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Side 15

FORSIDE FOTO
Opdaterede beregningsprogrammer til den
professionelle bruger til korrekt beregning af
termisk isolering iht. DS452 3. udgave
af 31. maj 2014, projekter der er projekteret
efter denne dato skal udføres iht. denne norm.

Formanden for DIB
Lars Graff
Isonord Aps

På den netop overståede generalforsamling i foreningen af danske isoleringsfirmaer, blev det ivrigt debatteret, hvorledes
vi kan få gjort installatørerne opmærksomme på, at det nu er et år siden den
nye norm for termisk isolering DS452 3.
udgave er blevet en del af lovgivningen.

Det var størsteparten af deltagernes
oplevelse, at det er de færreste af deres
kunder der kender den nye DS452.
Efter min opfattelse kan alle DIB medlemmer bidrage til at udbrede kendskabet
til den nye standard gennem en løbende
dialog med deres kunder og ikke mindst
dem som monterer installationerne. Desværre er det oftest således, at isoleringsfirmaet først bliver adviseret, når størstedelen af installationerne allerede er
monteret. Hermed mister vi muligheden
for at få indflydelse på installationernes
udførelse, og derved ligeledes muligheden for at overholde DS452. Det er derfor
meget vigtigt, at isoleringsfirmaet er med
allerede på opstartsmødet. Her vil isoleringsfirmaet kunne rådgive og forklare
om hvilke pladsforhold der kræves, hvis
lovgivningen skal overholdes.
I dette nummer af DIB bladet er der et
indstik med en ny manual fra Isover, som
præcist og på pædagogisk vis forklarer
DS452 til HVAC-installationer. Manualen
viser tydeligt, hvordan man finder isole-

ringsklassen og beskriver grafisk, hvornår
en installation er placeret i et opvarmet
rum, et uopvarmet rum eller uden for
bygningen. Isoleringstykkelserne er vist
med 2 størrelser; de røde tal angiver
isoleringstykkelsen hvis installationen
er monteret med isoleret bæringer og de
sorte tal angiver isoleringstykkelsen når
installationerne er monteret med uisoleret
bæringer. Desuden er der også en grafisk
illustration, som viser hvor stor afstand
der skal være mellem de færdigisolerede
installationer.
Ved næste rådsmøde for Oplysningsog Kontrolordningen for teknisk isolering
vil jeg fremsætte et forslag om et fælles
kampagnemateriale, som sætter fokus
på, hvordan vi kommer i mål med korrekt
monterede installationer. HUSK; det koster ikke ekstra at udføre installationerne
korrekt første gang, men til gengæld kan
det få betragtelige økonomiske konsekvenser, efterfølgende at skulle ændre på
installationerne for at overholde gældende lovgivning på området. ■

NYHED:
Effektive isoleringsløsninger
EffEktiv isolEriNg
af storE rør

ULTIMATE U TECH Pipe Section Mat MT 7.0
•
•
•
•

Tilpasset til store rørstørrelser (324 - 1016 mm)
Med λ-værdi som de bedste rørskåle
God logistik - leveres stablet på paller
Hurtigt og nemt monteret

Find din nærmeste ISOVER-konsulent på isover.dk/kontakt - eller kontakt Salg og Ordreservice på 72 17 17 00.
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Det nye "ROCKASSIST"
beregningsprogram er nu
online
SIST
ROCK ASed os

®

gne m

Du kan re

e?
SIST
det samm
ROCK AS
e det med
Vil du brug ke nemmere!
r ik
ive
bl
t
De
re tilmeld

Du skal ba

e dig

ol-rti.dk
w.rockwo
eside: ww
es hjemm
Besøg vor
SIST*
ROCK AS
dine
nuen på
t
me
tas
i
k
ind
Kli
2
og
-knappen,
"Tilmeld"
2 Klik på
lysninger
kontaktop

1

Så kan du

*ROCKA

begynde

SSIS T fås

i øjeblikke

!
ningerne
på bereg

t kun på

engelsk

og tysk .

takter:

tion

cal Insula

OL Techni

ROCKWO

en 584
Hovedgad
usene
2640 Hedeh
Danmark
com
wool-rti.
www.rock

Lokale kon

ool.com
d@rockw
frank.hal
72 26 53
Tlf. +45 41

Insulation
Technical
A/S
ROCKWOOL
rnational
OOL Inte
af ROCKW
er en del

ROCKWOOL Technical Insulation har fornylig introduceret ROCKASSIST, et online
beregningsprogram til dimensionering og
konfiguration af teknisk isolering specielt indenfor industrielle installationer
og anlæg. Programmet regner efter DS/
EN ISO 12241 (DS 452 3. udgave) og er
tilgængelig på PC, tablet og smartphone
med mange ekstra funktioner og den
rigtige beregningsmetode til ethvert
behov. ”Programmet er allerede kendt fra
andre europæiske lande og vi forventer at
programmet bliver ligeså godt modtaget
i Danmark" fortæller Frank Hald, Sales
Manager hos ROCKWOOL Technical
Insulation.
Den intuitive "QuickCheck"-funktion giver en hurtig oversigt over det anbefalede
ProRox isoleringsmateriale. Funktionen er
ideel til brug til møder hos forhandleren
eller på byggepladsen. Man skal blot angive nogle få parametre, f.eks. objektets
form, mediets driftstemperatur og den
tilladte overfladetemperatur, så giver
"QuickCheck" anbefalinger for isoleringens type og tykkelse inden for nogle få
sekunder. Programmet anvender forskellige relevante data til beregningen, for
eksempel typiske værdier for omgivende
temperatur, vindhastighed og beklædningstype.
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gives videre til kunden. Rockassists
beregningsresultater vises både i
numerisk tabelform og visuelt som
grafer.

Skræddersyet til ethvert projekt
Med "DetailedCalculation"-funktionen kan
man manuelt angive de særlige parametre for den aktuelle konstruktion. Derefter
konfigureres ProRox isoleringen til den
konkrete opgave. "Det tager en smule
længere tid at forberede og indtaste,
men fordelen er, at den beregner den
optimale isolering ud fra dine individuelle
specifikationer og isoleringstykkelsen, så
varmetabet minimeres" forklarer Frank
Hald. "DetailedCalculation" og fem andre
beregningsmetoder i den nye version
af Rockassist henvender sig til erfarne
ingeniører og isoleringsinstallatører. "Vi
tilbyder uddannelse eller træning efter
anmodning for alle, der føler sig usikre –
uden beregning” fortsætter Frank Hald.
Online beregning
Rockassist er rent web-baseret og kræver
derfor ikke plads eller installation på din
egen computer. Det er tilgængeligt overalt
online, og det koster ikke noget at bruge.
Programmet kan bruges på din bærbare
PC, tablet og smartphone. Resultaterne
fra programmet indeholder en omfattende
oversigt over isoleringstykkelser, overfladetemperatur, varmetab, besparelser og
reduktion af CO2-udledning. Alle resultaterne leveres i PDF-format og kan straks

Detaljeret præsentation
Grafen viser tydeligt sammenhængen mellem isoleringstykkelse,
overfladetemperatur og varmetab
og kan bruges til at overbevise
kunderne om den bedste løsning.
"Her er et eksempel: I mange
tilfælde vil en isoleringstykkelse
på kun 80 mm være nok til at
opfylde overfladetemperaturkravet på < 50 °C, som er angivet i
standarder som DS 452 3. udgave til at
undgå ulemper eller skader ved utilsigtet
berøring. Her viser kurven også overfladetemperaturen og især de reducerede varmetab ved højere isoleringstykkelser. Det
betyder, at kunden med det samme kan
se, at en isoleringstykkelse på 120 mm
reducerer varmetabet markant i forhold
til en 80 mm-løsning, selvom omkostningerne kun bliver en smule højere. Det er
vigtig information, når man vil beregne
omkostningseffektiviteten," slutter Frank
Hald.
Den seneste version af Rockassist er
nu online på www.rockwool-rti.dk. Alle
interesserede kan oprette deres egen
brugerkonto på et par minutter uden beregning og begynde at lave egne beregninger med det samme. ■

ROCKWOOL Technical Insulation
er et datterselskab i ROCKWOOL
koncernen. Vi udvikler innovative
tekniske isoleringsløsninger til
procesindustrien, marine og
offshore-industrien. Med vores to
omfattende produktprogrammer
ProRox og SeaRox er du sikret et
bredt program af holdbare produkter og systemer, der garanterer optimal termisk og brandsikker isolering af alle former for
tekniske anlæg.
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Teknisk isolering formet af eksperter.
ROCKASSIST® - et internetbaseret redskab til
termiske beregninger.
ROCKASSIST® er gratis og findes
på rockwool-rti.dk
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ROCKASSIST giver dig let og enkel adgang til vores rådgivningskompetencer.
Det bygger på mere end 75 års erfaring indenfor teknisk isolering. Sammen
med vores holdbare og bæredygtige ProRox produkter giver det dig den
bedst mulige beskyttelse mod ild, varme, støj og energitab, samtidig med
at det reducerer CO2 udledningen. Beregn den optimale isoleringsløsning
på vores gratis internetbaserede kalkulationsprogram - ROCKASSIST.
Tilmeld dig på rockwool-rti.dk eller kontakt os på tlf. 41 72 26 53.

www.rockwool-rti.dk

Isolering af loft i p-kælder
gav varme fødder
Effektiv isolering med ISOVER DUO i tre store parkeringskældre sikrede varme
gulve til beboerne i lejlighederne ovenpå – og skabte et jævnt og godt lys over hele
p-arealet.

Ejendomsmester Kim Damgaard og Mads Ploug fra Allan Ploug A/S

Hver af de 100 mm tykke ISOVER DUO-plader monteres med to

glæder sig over det lysreflekterende loft i den 700 kvadratmeter

skruer op i de eksisterende loftsplader. Nemmere kan det ikke

store parkeringskælder.

gøres.

Kan man fjerne fodkulde med loftsisolering? Ja, hvis man isolerer loftet under
gulvet i stueetagen, sådan som man
netop har gjort i tre ejendomme på Frederiksberg i København.
Her var lofterne i parkeringskældrene
beklædt med akustikplader med mindre
isolerende effekt. Pladerne var efter
mange års brug ikke længere pæne at
kigge på, og da ejendommens bestyrelse
besluttede, at nu skulle det være slut
med, at beboerne over kældrene frøs
om fødderne, gik jagten ind på den helt
rigtige løsning.

Det er rart, når man kommer sent hjem og
skal parkere bilen en bælgmørk aften.
Hvor effektivt ISOVER DUO isolerer dokumenteres af en spændende måling, der
viser, at varmen nu bliver hos beboerne i
lejlighederne.
”Da pladerne var sat op, målte vi
temperaturen i kælderen, og den lå hele
5-6 grader lavere end tidligere,” fortæller ejendomsmester i ejendommene på
Johannes V. Jensens Allé, Kim Damgaard.
Dette er med til at dokumentere at varmen bliver der hvor den hører til – nemlig i
beboernes lejligheder.

To fordele på én gang
Valget faldt på ISOVER DUO, der er en isoleringsplade i glasuld, som blandt andet
kan leveres med en mat alu-belægning.
På den måde får man to fordele på én
gang.
For det første isolerer de 100 mm
tykke ISOVER DUO-plader effektivt mod
kulden i parkeringskælderen, så nu har
beboerne fået højere temperatur i gulvet
i stuer og værelser – og på den måde en
langt bedre varmekomfort end før.
For det andet reflekterer alu-belægningen lyset fra de få lamper i kælderen og
fordeler det jævnt ud over hele p-arealet i
de tre kældre på hver 700 kvadratmeter.

Anbefaler til andre p-kældre
Projektet blev udført af isoleringsvirksomheden Allan Ploug A/S, der anbefaler
ISOVER DUO til de endnu mange uisolerede lofter i parkeringskældre, der overalt
i landet skaber problemer med kolde
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gulve i lejlighederne ovenpå. ”ISOVER
DUO er i mange tilfælde den helt rigtige
løsning på denne udfordring. Dertil kommer, at pladerne vejer meget lidt og nemt
monteres med to skruer. Samlingerne
mellem pladerne lukkes ved hjælp af en
medfølgende tape, som også kan bruges
til diskrete udbedringer, hvis der skulle
opstå en skade,” beretter projektleder
hos Allan Ploug A/S Mads Ploug, som
også er begejstret for, at pladernes aluoverflade hurtigt og enkelt kan rengøres
med en fugtig klud, hvis bilernes udstødning skulle gøre dem mørkere med tiden.
Isoleringen af parkeringskælderen
blev gjort mulig med blandt andet et
energisparetilskud fra energiselskabet
SEAS-NVE, et kontant tilskud, som Allan
Ploug A/S hjalp ejerforeningen med at
indhente. ■

For tekniske spørgsmål, kontakt:
Peter Munk, tlf. 20 69 97 80, peter.munk@saint-gobain.com
Mads Søndergaard, tlf. 40 58 49 33, mads.soendergaard@saint-gobain.com
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte salgs- og
marketingdirektør Klavs Eske, Saint-Gobain ISOVER A/S, tlf. 72 17 17 10 eller
klavs.eske@saint-gobain.com.

Dansk skiftedag i FESI
Efter Kim Eriksen nylige udtræden af
DIB’s bestyrelse, er det besluttet, at
Anders Vestergaard skal videreføre Kims
arbejde i FESI.
Anders og Kim var derfor begge
repræsenteret ved seneste forårsmøde i
Luzern, Schweiz i dagene 15. – 18. april
2015. Det afholdes FESI møder 2 gange
årligt, - typisk forår og efterår.
Udover praktiske drøftelser omkring
økonomi, strategi osv., arbejdes der
hovedsagligt med 3 arbejdsområder. Akustik, teknisk isolering og uddannelse.
Indenfor hvert område arbejdes der
med forskellige opgaver, indenfor hvilke
der er nedsat yderligere arbejdsgrupper. Eksempelvis arbejdes der indenfor
arbejdsområdet ”teknisk isolering” med
CUI (Corrosion Under Insulation) og BREF
(Best Practice REferences). Det er også
her der arbejdes med at påvirke europæisk lovgivning, regler og standarder.
Endelig er det også FESI som står bag
organisationen EIIF (European Industrial

Insulation Federation). Det arbejde som
Danmark aktuelt er involveret i er (udover
CUI, som Kim har været involveret i gennem flere år) f.eks. BREF og uddannelse.
BREF er et forsøg på, at lave en henvisning til én eller et synspunkt/holdning
til teknisk isolering af industrielle anlæg. I
dag findes over 30 forskellige europæiske
industri standarder, - uden nogle af disse
tager hensyn til energi overhovedet. Dette
skal arbejdet i BREF forsøge at ændre på.
I forbindelse med CUI, hvor fokus primært har været på selve inddækningen,
er der nu også nedsat en arbejdsgruppe,
som vil se på selve beskyttelsen af emnet (f.eks. maling).
I arbejdsgruppen for uddannelse,
arbejdes der i øjeblikket på et forslag, om
hvorvidt hvert land i stedet for én deltager, skal stille op med 2 repræsentanter
til EM.
Ideen med dette skulle være, f.eks. at
kunne afvikle konkurrencen over én dag
i stedet for 2. Der er bred enighed om,

at selve konkurrencen ikke
appellere som
den helt store
tilskuerattraktion,
og ovennævnte
kunne være et tiltag, der ændrede
lidt på dette.
Ligeledes var der
enighed om, at
det at arbejde
sammen 2 og 2,
også afspejlede
virkeligheden bedre.
Udover at deltagerne rent socialt vil få
en større oplevelse forud og under afviklingen, vil der nu også være et element af
samarbejde at skulle takle.
Alle ovennævnte tiltag er blot eksempler på arbejdsopgaver i FESI regi, og
det skal understreges, at der er tale om
arbejdsgrupper og emner som stadig er
under udarbejdelse/diskussion. ■

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

25/01/12 09.33
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Nye beregningsprogrammer
fra Armacell
I løbet af de sidste måneder har Armacells to forskellige beregningsprogrammer
ændret udseende og blevet opgraderet således, at de samtidig er tilpasset
lovgivning og aktuelle standarder.

ArmWin – oplysninger vedr. projektet indta-

DS452-3 beregningsprogram – bemærk at der både angives, anbefalede isoleringsprodukter

stes og kan herefter anvendes til en række

samt præisolerede rørbæringer.

forskellige beregninger. Bl.a. kan man ved
tryk på én ”knap” få resultater på isoleringstykkelser på samtlige rørstørrelser.

I slutningen af 2014 lancerede Armacell et nyt beregningsprogram, som er
tilpasset de justeringer og nye tiltag, som
Dansk Standard har implementerede i
DS452 3.udgave.
I begyndelsen af april 2015 blev
kondensberegningsprogrammet ArmWin
opgraderet. Design, grafik og brugervenlighed er herved blevet helt tidsvarende.
I juni 2015 introduceres ligeledes en
App, så ArmWin kan bruges med en
smartphone.
ArmWin
Af Armacells to on-line tilgængelige beregningsprogrammer er ArmWin programmet
det som anvendes, når man skal udregne
isoleringstykkelser med det formål at
forebygge kondensdannelser. Værktøjet
kan bruges til at udføre alle tekniske be-
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regninger i køle- / air-condition og varme
/ VVS-installationer.
Den vigtigste opgave ved isolering
ved lave temperaturer, er at forhindre
kondensdannelser. Ud over kvaliteten på 
de anvendte isoleringsmaterialer samt
udførelsen af installationsarbejdet, er den
korrekte isoleringstykkelse afgørende for
at opnå langsigtet kondenskontrol selv
under kritiske forhold. For at beregne
den korrekte isoleringstykkelse er det
nødvendigt at kende eller definere medieog omgivelsestemperaturer, den relative
luftfugtighed samt at bestemme den termiske ledningsevne og varmeoverførsel
koefficient af både isolering og de rør og
kanaler, der skal isoleres. Disse beregninger kan gøres meget lettere ved at bruge
det nye ArmWin beregningsprogram.

Mange forskellige beregningsmuligheder
ArmWin kan bruges til at bestemme ikke
blot hvilken isoleringstykkelse der kræves
for kondens kontrol, men også
• Overfladetemperatur
• varmestrøm – energitab
•	temperaturændringer i flydende og stationære medier
• frysnings tider for vandrør
Desuden er beregningerne illustreret
med relevant grafik og illustrationer. I juni
2015 suppleres ArmWin med en App til
download på smartphones, således at
beregninger nemmere kan udføres på
projektsites og byggepladser.
DS452 3. udgave beregningsprogram
I forbindelse med at DS452 standarden
blev revideret i midten af 2014, indledte

Armacell en proces, som nu er mundet ud
i at vores DS452 beregningsprogram, er
tilpasset til 3. udgave.
Programmet er opbygget således, at
der ligesom i normen sondres mellem
byggeri- og industriinstallationer. Fælles
for begge områder er, at det er energitabet som skal reduceres og U-værdien,
som er styrende, og ikke som i ArmWin
programmet – kondenskontrol.
For at kunne beregne de korrekte
isoleringstykkelser, er det nødvendigt at
kende til medie- og omgivende temperatur. Arbejder man med et projekt til byggeriet skal man, som normen foreskriver
det, vælge installationstype for derved, at
identificere en isoleringsklasse.
Har man derimod med et industriprojekt at gøre, skal man definere driftstiden.
Herved får man, i kombination med værdierne medie- og omgivende temperatur,
en isoleringsklasse oplyst, ud fra hvilken
beregningen laves. Har man af rådgiver
på forhånd fået oplyst en isoleringsklasse
kan programmet også håndtere dette.

Præisoleret rørbæringer
I den nye DS452 3. udgave er der krav
til at medregne varmetab fra uisolerede
bæringer. I beregningsprogram skal der
angives om uisolerede bæringer anvender
eller ikke. Som bekendt kan man benytte
mindre isoleringstykkelse ved, at anvende
præisolerede rørbæringer idet energitabet
herved reduceres – dette gælder også for
kolde installationer.
Det nye program henviser til Armacells
rørbæringsprodukt – Armafix – som passer til de øvrige parametre og resultater,
der indgår i beregningen.
Beregningsresultater angives både
som ”minimumskravet” i forhold til de indtastede parametre, samt med reference
til Armacell produkter – både AF-Armaflex
eller Armaflex Ultima. Ydermere angives
minimumsafstande mellem væg og rør
samt anbefalinger til montage omkring
rørbæringer, hvis Armafix standardproduktet ikke har tilstrækkelig isoleringstykkelse i forhold til kravene. Programmet
har desuden mulighed for at genererer en

PDF fil med resultater til brug i forbindelse
med dokumentation.
Begge beregningsprogrammer kan se
på www.armacell.dk ■

Mere info omkring
Armacells beregningsprogrammer – kontakt
Armacell DK,
Mads Lindelof på
telefon 20 33 42 32
eller mail mads.
lindelof@armacell.com

- Din isoleringsrådgiver
- Din totalleverandør

Landsdækkende service og lager
Altid de kendte
mærker på lager

Ballerup
Tlf. 7026 0636
Armadan ann DIB2013.indd 1

Kolding
Tlf. 7022 9933

Aarhus
Tlf. 7020 0122

www.armadan.dk
info@armadan.dk

-et selskab i

14-11-2014 12:04:46
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IT-kyndig
industri
midt i den
Østjyske idyl
På blot syv år har den østjyske isoleringsvirksomhed
mere end tredoblet sin medarbejderstab fra 15 til
50 mand. Loyale kunder, dygtige medarbejdere og
brug af IT til at holde styr på forretningen er nogle af
hemmelighederne bag den succesrige udvikling.

Lommeregner. Tjek. Blyant. Tjek. A4-ark.
Tjek. Ugesedler. Muligvis tjek. Sådan
så Jonas Pedersens og Thomas Møllers
ugentlige tjekliste ud for nogle år tilbage,
når de skulle føre regnskab, fakturere
kunder og lave løn til medarbejderne i
Grenaa Isolering.
Nu behøver de ingen af delene. Siden
de østjyske isolatører valgte at digitalisere deres regnskabssystem og timeregistrering, er overblikket blevet meget
nemmere. Og det glæder særligt administrationen, der slipper for en hel del bøvl
og dobbeltarbejde.
Bedre overblik over sagerne
”Vi er gået fra papirsedler over til Intempus timeregistrering, hvor al indrapportering foregår elektronisk. Vi slipper for en
masse papir. Løse sedler, gule sedler og
andre vigtige sagsinformationer, som ellers kunne risikere at blive væk. Det sker
ikke nu,” forklarer Thomas Møller, projektleder hos Grenaa Isolering, og fortsætter.
“Nu kan vi bedre holde styr på den
enkelte sag. Det første vi gør, når vi får en
ordre ind, er at oprette den i Intempus, så
vores folk kan gå ind og indberette timer
og materialer på den. Og når først sagen
er oprettet, ligger det hele inde i computeren. Det fungerer bare”.
”Før lå sedlerne jo bare og flød i bilen”
Overgangen til en IT-baseret administration startede, da Grenaa Isolerings revisor
anbefalede dem at skifte regnskabspro-

10

gram til e-conomic og samtidig at starte
med mobil timeregistrering.
Udover at lette det administrative
arbejde har udskiftningen fået kommunikationen fra kontoret til medarbejderne
på byggepladsen til at forløbe mere målrettet. Nu er man nemlig aldrig i tvivl om,
hvorvidt timerne er indberettet eller ej.
“Før i tiden lå sedlerne jo bare i bilen,
hvor de nemt blev væk, og så vidste de
ikke, om de havde afleveret, eller om
de var røget væk inde på kontoret. Alt
det bøvl er vi jo fri for nu. Nu er det ét
sted, når det først er indrapporteret, ”
siger Thomas Møller og uddyber, hvordan
kommunikationen har forandret sig til det
bedre.
“Vi har folk inde om morgenen hver
dag, og når de er herinde, er der rent faktisk tid til at tale sammen. Takket være
den mobile timeregistrering er der nemlig
styr på, hvad de har foretaget sig på byggepladserne. ”
Overholder aftaler og leverer til tiden
Grenaa Isolerings kundeliste tæller primært VVS- og ventilationsfirmaer, der nyder godt af virksomhedens erfaring inden
for teknisk isolering af vand-, varme- og
kølerør samt isolering af ventilationskanaler.
“De fleste af dem har vi haft et mangeårigt samarbejde med. Formentlig grundet
vores solide erfaring og ry for at levere
kvalitetsløsninger til tiden, ” begrunder
Thomas Møller den markante vækst i

virksomheden. Inden for de seneste syv
år er virksomheden gået fra 15 medarbejdere til nu at kunne skrive 50 mand på
lønningslisten.
Ung og dynamisk arbejdsplads i
hyggelige omgivelser
Ifølge Thomas Møller er en anden forklaring på de seneste års succes, at medarbejderne trives i virksomhedens driftige
arbejdsmiljø og lunefulde omgivelser.
”Det er jo en ung, energisk og dynamisk virksomhed, hvor der hele tiden er
knald på. Stemningen er god, og medarbejderne er her som regel i lang tid. Der
går langt imellem, at der er nogle, der
stopper af sig selv,” ræsonnerer han.
Når medarbejderne ikke lige er ude
på byggepladsen, kigger de forbi Grenaa
Isolerings lokaler i det gamle mejeri i
Lyngby. Her har de boet i syv år, lige siden
forretningen for alvor begyndte at vokse
sig stor.
“Fra 1991-2007 boede vi på en aflagt
landejendom (red. Abildgaarden). Derefter
flyttede vi ud i et gammelt mejeri i Lyngby
på Djursland. Her har vi indrettet kontor til
vore fire projektledere, et mødelokale og
plads til arkiv og administration. Desuden
har vi fået firedoblet vores lagerkapacitet
og produktion, ” slutter Thomas. ■

Da isoleringsfirmaet havde vokset sig for store i 2007, måtte
de rykke videre til nye lokaler. Her faldt valget på det gamle
mejeri i Lyngby på Djursland. Foto: www.grenaaisolering.dk

Vi slipper for en masse papir. Løse sedler, gule sedler og andre vigtige
sagsinformationer, som ellers kunne risikere at blive væk. Det sker ikke nu!
- Thomas Møller, Projektleder v. Grenaa Isolering

INSTALLER
SIKKERHED
MINIMAL RØGUDVIKLING
I TILFÆLDE AF BRAND

Effektiv og sikker isolering af kanalsystemer
Fremragende beskyttelse mod kondens
Første fleksible isoleringsmateriale som opnår
brandklasse BL-s1,d0 / b-s2,d0
Install it. Trust it.

Tel.: +45 20 33 42 32
info.dk@armacell.com

www.armacell.com/dk

Generalforsamling 2015
DIB – Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening holdt ordinær generalforsamling
fredag den 8. maj 2015 Comwell Kellers Park i Børkop. 37 ud af foreningens 42
medlemsvirksomheder var repræsenteret på generalforsamlingen.

Formanden Lars Graff, Isonord ApS omtalte bl.a. i sin 10-ende
beretning:
Nogle virksomheder havde forladt foreningen, til gengæld var
der indmeldt 4 virksomheder:
•	G +H Isolering A/S, 6000 Kolding
•	Hovedstadens Isolering Aps, 4100 Ringsted
•	Isomanden A/S, 2730 Herlev
•	Neder Holluf Pladefremstilling ApS, 5220 Odense SØ
som alle blev budt velkommen i foreningen.
Formanden noterede sig den positive udvikling i branchens
beskæftigelse fortsatte. Godt nok var udviklingen ikke stor, men
den har været vedvarende siden 2011, dette selvom aktiviteten
i byggebranche generelt havde været afdæmpet. Foreningens
lønsum lån nu på 348 mio. kr.
Hvad angår aktivitetsniveauet i året fremover, forventes det at
være uændret i positiv retning selvom aktivitetsniveauet forventes at falde inden for vedligeholdelses- og renoveringsområdet.
Det vil dog blive opvejet af den forstærkede fokus på energioptimering, der berører vores branche.
Alderssammensætningen blandt branchen medarbejdere,
Teknisk Isolatører, er fornuftig, idet ca. 2/3 dele var under 50 år
og ca. 20 % var under 30 år. I den anden ende af skalaen var der
en over 70 år og en over 80 år, hvilket må være tegn på et godt
miljø i branchen.
På uddannelsesområdet var der en positiv udvikling for efteruddannelsen med en pæn stigning til 500 (300) kursusuger.
Der blev indgået 21 lærlingekontrakter i 2014, hvilket var
under målsætningen, der for branchen skal ligge mellem 25 -30
lærlingekontrakter.
I efteråret og her i foråret har de fleste medlemsvirksomheder haft besøg af John Kristensen, der har orienteret om hvilke
retningslinjer, der var for indgåelse af lærlingekontrakter og hvilke
kombinationsmuligheder, der ligger i regelsættet med korte og
hele uddannelsesforløb.
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Herudover har John Kristensen besøgt tekniske skoler og andre lignende uddannelsessteder for at orientere om den tekniske
isolatøruddannelse. Flere steder har han måtte konstatere, at
de ikke kendte til uddannelsen eller ikke orienterede de unge
mennesker om denne uddannelsesmulighed. Det skal vi have
gjort noget ved for fremtiden, så branchen får et større rekrutteringsgrundlag.
Den nye uddannelsesreform blev også hilst velkommen,
selvom den indebære et endnu længere grundforløb. Til gengæld
var der kommet et adgangskrav til uddannelsen med karakteren
2, som har en stor signalværdi til de unge. Hertil en overbygning
på uddannelsen en EUX model, som giver adgang til videregående uddannelser.
Formanden opfordrede kraftigt til, at man ude i virksomhederne tog lærlinge ind, så branchen hele tiden havde en veluddannet arbejdskraftressource. Kunne man ikke overskue et
helt lærlingeforløb på ca. 3 år, var der nu en mulighed for at
indgå korte uddannelsesforløb på en praktikperiode plus et
skoleforløb. Det er ude i virksomhederne, de unge lærer faget,
får de praktiske færdigheder, rutiner og lærer at begå sig på en
arbejdsplads.
DIB deltog også i 2015 i DM i Skills, som blev afholdt i København. 36 fag var repræsenteret og blev besøgt af over 68.000
(42.000). Af vores 4 deltagere vandt Kasper Forslund fra Persolit
A/S. På Skills markedsføres den tekniske isolatøruddannelse og
formanden anbefalede medlemmer at deltage aktivt, når næste
DM i Skills 2016 finder sted i Fredericia 4 – 6. februar 2016.
Kontrolfunktionen i OKTI - Oplysning og Kontrol af Teknisk
Isolering bliver udført af teknisk revisor Thomas Thorsen hos EKJ
Rådgivende Ingeniører A/S og kontrakten fortsætter i 2015.
Det er frivilligt at få udført kontrol og få gavn af OKTI, men den
nye norm DS 452 stiller krav til uvildig kontrol af udført arbejde,
hvilket OKTI er den eneste på markedet, der tilbyder. Alle projekter over en entreprisesum på 50.000 kr. indberettes.

Kontrol af tekniske isoleringsentrepriser omfatter følgende
områder:
•	Korrosionsbeskyttelse samt isolering af køleinstallationer
•	Isolering af VVS-installationer, brandsikring af sprinklerinstallationer
•	Isolering af ventilation, brandsikring og komfort.
Vurderingsklasser		
			
A
B
C
D

fuldt opfyldt
enkelte afvigelser
mange afvigelser
ikke opfyldt

Placering af kontrollerede
projekter fordelt i %

( 95-100 %)
( 75-99%)
(25 -75%)
(0-25 %)

75 %
13 %
10 %
0%

Udgangspunktet for kontrollen følger fremover den nye DS 452,
3. udgave for teknisk isolering.
Revisionen af DS 452 har medført en del spørgsmål om forståelse af teksten i den nye norm. Dansk Standard har nedsat en
arbejdsgruppe til udarbejdelse af et rettelsesblad, herudover arbejdes der på en oversigt af de mest stillede spørgsmål og svar.
DIB er også engageret i det internationale arbejde FESI- European Federation of Association of Insulation Contractors, der har
fokus på uddannelse, energioptimering, isoleringsprodukter og
korrosion i forbindelse med isolering. En del af FESI er EIIF, som
har isoleringsvirksomheder og producenter som medlemmer. EIIF
har udarbejdet et energitjeksystem med en tilhørende anerkendt
uddannelse. Anders Vestergaard fra Uldjysk Isolering A/S afløser
Kim Eriksen. I den kommende periode vil de skulle bruges en del
tid på kommende europæiske standarder.
Under eventuelt var der stor fokus på den nye DS 452, Termisk isolering af tekniske installationer 3. udgave, der danner
grundlaget for teknisk isolering. Standarden trådte endelig i kraft
pr. 30. juni 2014, men var ikke rigtig trådt i kraft ude i ”marken”.
Flere havde ikke taget højde for standarden i projekteringen og
det skabte problem med at få plads til de nye isoleringstykkelser. Herudover var der ikke taget stilling til, om der skulle bruges
isolerede bæringen.
Det skabte problemer, når isolatøren kommer til sidst og
måtte konstatere, at der ikke kan isoleres til de nye isoleringskrav. Hvem vil påtage sig ansvaret ?
Løsningen er naturligvis, at de projekterende allerede fra start
tager højde for de nye krav.
Den øgede isoleringsdimension stiller øget pladskrav, og her
kan isolerede rørbæringer være en del af løsningen. Det er i projekteringsfasen, der skal tages højde for det øgede pladskrav og

hvilken metode, man vil benytte sig af. Det stiller krav til samarbejdet aktørerne imellem i udbudsfasen, ved projektgennemgangen og ved udførelsen.
Selvom der er lagt et stort arbejde i at informere om revisionen af DS 452 fra DIB og OKTI, blev bestyrelsen opfordret til at
fortsætte arbejdet med informationen overfor de projekterende,
producenterne og de udførende vvs-er og ventilationsmontører
således at problemstillinger som pladsmangel bliver løst på
forkant og der ikke skal diskuteres med kunde om hvem, der har
ansvaret for den manglende isolering.
Bladet - Teknisk Isolering - udkommer 2 gange årligt med teknisk faglige indlæg og omtale af nye produkter og regler. Formanden opfordrede medlemmerne til at komme med indlæg, partikler
eller andet relevant til bladet eller en annonce, idet bladets
økonomi er baseret på annoncer.
Indskud og kontingent forblev uændret til DIB. Indskud til foreningen er 1.000 kr. grundkontingent på 2.500 kr. plus 0,18 pct.
af den totale lønsum dog minimum 7.500 kr. og til OKTI et årligt
fast kontingent på 10.000 kr.
To bestyrelsesposter blev udskiftet, idet Ole Buhl trådte ud
af bestyrelsen tidligere på året og Kim Eriksen fratrådte her til
generalforsamlingen. ■

Den nye bestyrelse ser således ud:
Formand

Direktør Lars Graff
Isonord ApS

Næstformand

Bestyrelsesformand Sven Pers
Persolit Entreprenørfirma A/S

Bestyrelsesmedlemmer

Direktør Peter Pedersen
CMP Partners ApS
Direktør Anders Vestergaard
Uldjysk Isolering A/S
Direktør Maria Holm
LM Isolering Aps
Regionschef Martin Udengaard
Norisol A/S

Landsdækkende isoleringsﬁrma
med 75 år i branchen
• Pålidelig & troværdig samarbejdspartner
• Innovativ i løsningsforslag
• 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 • KØBENHAVN • VEJLE • NØRRESUNDBY
AABENRAA • ESBJERG • PERSOLITA, LITAUEN • WWW.PERSOLIT.DK
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Flere strenge at spille på
giver større muligheder
Af regionschef Martin Udengaard, Norisol Region Syd, Fredericia

Der var ikke megen plads til

Projektleder Steinar Poulsen, Norisol Norge

isolering og beklædning.

og projektleder Steffan Christiansen, Norisol

Det store modul, mens vi var i
gang med arbejdet.

Danmark giver hånd på godt samarbejde.

I Norisol er vi stolte af at kunne tilbyde
mange forskellige typer ydelser og således have mange strenge at spille på.
For eksempel er der synergi i både at
kunne levere isolering, lukningsentrepriser og stillads, så vores kunder har mulighed for at samle flere af deres indkøb hos
samme leverandør. Men ud over dette er
det en kæmpe fordel at kunne trække på
hjælp fra vores andre afdelinger i såvel
Danmark, Norge som Sverige, både hvad
angår menneskelige som tekniske ressourcer.
Vi har netop afsluttet et større job for
Dansk Svejseteknik i Esbjerg. Opgaven
lød på isolering og beklædning af et
modul til Statoils Aasta Hansteen-felt i
den norske del af Nordsøen. Der var kun
14 dage til både opmåling, fremstilling og
montage, så tidspresset var stort.

Til udførelse af opgaven hentede vi
assistance fra Norisol Norge i form af
certificerede montører og en projektleder.
Arbejdet skulle udføres i Esbjerg i henhold
til de Norsok- og andre isoleringsnormer, som Statoil opererer efter, og det
er noget, vores norske kolleger har stor
erfaring i.
Vi fordelte opgaverne imellem os, så
erfarne folk fra afdelingen her i Fredericia
foretog den nødvendige opmåling af det
meget komplicerede og komprimerede
rørsystem samt fremstillede al beklædningen på vores værksted.
Isolatørerne fra Norisol Norge foretog
montagen af isoleringen, som bestod af
foamglass, og monterede den præfabrikerede rustfri stålbeklædning, efterhånden
som værkstedet i Fredericia havde den
klar.

Arbejdet blev koordineret af projektleder Steffan Christiansen fra Norisol i Fredericia, og projektleder Steinar Poulsen
fra Norisol Norge.
- Det har været en fornøjelse at arbejde
sammen med vores norske kolleger, fortæller Steffan Christiansen, som startede
hos Norisol Fredericia i november 2014.
Og så er jeg også imponeret over vores
dygtige værkstedsfolk her i Fredericia. De
gjorde en stor og flot indsats for at få al
præfab’en færdig til tiden, og der var tale
om et utal af forskellige ventil- og flangekasser og andet udstyr med specielle
udfoldninger.
- Der blev arbejdet over i samtlige faser
af projektet, men takket være stor samarbejdsvilje fra alle parter, lykkedes det os
at blive færdige til tiden – og til kundens
tilfredshed, slutter Steffan Christiansen. ■

ALUMECO

Aluminium Solutions

Alumeco A/S

Næsbyvej 26

Tlf. +45 66 17 81 17
mail@alumeco.dk
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DK-5000 Odense C

Fax +45 66 14 58 71
www.alumeco.dk

ISOVER IsoDim

Røret der er beregnet er er et Ø35 kl. 4 med 20°C omgivende og 75°C medie, isoleret med Climpipe Section alu. Der er regnet med 0.18 Alu/
zink overflade og uisolerede bæringer

I forbindelse med opdateringen af DS 452 til den nu 3. udgave,
lancerede ISOVER IsoDim online. Programmet er onlinebaseret
og let tilgængelig modsat vores tidligere version, der krævede
lokale installationer og licenskoder.
Opdateringer:
Vi har løbende modtaget kommentarer og forslag til forbedringer
fra vore altid engagerede bruger, og det har affødt en række
opgraderinger.
Der er blevet tilføjet en tekstlinje, så brugerne kan indsætte
oplysninger omkring, hvem der har udført beregninger, firmanavn,
sagsnummer og navn.
Ved beregning af kanaler skal der angives et flow. Det stod
som standard til 3m³/time hvilket ikke er ret meget i typiske ventilationsinstallationer. Hvis brugerne ikke var opmærksomme på
den faktor kunne det give nogle meget lave isoleringstykkelser.
Den faktor er nu ændret til som standard at stå til 3m/s. Det er
stadigt muligt at regne med m³/h eller L/s, og programmet omregner selv mellem de forskellige enheder ud fra rørdiameteren.
Da der er stor variation i vores brugeres projekter, har der
været ønsker om muligheden for at regne på renoveringsopgaver
og projekter med meget høje temperaturer. Vi har derfor tilføjet
2 isoleringsmåtter med isoleringsværdier, som de så ud for
mere end 20 år siden, samt en keramisk uld, der kan optage de

højeste temperaturer indtil et af vores Ultimate produkter kan
benyttes.
Sidst men ikke mindst hører vi igen og igen om problemer
med afstandsforhold. Vi har derfor tilføjet en skitse, der angiver
standskravene til de beregnede rør og isoleringstykkelser. Skitsen tager udgangspunkt i rør og den absolut mindste afstand, de
må sættes op med. Det håber vi vil give isolatørerne et værktøj
til at forbedre deres arbejdsvilkår, og rådgiverne en mulighed for
at afsætte den rigtige plads allerede under projekteringen.
Hvad kan du i programmet:
IsoDim kan bruges til at projektere og dokumentere nødvendige
isoleringstykkelse til løsning af en lang række opgaver. Det kan
være tykkelser iht. DS452 3. udgave, både ved energitab, kondens og overfladetemperatur. Det kan være temperaturudvikling i
tanke. Det kan være eftervisninger af potentielle besparelser ved
efterisolering af rør.
Hvordan:
Programmet kan findes på ISOVERs hjemmeside under VÆRKTØJER. Programmet reagerer hver gang en faktor ændres, og
resultatet tilpasses. Er man i tvivl om nogle af faktorerne, er der
hjælp at hente ved at klikke på det lille spørgsmålstegn ved overskriften på hver side. Her er en gennemgang af alle punkterne. ■
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Kort om teknisk isolatøruddannelsen
fra 1. august 2015
efter reformen af erhvervsuddannelserne er igangsat
Af Uddannelseskonsulent John Hvass, Byggeriets uddanelser

Den igangværende reform af erhvervsuddannelserne er nu så langt, at indholdet
og ændringerne er på plads i form af
bekendtgørelse og uddannelsesordning.
Ændringer træder i kraft fra 1. august
2015 og skal indgå i de lokale undervisningsplaner, som udarbejdes af skoler og
lokale uddannelsesudvalg for de elever,
der starter deres uddannelse derefter.
Reformen har virkninger for alle elever,
der påbegynder deres uddannelse efter
1.august 2015. Lokale overgangsordninger kan fremrykke overgangen for igangværende elever.
I kan læse mere om uddannelsens
indhold i overordnede rammer, fag, målpinde, praktikmål m.m. på www.bygud.dk
i afsnittene under uddannelsens indhold.
Overordnede ændringer i uddannelsen
•	Grundforløbet bliver omlagt tids- og
indholdsmæssigt
•	Der kommer en udvidet erhvervsuddannelse for voksne, der er fyldt 25 år
(EUV)
•	Der bliver indført højniveaufag og mulighed for talentspor
• Rammerne for EUX bliver ændret
Nyt grundforløb
Adgangskrav: Alle elever skal indledningsvis have karakteren 2 i matematik
og dansk fra folkeskolen for at starte på
uddannelsen.
Grundforløbet er fastsat i to forløb á
20 uger. Grundforløbets 1. del er for unge
under 25 år, der starter efter folkeskolens
9. eller 10. klasse. Forløbet giver almene
og personlige kompetencer, der støtter
og giver afklaring omkring valg af uddannelse. Eleven vælger sin erhvervsuddannelse ved slutningen af 1. grundforløb.
Skolerne planlægger fagretninger,
der peger mod konkrete uddannelser på
baggrund af mål beskrevet af ministeriet.
Dansk er obligatorisk.
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Grundforløbets 2. del er for elever med
uddannelsesaftale eller for elever, der
starter senere end 12 måneder efter
afsluttet folkeskole. Forløbet er præcist
rettet mod en valgt uddannelse, og giver
fagrettede kompetencer til at fortsætte
på hovedforløbet. Det faglige udvalg har
beskrevet 12 ugers undervisning i form af
faglige kompetencer og har valgt matematik F og Teknologi F som grundfag. Dertil
er der 4 ugers individuelle valgfag, som
skolen tilbyder.
Overgangskrav: Eleven skal have
bestået matematik F, teknologi F, samt
det uddannelsesrettede fag for at kunne
starte på hovedforløbet
Hovedforløbets varighed og indhold
For unge under 25 år, der opfylder overgangskravene fra grundforløbet, varer
teknisk isolatøruddannelsens hovedforløb
fra 2 år og 6 måneder og op til 3 år.
Hovedforløbene er tilført nye fag: Bl.a.
Teknologi, Byggeri og energiforståelse,
Byggeri og samfund, Byggeri og arbejdsmiljø, Energiberegning på rør og tankanlæg og på valgfrie specialefaget: Talenttræning, som kan bruges i forbindelse
med træningen til DM og EM.
Yderligere er der tilført en uge ekstra
undervisning på hvert af de fem hovedforløb, så den samlede undervisning er I alt
30 skoleuger
Højniveau og talentspor
Fremover skal elever have mulighed for
at vælge udvalgte fag på et højere niveau
end det obligatoriske. Fagene varer dog
den samme tid uanset valg af niveau.
EUV:
Voksne over 25 år med relevant erhvervserfaring og/eller anden uddannelse indgår
i et EUV-forløb, der afsluttes med en
svendeprøve.
Uddannelsesforløbet tilrettelægges af

skolen på baggrund af en realkompetencevurdering (RKV).
Det faglige udvalg har defineret, hvad
relevant arbejdserfaring er. Skolens kompetencevurdering bestemmer, hvordan
eleven indplaceres.
•	Har eleven mere end 2 års arbejdserfaring, tilrettelægger skolen et EUV-skoleforløb på max. 27 uger med elementer
fra uddannelsens hovedforløb. Her indgår ikke yderligere praktiktid. Forløbet
kan indgå i en uddannelsesaftale men
kan også gennemføres uden.
•	Har eleven mindre end 2 års erhvervserfaring eller anden uddannelse (herunder
en gymnasial uddannelse), tilrettelægger skolen et EUV-forløb med skole- og
praktikdel med det formål at dække de
manglende kompetencer. Indholdet af
skoleforløbet er sammensat af elementer fra grund- og hovedforløb. Forløbet
indgår i en uddannelsesaftale eller
gennemføres i skolepraktik. Praktiktiden er max 2 år og dertil max. 27 ugers
skoleundervisning.
Afkortningen af skoleugerne til 27 uger
fremkommer ved, at fagene Byggeri og
Samfund samt skolens valgfag fra uddannelsens fagrække udgår.
Har eleven ikke erhvervserfaring eller
anden uddannelse gennemføres uddannelsen ikke som EUV, men efter samme
bestemmelser som elever under 25 år.
Skolen skal give yderligere afkortning
af skoleuger ud fra elevens forudsætninger. Der kan gives yderligere nedsættelse
af praktiktiden ved ansøgning til det
faglige udvalg.
Det faglige udvalg har valgt at gøre uddannelsen yderligere kompetencegivende
ved at indføre EUX (gymnasial uddannelse) for de elever/virksomheder der
ønsker dette. ■

Her kåres Danmarks største isolatør-talenter
Danmark har talent – også når det gælder teknisk isolering. Det viser ISOVER
Isolatørprisen.

Unge med fagligt talent er afgørende for
Danmarks fremtid, og fremtiden ser lys
ud. ISOVER isolatørpris er netop blevet
uddelt, og kampen om den eftertragtede
hæder var intens blandt lærlingene på
AMU Syd i Kolding og EUC Nordvestsjælland i Holbæk.
ISOVER isolatørpris går helt tilbage til
begyndelsen af 1990’erne, så det er en
traditionsrig pris, der uddeles to gange
om året til lærlinge inden for den tekniske
isolatør-uddannelse. Vinderne er lærlingene med de bedste resultater i det afsluttende svendebrev – en på hver skole
– og foruden et diplom tildeles det dygtige
isolatørtalent også prisens særlige ikon:
Den gyldne saks. Forårets gyldne sakse
går til Casper Ahm fra AMU Syd og Kasper
Forslund fra EUC Nordvestsjælland.

Der er rift om prisen
Ifølge faglærer Henrik Mau fra EUC Nordvestsjælland er det en pris, som skolen er
begejstret for.
”Der er rift om at vinde ISOVER Isolatørpris, og jeg hører ofte eleverne snakke
om prisen undervejs i undervisningsforløbet. Samtidig er vores elever ambassadører for uddannelsen inden for teknisk
isolering, og når de udbreder historien,
medvirker det til at skabe øget interesse
for faget og for branchen,” siger Henrik
Mau.
Det er en opmærksomhed, der er brug
for. Den tekniske isolatør isolerer rør,
tanke og installationer, og den begyndende aktivitet og vækst i byggeriet har
øget efterspørgslen efter faglig kunnen.
”Det er et område, hvor det ikke er

svært at finde en praktikplads, ligesom
jobmulighederne efter endt uddannelse
er gode. Branchen får i de kommende år
brug for mange nye, dygtige folk.
Vi ønsker med prisen at sende et
signal om, at denne faglige uddannelse
er attraktiv, og at vi bakker den op,”
forklarer salgskonsulent Torben Ahlborn
fra isoleringsvirksomheden Saint-Gobain
ISOVER A/S. ■
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om
Isover Isolatørpris, er du velkommen til
at kontakte salgs- og marketingdirektør
Klavs Eske, Saint-Gobain ISOVER A/S,
tlf. 72 17 17 10 eller klavs.eske@
saint-gobain.com.

DM i Skills 2015
Mindst 68.000 besøgte DM i Skills, der
sluttede lørdag den 10. januar 2015 i
Bella Centeret i København. 36 fag deltog
i det årlige danmarksmesterskab inden
for erhvervsuddannelser.
På alle måder har dette skills være det
største og bedste arrangement nogensinde, og var samtidig med til at fastholde
politikernes fokus på erhvervsuddannelsen. Skills er ud over et mesterskab en
præsentation af håndværket og inspiration for de unge til at vælge erhvervsuddannelsen.

Fra Teknisk Isolatør deltog følgende i
konkurrencen:
-	Patrick Gulberg Rasmussen,
Delta Teknisk Isolering ApS
- Peter Kjær Nielsen, Norisol A/S
- Rene Illemann Hansen,
LM Isolering ApS
- Kasper Forslund,
Persolit Entreprenørfirmas A/S
Kasper Forslund fra Persolit Entreprenørfirmas A/S vandt konkurrencen.
Deltagere i Skills blev også bedømt på
deres evne til at holde orden, håndtere

tunge byrder, undgå dårlige arbejdsstillinger, håndtere maskiner og værktøj samt
brug af personlige værnemidler. Branchearbejdsmiljørådets pris blev tildelt Peter
Kjær Nielsen, Norisol A/S, som den bedste. Et stort tillykke herfra til dem begge.
En stor tak til de personer, der stod for
den praktiske gennemførelse. Også tak
til sponsorer og til de virksomheder, der
besøgte uddannelsesstanden.
Næste års holdes DM i Skills i Messe
Center i Fredericia i dagene 4 – 6. februar
2016. ■
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Lærlinge, hvordan får isoleringsbranchen fat i kvalificerede unge
Isoleringsbranchen er en af de få brancher i Danmark, med mangel på tilgang af
lærlinge landet rundt.
Tilgangen til uddannelsen Teknisk
Isolatør har gennem de sidste år været
faldende, dette synes underligt, set i
lyset af den megen offentlige fokus på
at nedbringe energiforbruget. Isoleringsbranchen skal med deres kompetencer bidrage til et bedre miljø og nedbringe udgifterne til olie og el. Nye krav om yderligere
isolering for at nedbringe energiforbruget
vil fremadrettet skabe et større behov for
kvalificerede medarbejdere i branchen.
Isoleringsbranchen efterspørger derfor
løbende mere kvalificeret arbejdskraft
Et AUB projekt (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) blev derfor igangsat af det faglige udvalg for teknisk isolering med Byggeriets Uddannelser som koordinerende
led. Gennem nogle måneder har vi forsøgt
at analysere behovet for Teknisk Isolatørlærlinge hos virksomhederne, samt skabe
kontakt mellem virksomheder, skoler og
potentielle elever / lærlinge. Et særligt
fokus på elever, der endnu ikke har haft
mulighed, for at finde en praktikplads på
den uddannelse, de var påbegyndt og derfor kunne have et ønske om uddannelsesskift. Sidstnævnte skete ved møder på
tekniske skoler, mellem AUB-konsulenter
og nævnte elevgrupper. Projektet havde
også til hensigt, at oplyse isoleringsvirksomhederne om eksisterende mulighed
for indgåelse af lærlingekontrakter og
anvise interesserede elever. Godt 50
isoleringsvirksomheder tog imod tilbuddet
om besøg og fik vejledning og om hvad
AUB projektet kunne bidrage den enkelte
virksomhed med.
Interessen for ansættelse af elever, hos
de besøgte virksomheder, viste sig stor
Der er umiddelbart et ønske / behov fra
virksomhederne, lydende på ca. 30 - 35
nyansættelser, såfremt der er elever, som
ønsker uddannelse i isoleringsbranchen.
Netop denne bemærkning, blev ofte hørt
ved virksomhedsbesøgene. Elever, der
ansættes i branchen, er typisk nogle,
som har et kendskab til branchen via
bekendte. Det er yderst sjældent, man i
branchen får uopfordrede ansøgninger!
Selv om der siden projektets start er
indgået 12 – 14 nye uddannelsesaftaler,
er der stadig ca. 20 ledige elevpladser,
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der mangler at blive besat. Dertil kommer, at flere virksomheder har søgt om
godkendelse til uddannelse af teknisk isolatørlærlinge i håb om, på sigt at få løst
problemet med tilstrækkeligt kvalificerede
medarbejdere.
Problemstillingen om manglende elever
kan være flere
Manglende kendskab til faget teknisk
Isolatøruddannelse hos de danske uddannelsesintuitioner og dermed også de
uddannelsessøgende synes at være et
godt bud. Manglende oplysning og synliggørelse fra branchen selv synes også at
være et godt bud.
Teknisk Isolatør uddannelsen har
base på EUC Nordvestsjællands skole
i Audebo, hvor faglærerne jævnligt kontaktes og selv kontakter virksomhederne
angående muligheder for ansættelse af
elever. De fleste af de elever der søger
ind på skolen uden uddannelsesaftale,
er fra lokalområdet. Det er derfor svært
for virksomheder uden for dette lokalområde, at rekruttere fra skolen, da eleverne
herved skal skifte bopæl.
At oplysning om uddannelsen hjælper,
kan ikke betvivles. Der er ved kontakter
til de tekniske skoler skabt aftaler om perioder med virksomhedsforlagt undervisning for interesserede elever, som havde
søgt ind på anden uddannelse, men med
manglende mulighed for praktikplads.
Virksomheden Olaf Bahn Isolering A/S,
beliggende i Hinnerup ved Århus, har gennem længere tid søgt lærlinge, og er en
af de virksomheder, som stillede en praktikperiode til rådighed for en elev. Eleven
var startet på Tradium Randers i maleruddannelsen, men havde ikke udsigt til en
praktikplads. Han kendte ikke noget til
isoleringsbranchen, men viste interesse
for faget, og efter en prøveperiode blev vi
enige om, at indgå en uddannelsesaftale.
Lærlingen har nu afsluttet første skoleperiode, på skolen i Audebo, og er godt
på vej med en uddannelse som Teknisk
Isolatør. Ja - det er nok oplysning om
mulighederne i faget, der skal ud til de
relevante skoler og jobcentre i lokalområderne, udtaler Direktør Jacob Nissen.
Noget skal der gøres
Vi i isoleringsbranchen overvejer i øjeblikket, hvordan man bedst får informeret om
uddannelsen, branchen og dens opgaver,

og hvilke værktøjer, der skal anvendes,
for at nå flest mulige.
Det kan ikke være rigtigt, at vi som
branche ikke kan tiltrække interesserede
lærlinge, når der er så meget fokus på
energitab og isolering og når der er så
mange unge, der ikke kan få en praktikplads. Ikke mindst når man ser på
jobmulighederne i branchen, hvor der
stort set ikke er arbejdsløshed – udtaler
formanden for Danske Isoleringsmestres
Brancheforening, Lars Graff, og forsætter - med den nye uddannelsesreform
som træder i kraft til august 2015, skal
vi ind og gøre opmærksom på vores
branche og mulighederne, inden der efter
20 uges grundforløb, vælges uddannelses retning. ■
Red.

AUB - Refusion af udgifter
i forbindelse med
lærlinges kostskoleophold
Fra 1. januar 2015 får arbejdsgivere
ret til refusion for udgifter i forbindelse
med erhvervsskoleelevers nødvendige
ophold på kostskoler. Ændringen er en
opfølgning på overenskomstfornyelsen,
og hvor virksomheden har pligt til at
betale for elevens nødvendige ophold
på skolehjem.
Retten til refusion gælder for kostskoleophold, der er nødvendige. Dvs. at
transporttiden mellem elevens hjem og
nærmeste skole er mindst fem kvarter,
eller at opholdet på skolen er aftalt
mellem eleven og arbejdsgiveren, hvis
skolen ikke er nærmeste skole. Retten
til refusion gælder kun for kostophold,
der er begyndt tidligst den 1. januar
2015.
IT-løsning på vej
Det forventes, at AUB og Undervisningsministeriet udvikler en it-løsning, der
kan udbetale refusionen automatisk
til virksomhedernes NemKonto - efter
samme model som ved udbetaling af
befordringstilskud. Systemløsningen
kan dog først være klar til udbetaling
efter sommerferien 2015.
Arbejdsgivere, som er berettiget til
refusion, vil automatisk få udbetalt refusionen for kostophold med tilbagevirkende kraft, når it-løsningen er i drift. ■

Nye bestyrelsesmedlemmer
i Danske Isoleringsfirmaers
Brancheforening
Maria Holm,
Direktør i LM Isolering ApS
Anders Vestergaard,
Direktør i Uldjysk Isolering A/S
Anders, Direktør og medejer af Uldjysk Isolering i Ikast, er” opfostret”
i branchen, med far, farbror og
farfar der alle har været involveret i
isoleringsbranchen.
Efter uddannelsen som bankmand, blev det Isoleringsbranchen
med ansættelse hos Isolerings Consortiet A/S, Frederikshavn (senere Norisol A/S), som montør og senere
projektleder gennem 10 år.
Gennem 13 år som konsulent og senest som produktchef hos Saint-Gobain Isover A/S, har Anders stiftet
bekendtskab med de fleste Isoleringsvirksomheder i
Danmark.
Anders er 49 år og er bosiddende i Frederikshavn
med sin kone Annette og to børn på 17 og 19 år.

Maria Holm, Direktør og medejer
af LM Isolering ApS i Roskilde. Det
oplagte var ellers VVS i familie
virksomheden Albertsen og Holm,
men det blev en uddannelse som
Teknisk Isolatør med afsluttende
svendeprøve i 2001. Lærestedet
var LM Isolering, som også var i familiens eje.
I 2005 købte Maria Holm sammen med projektleder
i LM Isolering Leif Jørgensen, LM Isolering ApS, og de
udgør i dag tilsammen den daglige ledelse i virksomheden med 15 ansatte.
Maria, der er 36 år, er gift med Christian og bor ved
Roskilde med deres to drenge på 6 og 9 år.

Martin Udengaard, regionschef i
Norisol A/S, Region Syd
Martin Udengaard tiltrådte pr. 1.
august 2014 som ny regionschef i
Norisol Region Syd, Fredericia.
Martin har solid branche- og
ledelseserfaring og kommer senest
fra Bilfinger Danmark, hvor han
bl.a. havde ansvaret for større
pladser i Danmark. I en periode var han udstationeret i
Norge med ansvar for større platformsprojekter.
Gennem 3 år var Martin afdelingsleder i CS-Citystilladser i Århus. Af tidligere ansættelser kan også nævnes
MT Højgaard og Harsco Infrastructure.
Martin er uddannet bygningskonstruktør fra VIA i Horsens og uddannet konduktør ved Entreprenørhøjskolen i
Ebeltoft.
Martin er 38 år og bor med sin familie i Mårslet. Han
er gift med Tanja, og de har to børn på hhv. 3 og 9 år.
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Hvordan får vi
reduceret energiforbruget
med 35% i bygninger
inden 2050?

Af ESCO Manager Peter Hedegård,
Saint-Gobain

Med den danske regerings målsætning
om, at Danmark skal være et lavemissionssamfund i 2050, signaleres det klart,
at man har tænkt sig at leve op til EUlandenes mål om at mindske risikoen for
uoverskuelige klimaændringer og derfor
må reducere udledningen af drivhusgasser markant.
På DI Energi’s årsmøde den 30. april
blev en række energipolitiske temaer
berørt. Der var bred enighed om, at vi må
renovere vores bygninger, så de bliver
energieffektive, og dernæst sikre, at den
energi, der bruges, kommer fra vedvarende energikilder.
Den politiske dagsorden er altså i
orden, men det kniber med at få fundet
økonomiske ressourcer til at igangsætte
renoveringsprojekter både i det offentlige
og i den private sektor.
Alene på folkeskoleområdet vurderes
vedligeholdelsesefterslæbet at være på
godt 5 m
 ia. danske kroner.
Der er problemer med indeklimaet,
dårligt luftskifte, svingende temperaturforhold og dårligt lydniveau, hvilket er
symptomer på, at undervisningslokaler
trænger til renovering. Da en stor del af
de danske skolebygninger er fra 60´erne
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og 70´erne, og alligevel har behov for
omfattende renovering, er potentialet for
energibesparelser stort.
Hertil kommer et stort ønske om
etablering af nye læringsrum. Disse rum
kunne for eksempel fremkomme ved etablering af en ny klimaskærm udenfor den
eksisterende facade. Med gode energirigtige løsninger på denne problemstilling
ville man kunne skabe et nyt aktivitetsrum, og dermed optimere rammerne for
heldagsskolen.
Ser vi på den private bygningsmasse,
så findes der bl.a. i regeringens Energirenoveringsstrategi opgørelser over
vedligeholdelsesefterslæbet for bygninger
opført i perioden frem til 1990. Disse
viser klart, at der vil kunne opnås store
energibesparelser ved efterisolering og
opgradering af facadeløsninger.
Beslutningen for mange afhænger bl.a.
af prioritering af økonomiske ressourcer,
hvordan driften af ejendommen påvirkes på lang sigt samt generel vilje til at
formindske sit energiforbrug og udledning
af CO2. Heldigvis er mange begyndt at
se muligheder for gevinst ved at vedligeholde sin ejendom – både i forhold til at
fastholde værdien og at nedbringe CO2udledningen. Endnu bliver værdien af den
trivsel, der skabes blandt medarbejdere,
skoleelever og beboere i bygninger med
et godt indeklima, ikke omregnet til hårde
økonomiske nøgletal – men talrige undersøgelser peger i samme retning: Trivsel
og velvære er lig med øget produktivitet,
bedre indlæring og større sundhed.
Der findes ikke en facitliste på,
hvordan vi skal nå i mål med regeringens
målsætning om at blive uafhængig af fossile brændstoffer i 2050. Men hvis alle
parter yder en indsats, så kan vi opnå et
fokus, der kan skabe helhedsløsninger og
styrke den position, Danmark har i dag,
som storeksportør af energiløsninger og
som det gode eksempel i Europa.

Saint-Gobain arbejder på at skabe gode
energi- og komfortløsninger i de bygninger,
vi bor og arbejder i. En række Saint-Gobain
selskaber indgår i et samarbejde om at
sætte reduktion af energiforbruget højt på
dagsordenen. Således afholdes arrangementer, hvor vi diskuterer renovering,
energieffektiviseringer, komfort, indeklima,
bæredygtighed og finansiering. Har du
interesse i at deltage, afholdes næste
arrangement den 11. september hos Scanglas, Hvidovre. ■

Ønsker du at vide mere
om Saint-Gobains
indsats på området for
integrerede energi- og
renoveringsløsninger,
så kontakt
Peter.Hedegaard@
saint-gobain.com

Nyansættelser
Ny salgskonsulent indenfor
teknisk isolering hos ISOVER
Pr. 1. juni overtager Kasper Nielsen ansvaret for distriktet i områderne Fyn og Sjælland.
Kasper Nielsen har gennem de seneste mange år
været ansat hos Würth, senest med ansvaret for storkundesegmentet på Sjælland.
Med Kasper store salgserfaring og tekniske viden,
glæder vi os til at kunne byde ham velkommen hos
Isover.

Armadan (brand)mander op...
For at sikre, at vi altid kan hjælpe vores kunder med
tekniske spørgsmål og rådgivning, og for at følge med
den stigende efterspørgsel på produkter indenfor passiv
brandsikring, har Armadan ansat Lars Pedersen, som
teknisk salgskonsulent på
dette område.
Lars er ekspert på brandtekniske produkter, og han
har i de seneste 8 år været
ansvarlig for salg og markedsføring af produkterne fra
Protecta. Lars er oprindeligt
uddannet teknisk isolatør, så
han skal også være med til at
styrke salg og rådgivning af
alle de andre produkter, som Armadan tilbyder.
Lars arbejder ud fra vores kontor i Ballerup, men han
får ansvaret for kunder i hele Danmark, der arbejder
med passiv brandsikring. Nu kan kunder også på dette
område trygt henvende sig , for nu har vi også her ekspertviden og rådgivning parat, udtaler Salgschef Thomas
Schlüter
Armadan vil fremover være i stand til at afholde
brandlukningskurser overfor vores kunder. De isolatører,
der gennemgår kurset, vil modtage et certifikat, som dokumenterer deres nye færdigheder . Følg med på www.
armadan.dk hvornår det næste kursus kommer, eller
ring til Lars på 70 26 06 36, hvis du ønsker et tilpasset
kursus til dine montører.
Armadan sælger brandsikringsprodukter fra Protecta/
Scandi Supply, Rockwool, Armacell og Isover.
Vi har store forventninger med ansættelsen af Lars,
og vores kunder og samarbejdspartnere har allerede taget godt imod ham. Jeg håber, at endnu flere vil benytte
sig af Lars´ ekspertise, siger Thomas Schlüter, Salgschef i Armadan.

Forstærket salgsstyrke i Øland
En af byggeriets højdespringere, Ventilationsog isoleringsvirksomheden Øland, opruster nu
salgsstyrken for at kunne imødekomme den
stigende efterspørgsel på bl.a. energioptimeringsprojekter. Således har man pr. den 1. juni
ansat Torben Ahlborn som ny ansvarlig salgskonsulent på Sjælland. Torben Ahlborn kommer
fra en tilsvarende stilling i Isover, hvor han har
været ansat de seneste 10 år. Oprindeligt er
han uddannet elektriker, sidenhen videreuddannet til el-installatør - og med sig til Øland tager han
erfaring fra virksomhederne UL International Demko og
DEVI. Inden Torben Ahlborn skiftede til Isover var han
desuden en årrække ansat som energirådgiver og konsulent hos SEAS-NVE, hvor han især samarbejdede med
kommuner og det offentlige om energioptimeringsprojekter og konceptudvikling. Erfaringer som Torben Ahlborn
glæder sig til at kunne tage med til Øland.
- Jeg har fulgt virksomheden Øland i nogle år, og hvor
Ølands grossistvirksomhed inden for teknisk isolering
er den yngste virksomhed af de tre store TEK-grossister
herhjemme, så virker man her opsat på at tilføre produkterne noget merværdi og komme fagligt rundt om
produktet - og på at kunden bliver hjulpet helt til dørs
uanset problemstillingen. Denne proces glæder jeg mig
til at blive en del af, siger Torben Ahlborn.
Torben Ahlborn tiltræder hos Øland 1. juni, hvor han
vil indgå i salgsstyrken i afdelingen i Brøndby.

WE DO THE JOB

• Teknisk isolering
• Akustisk regulering
• Facadebeklædning
• Køle-/frysehuse
• Stilladsentrepriser
• Skibsaptering og skibsindretning

www.norisol.com
+45 7011 7744
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Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening
ACTIV A/S
Højevej 14 · 4900 Nakskov
Tlf. 54910190 · Fax 54922567
info@activ-as.dk
www.activ-as.dk

G+H Isolering
A/S
Grenaa
Isolering
A/S
Essen 33 · 2
6000
Kolding
Nygårdsvej
· 8570
Trustrup
27273500 · Fax 86334868
Tlf. 86334202
allan.f.thomsen@gmail.com
jonas@grisolering.dk
www.gh-isolering.dk
www.grenaaisolering.dk

NORISOL
A/S A/S
Nykjær
Isolering
Mileparken 13 206
· 2740
Skovlunde
Hollufgårdsvej
· 5220
Odense SØ
70117744 · Fax 66155081
70127744
Tlf. 66158081
prje@norisol.dk
kn@nykjaer-isolering.dk
www.norisol.dk
www.nykjaer-isolering.dk

Allan Ploug A/S
Trekronergade 124 · 2500 Valby
Tlf. 36453636 · Fax 36453631
elin@aploug.dk
www.aploug.dk

Grenaa
Isolering
H
H Isolering
A/SA/S
Nygårdsvej72
2 ·· 8570
Geminivej
2670 Trustrup
Greve
86334202 · Fax 46150486
86334868
Tlf. 46150872
jonas@grisolering.dk
kontakt@hhisolering.dk
www.grenaaisolering.dk
www.hhisolering.dk

NORISOL
A/S, FREDERICIA
Nytech
Isolering
A/S
Værkstedsvej 1
Adgangsvejen
9 · 7000
6700 Fredericia
Esbjerg
70117744 · Fax 75457444
75922664
Tlf. 75138333
fredericia@norisol.dk
jegh@nytechisolering.dk
www.norisol.dk
www.nytechisolering.dk

Altek Trading ApS
Oliehavnsvej 18 · 8000 Århus C
Tlf. 86118555 · Fax 86118487
info@altek.dk
www.altek.dk

H H Isolering
A/S v/Carsten Klæbel
Hvidovre
Isolering
Geminivej 72
Greve
Odysseus
Alle· 12670
· 2650
Hvidovre
46150872 · Fax 46150486
Tlf. 22621760
kontakt@hhisolering.dk
hvidovre.isolering@gmail.com
www.hhisolering.dk
IBT Isolering v/ Christian Visby
Hovedstadens
ApsHelsingør
Ole
Rømers VejIsolering
12B · 3000
Ørslevvestervej
Tlf.
31705828 39 · 4100 Ringsted
Tlf. 57855502
info@ibtisolering.dk
info@hovedstadensisolering.dk
www.ibtisolering.dk
www.hovedstadensisolering.dk
IKAS ISOLERING A/S
IBT Isolering
v/ 16,
Christian
Axel
Gruhns Vej
HolmeVisby
Ole Rømers
Vej 12B · 3000 Helsingør
8270
Højbjerg
31705828 ·Fax 86272908
Tlf. 86272877
info@ibtisolering.dk
bc@ikas-isolering.dk
www.ibtisolering.dk
www.ikas-isolering.dk

Nykjær
Isolering
A/S
Olaf
Bahn
Isolering
A/S
Hollufgårdsvej
206 · 5220 Odense SØ
Pi
1 · 8382 Hinnerup
66158081 · Fax 86215114
66155081
Tlf. 86210099
kn@nykjaer-isolering.dk
isolering@olaf-bahn.dk
www.nykjaer-isolering.dk
www.olaf-bahn.dk

IKAS ISOLERING A/S JØRGEN KYNDE
ISOLERINGSMESTER
Axel Gruhns10
Vej· 16,
Holme
Hammeren
6715
Esbjerg N
8270
Højbjerg · Fax 75167530
Tlf.
75168100
Tlf. 86272877 ·Fax 86272908
j.kynde@get2net.dk
bc@ikas-isolering.dk
www.jorgen-kynde.dk
www.ikas-isolering.dk
Isonord ApS
ISOLERINGSMESTER
JØRGEN
KYNDE
Nyholms
Allé 48 · 2610
Rødovre
Hammeren
10 · 6715 Esbjerg N
Tlf.
60759040
Tlf. 75168100 · Fax 75167530
mo@isonord.dk
j.kynde@get2net.dk
www.isonord.dk
www.jorgen-kynde.dk
K.T. Isolering v/Kim Thomsen
ISO-Manden ApS
Heimdalsgade
39 · 2200 København N
Symfonivej
33 ··2730
Herlev
Tlf.
43461147
Fax 43461145
Tlf. 2090 1800
kontakt@ktiso.dk
www.isomanden.dk
www.ktiso.dk
gh.isomanden.dk
KAEFER ApS
Isonord ApS 3, Erritsø · 7000 Fredericia
Blytækkervej
Nyholms
Allé 48· Fax
· 2610
Rødovre
Tlf.
76201320
76201329
Tlf. 60759040
info@kaefer.dk
mo@isonord.dk
www.kaefer.com
www.isonord.dk
LM Isolering ApS
K.T. Isolering
Thomsen
Vestre
Hedevejv/Kim
15 · 4000
Roskilde
Heimdalsgade
· 2200
København N
Tlf.
46755494 39
· Fax
46755495
Tlf. 43461147 · Fax 43461145
lej@lm-isolering.dk
kontakt@ktiso.dk
www.lm-isolering.dk
www.ktiso.dk
NORISOL A/S
LM Isolering
Industrivej
33ApS
· 4230 Skælskør
Vestre
Hedevej ·15
Roskilde
Tlf.
70117744
Fax· 4000
58196060
Tlf. 46755494 · Fax 46755495
skaelskoer@norisol.dk
lej@lm-isolering.dk
www.norisol.dk
www.lm-isolering.dk
NORISOL A/S
Neder Holluf Pladefremstilling
ApS
Svendborgvej
15 · 9220 Aalborg
Øst
Hollufgårdsvej
5220 Odense SØ
Tlf.
70117744206
· Fax· 98429117
Tlf. 66159681
info@norisol.dk
henrik@nhp-odense.dk
www.norisol.dk
www.nhp-odense.dk
NORISOL A/S
NORISOL 85
A/S· 9900 Frederikshavn
Langerak
Industrivej
33 · ·4230
Skælskør
Tlf.
70117744
Fax 98429117
Tlf. 70117744 · Fax 58196060
info@norisol.dk
skaelskoer@norisol.dk
www.norisol.dk
www.norisol.dk
NORISOL A/S
NORISOL A/S
Mileparken
13 · 2740 Skovlunde
Svendborgvej
· 9220
Aalborg Øst
Tlf.
7011774415
· Fax
70127744
Tlf. 70117744 · Fax 98429117
prje@norisol.dk
info@norisol.dk
www.norisol.dk
www.norisol.dk
NORISOL A/S, FREDERICIA
NORISOL A/S1 · 7000 Fredericia
Værkstedsvej
Langerak
85 · 9900
Frederikshavn
Tlf.
70117744
· Fax 75922664
Tlf. 70117744 · Fax 98429117
fredericia@norisol.dk
info@norisol.dk
www.norisol.dk
www.norisol.dk

Persolit Entreprenørfirma A/S
Lindøalleen
Diskovej
2 · 103
7100· 5330
Vejle Munkebo
65974450 · Fax 75821973
65976780
Tlf. 75821722
persolit@persolit.dk
www.persolit.com

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
Ballerup Isolering A/S
Tempovej 37B · 2750 Ballerup
Tlf. 44666960 · Fax 44669600
hans@ballerup-isolering.dk
www.ballerup-isolering.dk
Bilfinger
Industrier Danmark A/S
BIS
Industrier,
Brendstrupgårdsvej
102
· 8200
Filial
af BIS Industrier
AS,
NorgeÅrhus N
Tlf. 22445655
Flakagervej
36 · 4400 Kalundborg
post@bis-industrier.no
Tlf.
4748024444
www.bis-industrier.no
post@bis-industrier.no
www.bis-industrier.no
BIS Industrier,
Filial Hoppe
af BIS Industrier
AS, Norge
Brdr.
Isolering ApS
Flakagervej936
· 4400
Kalundborg
Højvangen
· 3480
Fredensborg
4748024444
Tlf. 48485380
· Fax 48482180
post@bis-industrier.no
hoppe@hoppes.dk
www.bis-industrier.no
www.hoppes.dk
Brdr. Hoppe
Isolering
ApS
BRDR.
SVENSSON
A/S,
Højvangen 9&· STILLADSER
3480 Fredensborg
ISOLERING
Tlf. 484853802··Fax
48482180
Oliefabriksvej
2770
Kastrup
hoppe@hoppes.dk
Tlf.
32515677 · Fax 32525677
www.hoppes.dk
brdr.svensson@mail.dk
www.brdr-svensson.dk
BRDR. SVENSSON A/S,
ISOLERING &v/Ole
STILLADSER
BV-Isolering
Alexander Buhl
Oliefabriksvej
2 · 2770
Eslundvej
7, Nim
· 8740Kastrup
Brædstrup
32515677 · Fax 75682187
32525677
Tlf. 75682166
brdr.svensson@mail.dk
ole@bv-isolering.dk
www.brdr-svensson.dk
www.bvisolering.dk
CMP Partners ApS
Militærvej 3 · 4700 Næstved
Tlf. 4045 8889
teknisk-isolering@post11.tele.dk
teknisk-isolering@post.dk
a/s
dan-isoleringsteknik A/S
bygn. 14
Havnepladsen 12, bygn.14
9900 Frederikshavn
Tlf. 98433838 · Fax 98410038
niels@dan-isoleringsteknik.dk
dan-iso@mail.tele.dk
www. dan-isoleringsteknik.dk
www.dan-isoleringsteknik.dk
Delta Teknisk Isolering
Klintehøj Vænge 7 · 3460 Birkerød
Tlf. 40504434
mr@delta-isolering.dk
DM Isolering
ApS
Greens
Teknisk
Isolering v/Per Green
Assentopvej
4295
Stenlille
Blegevej
34 ·17,
8300
Odder
59517200
Tlf. 25111916
fn@fnrevision.dk
per@gtisolering.dk
www.gtisolering.dk
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Nytech Isolering
A/S
Persolit
Entreprenørfirma
A/S
Adgangsvejen
9 ·· 6700
Lindøalleen
103
5330 Esbjerg
Munkebo
75138333 · Fax 65976780
75457444
Tlf. 65974450
jegh@nytechisolering.dk
persolit@persolit.dk
www.nytechisolering.dk
www.persolit.com
Olaf Bahn
Isolering A/S A/S
Persolit
Entreprenørfirma
Pi 1 · 8382
Hinnerup
Østre
Fælledvej
17 · 9400 Nørresundby
86210099 · Fax 96321039
86215114
Tlf. 96321030
isolering@olaf-bahn.dk
persolit@persolit.dk
www.olaf-bahn.dk
www.persolit.com

Persolit Entreprenørfirma A/S
ØstreByvej
Fælledvej
· 9400
Nørresundby
Tarp
147 ·17
6715
Esbjerg
N
96321030 · Fax 70200631
96321039
Tlf. 70200613
persolit@persolit.dk
www.persolit.com
Persolit Entreprenørfirma A/S
Diskovej 2 · 710010
Vejle
Håndværkerbyen
· 2670 Greve
75821722 · Fax 43691455
75821973
Tlf. 43691111
persolit@persolit.dk
www.persolit.com
Persolit Entreprenørfirma A/S
Tarp Byvej 147
· 6715Kalundborg
Esbjerg N
Flakagervej
5 · 4400
70200613 · Fax 59517825
70200631
Tlf. 59516320
persolit@persolit.dk
www.persolit.com
Persolit
Entreprenørfirma
PM
Teknisk
Isolering ApSA/S
Glerupvej
2610
Rødovre
Skelvej
2022A,
· 2640
Hedehusene
43691111 ·– Fax
Fax 46597079
43691455
Tlf. 46560100
persolit@persolit.dk
pmtek@pmtek.dk
www.persolit.com
www.pmtek.dk
POLY-CAP
ApS
Persolit Entreprenørfirma
A/S
Vintapperbuen
· 4070
Kirke Hyllinge
Flakagervej 5 · 22
4400
Kalundborg
Tlf. 46404751
59516320 · Fax 46403054
59517825
poly-cap@mail.dk
persolit@persolit.dk
www.persolit.com

Randers
Isolering
A/SApS
PM Teknisk
Isolering
Fuglebakken
1, Randers
By
Skelvej 20 · 2640
Hedehusene
8900
Randers C
Tlf. 46560100
· Fax 46597079
Tlf.
86410201 · Fax 86406222
pmtek@pmtek.dk
info@randers-isolering.dk
www.pmtek.dk
www.randers-isolering.dk
POLY-CAP ApS
Rørbæk
Isolering
Vintapperbuen
22 · 4070 Kirke Hyllinge
v/Anders
Vangsgaard
Ramsing
Tlf. 46404751
· Fax 46403054
Orebyvej
42, Rørbæk · 4990 Sakskøbing
poly-cap@mail.dk
Tlf. 22468363
ramsing@os.dk
Randers Isolering A/S
www.roerbaek-isolering.dk
Fuglebakken 1, Randers By
8900 Randers C
S
ISOLERING· A/S
Tlf.R86410201
Fax 86406222
Ringstedvej
178C, Kvanløse
info@randers-isolering.dk
4300
Holbæk
www.randers-isolering.dk
Tlf. 59183701 · Fax 59183132
s.r.isolering@mail.tele.dk
Rørbæk Isolering
www.sriso.dk
v/Anders Vangsgaard Ramsing
Orebyvej 42, Rørbæk · 4990 Sakskøbing
SAKI
Isolering ApS
Tlf. 22468363
Gunnar
Clausens Vej 26A
ramsing@os.dk
8260
Viby J
www.roerbaek-isolering.dk
Tlf. 40595433 · Fax 86545533
isolering@saki-as.dk
SAKI Isolering ApS
www.saki-as.dk
Gunnar Clausens Vej 26A
8260 Viby J
Silkeborg
Isoleringsforretning
A/S
Tlf. 40595433
· Fax 86545533
Hvinningdalvej
84 · 8600 Silkeborg
isolering@saki-as.dk
Tlf.
86816722 · Fax 86816712
www.saki-as.dk
silkeborg-isolering@mail.dk
Silkeborg Isoleringsforretning A/S
SN
Gruppen A/S
Hvinningdalvej
84 · 8600 Silkeborg
Ellekær
7 · 2730
Herlev
Tlf. 86816722
· Fax
86816712
Tlf.
39690692 · Fax 39690662
silkeborg-isolering@mail.dk
sngruppen@email.dk
www.sn-gruppen.dk
Svale Isolerings Entreprise ApS
Frøslev Bygade 21, Frøslev
Svale
Entreprise ApS
4660 Isolerings
Store Heddinge
Frøslev
Bygade 21, Frøslev
Tlf. 27634949
4660
Store Heddinge
svaleisoleringentreprise@gmail.com
Tlf. 27634949
svaleisoleringentreprise@gmail.com
Terton ApS
Industriholmen 80 · 2650 Hvidovre
Terton
ApS
Tlf. 38791133
· Fax 38790055
Industriholmen
80 · 2650 Hvidovre
morten@terton.dk
Tlf.
38791133 · Fax 38790055
www.terton.dk
morten@terton.dk
www.terton.dk
Uldjysk Isolering A/S
Ellehammervej 3, 7430 Ikast
UNITECH
Isoleringsteknik A/S
Tlf. 21996658
Lupinvej
5, Bygning 3,9500 Hobro
kontakt@uldjysk.dk
Tlf.:
98512009
www.uldjysk.dk
info@unitech-isolering.dk
www.unitech-isolering.dk
UNITECH Isoleringsteknik A/S
Lupinvej 5, Bygning 3,9500 Hobro
Vimo
Isolation ApS
Tlf.: 98512009
Hedebyvej
4 · 3650 Ølstykke
info@unitech-isolering.dk
Tlf.
40325056
www.unitech-isolering.dk
mail@vimoisolation.dk
www.vimoisolation.dk
Vimo Isolation ApS
Hedebyvej 4 · 3650 Ølstykke
Tlf. 40325056
mail@vimoisolation.dk
www.vimoisolation.dk

Velkommen
til nye
medlemmer i DIB
Nyt medlem
i DIB
Hovedstadens
Isolering ApS som på 20. år ejes og ledes af Niels AnUnitech Isoleringteknik A/S, er pr. 1. december 2013, blevet meddersen,
udfører
alle former for Brancheforening,
isoleringsopgaver
primært
lem af Danske
Isoleringsfirmaers
firmaet
som på
er Sjælland
og
Øerne, virksomheden
med 7beskæftiger
ansatte harca.
eget
værksted til fremstilbeliggende
på Lupinvej 5 i Hobro,
30 medarbejdere
ling
pladekomponenter.
med af
udførelse
af teknisk isoleringsopgaver, udover de traditionelle
opgave typer inden for branchen, er Unitech Isoleringsteknik spe-

G+H
Isolering
A/S,afvirksomheden
som
har Allan Thomsen
som afdecialister
i udførelse
køleisolering med
polyureathanskum
på rør,
lingsleder,
er et datterselskab
af tyske
G+H Isolierung
GmbH,
udfører
tanke og kølerumsisolering.
Unitech
Isoleringsteknik
A/S ejes
og
teknisk
og stillads
opgaver
i hele
Danmark Michael
ledes af isoleringHardy Christensen
(direktør),
Rene
Christianesen,
Rasmussen og Ole Sørensen som er projektledere.
Velkommen
i DIB!
Neder
Holluf
Pladefremstilling ApS er også leverandør af Pre-fabrikerede komponenter til Isoleringsfirmaer og beslægtede brancher,
Henrik Nykjær, Direktør og ejer af virksomheden, med 5 medarbejdere, leverer til kunder i hele Danmark

AKTIVITETSKALENDER 2015/2016:
Aktivitetskalender
2013/2014
- for dem med særlig interesse for teknisk isolering
- for dem med særlig interesse for teknisk isolering
Svendeprøve fredag den 26. juni 2015

Torsdag den 23.-25. januar 2014

AMU-Syd, Kolding

Skills, Gigantium, Aalborg

Svendeprøve fredag den 11. september 2015

EUC Nordvestsjælland, Audebo

OKTI Rådsmøde
1. oktober 2015Svendeprøve, afslutning,
DI
Fredag
den 14. torsdag
februar den
2014
AMU Kolding
FESI, efterårsmøde, 14. ø- 17. oktober 2015

Fredag den 14. marts 2014

Cannes

Svendeprøve, afslutning, EUC Nordvestsjælland

Medlemsmøde, fredag den 6. november 2015

Hotel Kolding Fjord

Onsdag
den 26.
2014
Skills torsdag
den –4.29.
– 6.marts
februar
2016

FESI, forårsmøde,Messe
Oulu, C,
Finland
Fredericia

Torsdag den 8. – 9. maj 2014

Iso 2014 Køln

Primo juni 2014

DIB Teknisk Isolering udkommer

ArmaflexTema:
kurser
2015
DS452

Planlagte kurser i korrekt montering af Armaflex slanger og plader.
Deadline primo maj
Programmet indeholder også lim kursus - herunder certificering i korrekt anvendelse af vandbaseret Armaflexlim.
Tilmelding til den arrangerende forhandler.

Fredag den 23. maj 2014, kl. 14.00

Onsdag 17. - 20. september 2014
Tel.: +45 20 33 42 32
info.dk@armacell.com

Forhandler
September
DIB Ordinær
Generalforsamling
Armadan
Hesselet, Nyborg Uge 37
Mandag, 07.09.2015, Aarhus
Tirsdag, 08.09.2015, Kolding
EuropamesterskabOnsdag,
for lærlinge
i Krakow,
Polen
09.09.2015,
Ballerup
Weiss Isolering Uge 40
Mandag, 28.09.2015, Hedehusene
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De klæder hinanden
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Teknisk isolering der dækker alle udfordringer
Øland kan nu tilbyde Isover ® og Kaiflex ® samlede produktionsortiment inden for teknisk isolering, så nu behøver du
kun at handle ét sted. Du kan samtidig få rådgivning af to
førende specialister inden for teknisk isolering med
i købet. Se mere på øland.dk

samarbejde med respek

t

samarbejde med respek

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

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

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

Odense
Peder Skramsvej 24
5220 Odense SØ
Telefon 70 20 19 11
Telefax 44 53 10 51

Herning
Hvidelvej 4
7900 Herning
Telefon 70 20 19 11
Telefax 44 53 10 51

