188_266_2011.indd 1
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Landsdækkende isoleringsfirma
med 75 år i branchen
• Pålidelig & troværdig samarbejdspartner.
• Innovativ i løsningsforsalg
• Højt kvalitets- og serviceniveau.
• Isolatøruddannelse på godkendte
værksteder.

• Udfører alle former for teknisk isolering
• Energioptimering
• Opnå tilskud til at forbedre økonomien og
et bedre Co² regnskab.
• Udfører opgaver internationalt

MUnkEbO • kalUndbOrg • grEvE • vEjlE • nørrEsUndby
EsbjErg • PErsOlIta, lItaUEn • www.PErsOlIt.dk

Forbedret Arma-Chek Silver og invitation til armaflexkurser
Af salgsrepræsentant Mads Lindelof, Armacell GmbH Danmark

Arma-Check Silver
Med den nye Arma-Check Silver opnåes
en betydelig tids- og omkostningsbesparelse. Systemet, som består af
en præfabrikeret belægning af vævet
glasfiber, kombinerer ikke kun pålidelig
isolering med et mere æstetisk udseende, men er nu udvidet med færdige og
tilpassede bøjninger og T-stykker. Netop
produktionen af disse komplekse dele er
tidskrævende.

En anden vigtig fordel er den direkte
forbindelse til den tilstødende isolering,
hvilket forhindrer indtrængen af vand.
Arma-Check Silver er velegnet til både
inden- og udendørs brug. Du kan læse
mere om den nye Arma-Check Silver på
armacell.com/dk.
Kommende Armacell kurser
Armacell GmbH Danmark afholder i
samarbejde med Armadan A/S og Weiss

Isolering A/S kurser i Armaflex i uge 45.
Her er muligheden for dig, dine medarbejdere og kolleger at blive certificeret
som Armaflexmontør.
Få mere information hos din Armaflex
grossist eller kontakt Armacell GmbH
Danmark ved salgsrepræsentant Mads
Lindelof på telefon 2033 4232 e-mail
mads.lindelof@armacell.com. ■

install
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

De tekniske faglærere
på erfaringsudveksling
i Sverige
Der skulle flere forsøg til, før det endelig lykkedes for faglærerne Henrik
Mau og Johnny Petersson fra EUC Nordvestsjælland at realisere deres
længe planlagte studietur til Sverige
Af faglærer Henrik Mau, EUC Holbæk, maj 2010

DIB's søsterorganisation etablerede
kontakten
Foreningssekretær Marita Björklund
i DIB’s svenske søsterorganisation
Isoleringsfirmornas Förening IF, sørgede
for kontakten til faglærer Robert Öman,
og dermed kunne et længe ventet ønske
om et besøg blive en realitet. IF-Skolan
er en uddannelsesorganisation, som er
godkendt af arbejdsmarkedets parter,
og har forbindelse til IF. Skolen uddanner lærlinge inden for teknisk isolering
i bygge- og industribranchen og har sit
hovedkontor i Stockholm.
Formålet var erfaringsudveksling
Målet for vores besøg på den svenske
skole var, at vi på den tre dages tur
blandt andet skulle mødes med vores
svenske kollega faglærer Robert Öman.
Vi ville blandt andet se, hvor og hvordan
vores svenske kollegaer underviser de
svenske isolatørelever. Vi ville gerne
udveksle meninger, erfaringer og ikke
mindst opnå indsigt i uddannelsen. Besøget har betydet en bedre forståelse af
den globale udvikling, som foregår inden
for uddannelsesområdet for isolering.
På sigt må det være muligt at opnå et
tættere samarbejde inden for uddannelserne over landegrænsen til fælles
udvikling og glæde.
Undervisningen foregår ude i firmaerne
Teoriundervisningen af eleverne foregår i
et anvist lokale og i et tilstødende lokale
arbejdes der med pladefremstilling og
praktiske prøver. I Sverige er undervisningen henlagt til de firmaer, hvor

20

eleverne er i lære. På grund af de meget
store afstande er det læreren, som rejser rundt og underviser. Læretiden bliver
bestemt efter hver elevs skoleforhold og
kompetencer. Med et planlagt forløb (to
uger) opnås og afprøves kompetencerne
hos den enkelte elev. I alt er hele uddannelsen udmøntet i fem forløb (kurser).
To uddannelser: VVS og pladearbejde
Der er to slags uddannelser, som minder
meget om hinanden, nemlig en uddannelse for isoleringspladearbejde og en
for VVS-isoleringsarbejde. Dog er der
kun fire skoleperioder for VVS-uddannelsen. Den praktiske uddannelse hos
mester finder sted mellem skoleperioderne og faglærer Robert Öman kommer
jævnligt indtil afsluttende prøve, hvor
lærlingene skal bevise deres kunnen.
Her er sluttelig ingen karakterafgivelse,
men et bestået eller ikke bestået.
Hjertelig velkomst
Den 7. april 2011 om morgenen indfandt
vi os hos firmaet BIS Isenta AB. Her fik
vi først set det nye pladeværksted, der
var opført sidste år og havde de nyeste
maskiner inden for pladefremstilling.
Det var en oplevelse at se de mange
flotte faciliteter og maskiner til enhver
pladeopgave.
Mobile undervisningsfaciliteter
Undervisnings- og værkstedsfaciliteter
er tilrettelagt sådan, at alt kan afmonteres og flyttes. Attrapperne er få men
med indhold af enhver art, og her kan
lærlinge få prøvet det gængse inden for

En elev arbejder med en borestander
med påsat sikkemaskine på IF-Skolan i
Sverige.

branchen. Det var imponerende at se,
hvordan alt kan pakkes ned og flyttes fra
gang til gang.
Erfaringsudveksling om undervisning
Det blev til en gensidig udveksling af
læringsstile og pædagogiske metoder,
hvormed vi hver især opnår uddannelsens mål. Der er absolut forskel på
fremgangsmåden, men ikke indholdet
idet det faglige område er nogenlunde
ens i begge lande.
Vi talte med nogle af eleverne om
opgaverne og læretiden og de udviste
stor nysgerrighed om uddannelsen i
Danmark. Vi fortalte dem, hvordan de
elever som vi underviser oplever uddannelsen, og kunne konstatere, at der er
flere lighedspunkter, da lærlingene er på
nogenlunde samme alder og arbejdet er
ens i begge lande.
En stor tak til Robert Öman for stor
venlighed og gæstfrihed. ■

Large-scale projects
with MABI

NEW: MABI BINGO 16-Z EVO
Completely new software, including
order entry, cutting optimization and
easier DXF import.

NEW: MABI BINGO 2 EVO
The same functions as Bingo 16-Z EVO
– with the addition of a print marking
system and extra-fast pipe production
line.

AUTOMATED COIL CHANGING
The MABI Bingo 2 EVO changes the
sheet metal coils fully automatically and
produces up to 8 metres of assemblyready pipe per minute.

Phone: +41 (0) 56 463 65 65
Fax: +41 (0) 56 463 65 66

info@mabi.ch
www.mabi.ch

INTEGR. PIPE PRODUCTION LINE
MABI Bingo 16-Z EVO
Up to 4 metres of assembly-ready pipe
per minute.
MABI Bingo 2 EVO
Up to 8 metres of assembly-ready pipe
per minute.
MABI AG Insulation machinery
Werdstrasse 10
CH-5106 Veltheim / Switzerland

Swiss Made

Eupart.indd 1
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- din isoleringsrådgiver
- din totalleverandør

Passiv
brandsikring

Landsdækkende
service og lager

BALLERUP
Tlf. 7026 0636

Armadan ann DIB.indd 1

KOLDING
Tlf. 7022 9933

ÅRHUS N
Tlf. 7020 0122

www.armadan.dk
info@armadan.dk
-et selskab i

21-09-2011 12:02:08
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Medlemsfortegnelse for Danske Isoleri
ACTIV A/S
Højevej 14 · 4900 Nakskov
Tlf. 54910190 · Fax 54922567
info@activ-as.dk · www.activ-as.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
Brdr. Hoppe Isolering ApS
Højvangen 9 · 3480 Fredensborg
Tlf. 48485380 · Fax 48482180
hoppe@hoppes.dk · www.hoppes.dk
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
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LM Isolering ApS
Vestre Hedevej 15 · 4000 Roskilde
Tlf. 46755494 · Fax 46755495
lej@lm-isolering.dk · www.lm-isolering.dk

Persolit Entreprenørfirma A/S
Diskovej 2 · 7100 Vejle
Tlf. 75821722 · Fax 75821973
persolit@persolit.dk · www.persolit.com

Greens Teknisk Isolering v/ Per Green
Blegevej 34 · 8300 Odder
Tlf. 25111916
per@gtisolering.dk · www.gtisolering.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

Persolit Entreprenørfirma A/S
Tarp Byvej 147 · 6715 Esbjerg N
Tlf. 70200613 · Fax 70200631
persolit@persolit.dk · www.persolit.com

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

NORISOL A/S
Industrivej 33 · 4230 Skælskør
Tlf. 58195050 · Fax 58196060
skaelskoer@norisol.dk
www.norisol.dk

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

NORISOL A/S
Svendborgvej 15 · 9220 Aalborg Øst
Tlf. 96352222 · Fax 98429117
info@norisol.dk · www.norisol.dk

Dantec Isolering A/S
Kratbjerg 305 · 3480 Fredensborg
Tlf. 48484319 · Fax 48480408
lg@dantec-isolering.dk
www.dantec-isolering.dk

Hvidovre Isolering
v/Carsten Klæbel
Odysseus Alle 1 · 2650 Hvidovre
Tlf. 22621760
Hvidovre.isolering@gmail.com
IBT Isolering v/ Christian Visby
Ole Rømers Vej 12B · 3000 Helsingør
Tlf. 31705828
info@ibtisolering.dk · www.ibtisolering.dk
IKAS ISOLERING A/S
Axel Gruhns Vej 16, Holme
8270 Højbjerg
Tlf. 86272877 · Fax 86272908
bc@ikas-isolering.dk
www.ikas-isolering.dk
ISOLERINGSMESTER JØRGEN KYNDE
Hammeren 10 · 6715 Esbjerg N
Tlf. 75168100 · Fax 75167530
j.kynde@get2net.dk
www.jorgen-kynde.dk
K.T. Isolering v/Kim Thomsen
Heimdalsgade 39 · 2200 Kbh N
Tlf. 43461147 · Fax 43461145
kontakt@ktiso.dk · www.ktiso.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
L P-Isolering
Vædderens Kvarter 110
6710 Esbjerg V
Tlf. 21737395 · lpisolering@gmail.com

NORISOL A/S
Langerak 85 · 9900 Frederikshavn
Tlf. 98429066 · Fax 98429117
info@norisol.dk · www.norisol.dk
NORISOL A/S
Industrivej 39 · 2605 Brøndby
Tlf. 70117744 · Fax 70127744
prje@norisol.dk · www.norisol.dk

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@mail.dk

NORISOL A/S, FREDERICIA
Værkstedsvej 1 · 7000 Fredericia
Tlf. 75929000 · Fax 75922664
fredericia@norisol.dk · www.norisol.dk

Randers Isolering A/S
Fuglebakken 1, Randers By
8900 Randers C
Tlf. 86410201 · Fax 86406222
info@randers-isolering.dk
www.randers-isolering.dk

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

Roskilde Isolering ApS
Vindingevej 34 · 4000 Roskilde
Tlf. 46354212 · Fax 46321239
bs@roskilde-isolering.dk
www.roskilde-isolering.dk

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

Rørbæk Isolering
v/Anders Vangsgaard Ramsing
Orebyvej 42, Rørbæk · 4990 Sakskøbing
Tlf. 22468363 · ramsing@os.dk
www.roerbaek-isolering.dk

Olaf Bahn Isolering A/S
Pi 1 · 8382 Hinnerup
Tlf. 86210099 · Fax 86215114
isolering@olaf-bahn.dk
www.olaf-bahn.dk

S R ISOLERING A/S
Ringstedvej 178C, Kvanløse
4300 Holbæk
Tlf. 59183701 · Fax 59183132
s.r.isolering@mail.tele.dk
www.sriso.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

SAKI Isolering ApS
Gunnar Clausens Vej 26A
8260 Viby J
Tlf. 40595433 · Fax 86545533
isolering@saki-as.dk
www.saki-as.dk
Silkeborg Isoleringsforretning A/S
Hvinningdalvej 84· 8600 Silkeborg
Tlf. 86816722 · Fax 86816712
silkeborg-isolering@mail.dk
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SN Gruppen A/S
Ellekær 7 · 2730 Herlev
Tlf. 39690692 · Fax 39690662
sngruppen@email.dk
www.sn-gruppen.dk
SR Isolering A/S
Ringstedvej 178 C · 4300 Holbæk
Tlf.: 59183701 · Fax 59183132
s.r.isolering@mail.tele.dk

Teknisk Isolering ApS
Militærsvinget 6 C · 4700 Næstved
Tlf. 21701894
ik@tekniskisolering.com

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

Vimo Isolation ApS v/Gert Jønsson
Sct. Nilsvej 4 · 3550 Slangerup
Tlf. 47335056 · Fax 47381701
vimo-isolation@mail.tele.dk
www.vimoisolation.dk

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

aktivitetskalender
- for dem med særlig interesse for teknisk isolering
Fredag den 4. november 2011

DIB medlemsmøde
Comwell Kellers Park, H. O. Wildenskovsvej 28, Brejning, 7080 Børkop

Torsdag den 26. til lørdag den 28. januar 2012

DM lærlingemesterskab 2012
Odense Congress Center

Onsdag den 22. til fredag den 24. februar 2012

EM lærlingemesterskab 2012
BFK WKSB — Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, Berlin, Tyskland

Fredag den 11. maj 2012

DIB generalforsamling
Hotel Vejlefjord A/S, Sanatorievej 26, 7140 Stouby

Torsdag den 10. til fredag den 11. maj 2012

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

Onsdag den 19. til lørdag den 22. september 2012

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

Ja, jeg vil gerne modtage
Stilling:
Navn:
Firma:
■ Firmaadresse:
■ Privatadresse:
Postnr.:

By:

Telefon:
E-mail:
Sendes til: Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening, c/o DI, 1787 København V. Tlf. 33 77 33 77, amh@di.dk
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London
Vind en tur for to til

williams.dk

Returadresse:
Rounborgs grafiske hus
Rasmus Færchs Vej 19
7500 Holstebro

gå ind på Øland Online
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Når du vælger at bestille varer på
Øland Online, kan du gøre det, når
det passer ind i din dag. Minimering
af risikoen for fejlleverancer er også
en oplagt fordel, da vi modtager
dine ordrer elektronisk. Erfarne
Øland medarbejdere ser alle ordrer

samarbejde med respekt

igennem, så en eventuelt tastefejl
kan fanges, inden ordren bliver til
virkelighed.
Har du ikke prøvet Øland Online
endnu, så gør det og deltag samtidig
i konkurrencen om en tur til London
for to. Alle der bestiller varer på

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

Øland Online inden den 25. november,
modtager en flaske dejlig rødvin,
uanset om det er nye eller erfarne
brugere af online bestillingen.
Vinderen af turen til til London får
direkte besked den 28. november.
Held og lykke ...

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

Flere fordele ved at bestille varer på Øland Online

