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Medlemsfortegnelse og kalender

Isolatør Brian Jensen, Dantec Isolering
A/S isolerer de to varmecentraler på den
tidligere Henkel-sæbefabrik i Valby

2

Der stilles mange krav til nutidens ledere: De skal være strukturerede, ledende, opsøgende og udfarende i deres arbejde. Samtidig skal lederne være i stand til at administrere, sælge, vejlede og gennemføre nye tiltag. De traditionelle håndværksmæssige
faggrænser bliver stadig mere udflydende og det bliver svært i fremtiden at klare sig ved
kun at udføre byggeri.
For at klæde den tekniske isoleringsbranches ledere på til at møde byggeriets udfordringer har DIB skræddersyet et helt unikt lederudviklingskursus: ”Ledelse og vækst i
isoleringsbranchen 2012-2013.”

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

Hvad vil du gerne opnå? Hver især har vi ambitioner og ønsker om at drive vores forretning optimalt, være en dygtig leder, være fagligt kompetent, have tilfredse kunder og
medarbejdere, opnå bedre indtjening, målrette markedsføringen – dette er blot nogle af
de områder, som tidligere kursusdeltagere har optimeret. Samtidig bliver man også en
del af et netværk, hvor erfarne og yngre ledere kan drage nytte af hinandens måde at
drive virksomhed og projektledelse på.
Dette nummer af DIB Teknisk Isolering giver dig indblik i nogle af de udfordringer, som
den tekniske isoleringsbranche står over for, i to spændende cases: En næsten umulig
opgave, da to varmecentraler skulle isoleres og hvordan energiselskabernes energispareindsats gav synlige resultater for Søvind Mejeri. ■

CE-mærkning
af ISOVER teknisk isolering

Fra den 1. august 2012 er det et EU
krav, at teknisk isolering er CE-mærket
i alle EU-lande.
ISOVER teknisk isolering er naturligvis
CE-mærket, og du kan derfor stole på,
at den isolering, du køber af mærket
ISOVER, lever op til de fastsatte krav
til sikkerhed og sundhed samt at produkterne isolerer lige så godt, som vi
oplyser.
Vil du vide mere om CE-mærkningen
og vores mange produktfordele, er du
meget velkommen til at kontakte en
af vores ISOVER konsulenter.
Anders Vestergaard
Torben Ahlborn
Søren Bertelsen
René Rodian

20 69 97 80
22 68 95 40
42 12 87 00
40 58 49 33

www.isover.dk
DIB188_133_2012_2.indd 1

05/09/12 15:28
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Standarden for isolering
af tekniske installationer
”revitaliseres”

– den nye DS 452
En moderne, ”up to date”-udgave af ”DS 452 Isolering af tekniske
installationer” er på vej. Det betyder blandt andet strammere krav til isolering
af tekniske installationer og bedre mulighed for korrekt tolkning.


Af standardiseringskonsulent Lars Ravn-Jensen, Dansk Standard og ansvarlig for udvalget, der arbejder med revideringen af DS 452

DS 452 og Oplysningsog Kontrolordningen for
Teknisk Isolering
Af redaktør Anne Mette Høiler, DIB Teknisk Isolering

DIB har indgået en samarbejdsaftale med
det rådgivende ingeniørfirma Cowi A/S
om at varetage kontrolfunktionen. Siden
årsskiftet har Cowi A/S stået bag kontrolarbejdet for Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering.
Oplysnings- og Kontrolordningen for
Teknisk Isolering har til formål at virke for
korrekt udførelse af teknisk isoleringsarbejde mod energitab i relation til DS 452
gennem kontrol og oplysning.
Siden ordningen trådte i kraft tilbage
i 2006 er der indberettet 850 projekter, hvoraf de 350 er kontrolleret. DIB's
medlemmer er automatisk underlagt
stikprøvekontrol, og vælger man som
kunde et teknisk isoleringsfirma, som
er medlem af DIB, kan man være sikker
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på, at arbejdet udføres efter DS 452 og
at det er et kvalitetsarbejde. Status på
kontrollerne omhandler primært afvigelser
som følge af pladsforhold, uenighed om
klassificeringer og forhold om udførelsen
af isoleringen i øvrigt.
DIB og DS 452
Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening DIB er repræsenteret i S-181 - et
udvalg i Dansk Standard - som arbejder
med at vedligeholde og implementere
danske standarder på området ”Tekniske
installationer” (DS 452) samt ”Beregning
af bygningers varmetab” (DS 418). Derudover arbejder udvalget med at tilpasse
de danske normer til de europæiske. I
øjeblikket revideres standarden DS 452,

som forventes at blive sendt i høring til
foråret 2013.
Der er behov for en skærpelse af
kravene til de tekniske installationer både
med hensyn til udførelsen og de faktiske
forhold i øvrigt. Ifølge den nye standard vil
det ikke længere være acceptabelt at gå
på kompromis og isolere efter forholdene
– et problem, som foreningens medlemmer dagligt bliver konfronteret med (se
foto).
Kontroller og bips-beskrivelsesværktøj
bips-beskrivelsesværktøj tager i alt væsentlighed sigte på at lette arbejdet for
de foreskrivende led, herunder arkitekter
og rådgivende ingeniørfirmaer med at specificere opgaverne i en konkret byggesag.

Moderne lavenergibyggeri skal overholde
en lang række krav i lovgivningen; blandt
andet til isolering af tekniske installationer. Kravene findes i den danske standard DS 452 Isolering af tekniske installationer, som er obligatorisk at følge, fordi
den er en del af Bygningsreglementet.
I dag er standardens 2. udgave fra
1999 gældende - og alene ”1999” peger
i retning af, at standarden ikke rigtigt er
”up-to-date”.
Dansk Standard er derfor i gang med
at ”revitalisere” standarden.
Up to date
Vi ved, at flere brugere har vanskeligt ved
at tolke standarden, fordi der er sket en
stor udvikling med hensyn til udformning
af moderne tekniske anlæg. Disse anlæg
ser noget anderledes ud i dag end i 1999,
hvor den gældende udgave blev til.
Lytter til producenterne
På det seneste er der blevet rejst tvivl
om, hvorvidt en del ”units” overhovedet

Den tekniske isolering blev i oktober
2010 udskilt i en særlig bips-beskrivelse,
som kan anvendes til at beskrive den
tekniske isolering i forbindelse med et

lever op til standardens krav. Udvalget har
derfor fået vigtig information fra blandt
andet producenter af fjernevarmeunits
som input til den nye version af DS 452.
Letlæselig og konkret
Ud over en stramning af kravene vil den
nye version af DS 452 ifølge Lars RavnJensen være mere brugervenlig. Brugerne
vil opleve, at standarden er lettere at
læse og forstå, og samtidig bliver den
langt mere omfattende og beskrivende,
så man lettere kan finde sit eget projekt
i DS 452. På den måde kan tolkningen af
standarden i langt højere grad foretages
af brugeren selv, uden at fageksperterne
skal spørges.
Lettere at finde kravene
En anden væsentlig ændring er, at kravene bliver meget mere konkrete og specificerede, så brugeren lettere kan frem til
de krav, der gælder i et konkret projekt.
Som en ikke uvæsentlig sidegevinst
vil godkendelse af den tekniske isolering

projekt. I maj 2012 udkom
den første reviderede udgave
af bips-beskrivelse for teknisk
isolering, hvori står anført, at
"der skal finde en uvildig kontrol af generel overholdelse af
DS 452 sted.”
Har du kendskab til et
projekt, hvor en kontrol står
indskrevet eller ønsker du en
kontrol af den tekniske isolering, kan du som part i et byggeri rekvirere en kontrol via
sekretariatet for Oplysningsog Kontrolordningen for Teknisk Isolering
på telefon 3377 3753 eller e-mail amh@
di.dk.

i byggeprojekter blive lettere og mere
sikker med den nye DS 452. De mange
tvivlsspørgsmål, der dukker i disse år,
skulle dermed gerne forsvinde eller i hvert
tilfælde blive reduceret væsentligt. ■

DIB er repræsenteret i S-181
udvalget for Termisk Isolering,
som i øjeblikket arbejder med en
revidering af DS 452. Det betyder
strammere krav til isolering af
tekniske installationer og bedre
mulighed for korrekt tolkning. Den
nye DS 452 forventes færdig til
foråret 2013.

Den nye energiklasse 2020 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 når det gælder
renovering.
De danske normer skal tilpasses de
Europæiske normer:
• CEN TC 88 Thermal insulation materials
and products
• CEN TC 89 Thermal performance of
buildings and building components
• ISO TC 163 Thermal performance and
energy use in the built environment. ■

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 • grEvE • vEjlE • nørrEsUndby
EsbjErg • PErsOlIta, lItaUEn • www.PErsOlIt.dk
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Armaflex Ultima - det første fleksible,
tekniske isoleringsmateriale med meget lav
røgtæthed til opnåelse af større personsikkerhed ved brand (Foto: Armacell)

”Armaflex Ultima”
- det første fleksible, tekniske
isoleringsmateriale med meget
lav røgtæthed
Med Armaflex Ultima præsenterer Armacell nu en helt ny Armaflex-generation.
Det nye produkt opnår brandklasse B-s1, d0, som hidtil ikke er blevet opnået
med fleksible isoleringsmaterialer. Det betyder større sikkerhed i tilfælde af
brand og samtidig opfyldelse af kravene til bæredygtigt byggeri
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Af Mads Lindelof, Armacell GmbH - Danmark

dør på grund af røgforgiftning. I tilfælde
af brand er det livsnødvendigt for mennesker hurtigt at finde flugtveje, hvilket
kun er muligt, hvis der er lav røgudvikling.
Den nye europæiske brandklassificering
tager netop højde for dette. Byggematerialers brandegenskaber bedømmes
ikke længere kun ud fra en afprøvning af
brandbarheden, men også røgtæthed og
de såkaldte brændende dråber indgår i
bedømmelsen.
Den nye Armaflex Ultima opnår i den
europæiske brandtest brandklassen
BL-s1, d0 (slanger) og B-s2, d0 (plader),
som hidtil ikke er blevet opnået med
fleksible isoleringsmaterialer. Isoleringsmaterialet frigiver ved brand kun en
minimal mængde røg og yder således et
væsentligt bidrag til personsikkerheden i
bygninger.

Armaflex Ultima har en meget lav røgtæthed og yder et væsentligt bidrag til det
brandbeskyttelsestekniske sikkerhedsniveau i bygninger. Desuden opfylder
Armaflex Ultima kravene til bæredygtigt
byggeri som for eksempel kriterierne for
LEED-certificeringen. For at opnå en mere
sikker forarbejdning af det nye materiale
har Armacell udviklet klæbemidler, som
er specielt tilpasset Armaflex Ultima:
deriblandt klæbemidlet Armaflex Ultima
SF990, som er det første produkt uden
opløsningsmidler og uden flygtige organiske forbindelser (VOC). Armaflex Ultima
introduceres på det europæiske marked
til efteråret.
Lav røgtæthed er afgørende for
personsikkerheden i tilfælde af brand
Alene i Tyskland dør 600 mennesker om
året som af følge af brand. Ganske få af
disse bliver offer for flammerne; de fleste

Fremtiden tilhører bæredygtigt byggeri
På bygningsniveau eksisterer der i dag
adskillige frivillige certificeringsordninger
inden for bæredygtighed som for eksempel BREEAM (britisk), LEED (amerikansk),
HQE (fransk) og DGNB (tysk). I Danmark
har Green Building Council Denmark
etableret en dansk certificeringsordning
for bæredygtighed i byggeri ved navn
DGNB Denmark. DGNB Denmark lægger
sig op ad den tyske DGNB (Deutsche
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen)
med justeringer, der tilpasser ordningen
til danske forhold.
Offentlige samt private bygninger bliver
i dag i højere grad planlagt og konstrueret
ud fra principperne om bæredygtighed.
Bygninger, som er certificeret ifølge
DGNB, udmærker sig ved en høj ressourceeffektivitet inden for områderne energi,
vand og materialer og har den mindst
muligt negative indvirkning på sundhed
og miljø. Som alle Armaflex-isoleringsmaterialer sparer Armaflex Ultima på de
naturlige ressourcer og reducerer den
miljøskadelige CO2-udledning.
Stærke klæbemidler til et bæredygtigt
isoleringssystem
For at opnå et bæredygtigt isoleringssystem har Armacell udviklet et nyt sortiment af klæbemidler, som er specielt
tilpasset Armaflex Ultima:
• Armaflex Ultima SF990-klæbemiddel:
Det første klæbemiddel uden opløsningsmidler og flygtige organiske
forbindelser (VOC) til forarbejdning af
elastomere isoleringsmaterialer.

• Armaflex Ultima RS850-klæbemiddel:
Klæbemiddel med høj kapacitet og med
reduceret indhold af opløsningsmidler
giver en ren, drypfri forarbejdning.
• Armaflex Ultima 700 klæbemiddel: Pålideligt specialklæbemiddel til et bredt
temperaturområde.
Valg af klæbemidlet afhænger af, hvilke
krav der stilles i det pågældende projekt.
Armaflex Ultima tilbydes som et komplet
sortiment af slanger og plader i standardudførelse og selvklæbende udførelse. For
også at kunne garantere et varigt sikkert
isoleringssystem inden for det følsomme
område rørophængning leveres Armafixrørholderen også i den nye Armaflex
Ultima-kvalitet.
Armaflex Ultima blev første gang
præsenteret på ISO 2012, som er den
førende europæiske messe for isoleringsteknik i Køln, og produktet kan købes på
det europæiske marked fra efteråret. ■

Armacell fremstiller teknisk skum
og er det førende firma i hele
verden inden for fleksible, tekniske
isoleringsmaterialer. I regnskabsåret 2010 opnåede virksomheden
en årsomsætning på rundt regnet
427 millioner euro. Hovedsædet
for koncernen, som har 18 fabrikker i 12 lande, ligger i Münster/
Westfalen. Foruden ARMAFLEX
som førende varemærke inden
for området fleksible, tekniske
isoleringer fremstiller virksomhedens omkring 2.500 medarbejdere
termoplastiske isoleringsmaterialer, indkapslingssystemer, brand–
og lyddæmpningsprodukter samt
specialskum til en lang række
anvendelser i industrien samt
kerneskum, der anvendes som
kompositmateriale. Yderligere
informationer om virksomheden
findes på: www.armacell.com.
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Øland A/S
udfordrer
isoleringsbranchen
med nye
kundeservices
Gratis affaldshåndtering og trailerservice får flere og
flere isolatører til at handle hos Øland A/S. Med et
skarpt blik for, hvad der skaber værdi for kunderne, er
ventilationsgrossisten Øland A/S godt i gang med at
etablere sig i isoleringsbranchen.

En kontant besparelse på affaldsgebyrer og nul tidsspilde på
genbrugsstationen er en sidegevinst, som isolatører får med, når
de handler hos Øland A/S i Brøndby. Ved butikken på Park Allé
har Øland A/S opstillet containere, hvor kunderne kvit og frit kan
aflevere mineraluld, cellegummi, metal og kemiske produkter,
som de ellers skulle forbi genbrugsstationen med.
Den gratis service, som har eksisteret siden årets start, nyder
stor popularitet. Dagligt lægger omkring 20 kunder vejen forbi
containeren, når de har været inde og handle hos Øland - og flere
og flere kommer til.
”Vi vil gerne gøre det attraktivt at handle med os, og det gør vi
blandt andet ved at tilbyde services, som skaber værdi kunderne.
Det kan være i form af sparet tid og dermed sparede omkostninger”, siger Carsten Madsen, som er salgsdirektør i Øland A/S.
”I øjeblikket taler alle om, at vi skal arbejde mere. Vi vil hellere
gøre det muligt at arbejde mere effektivt. Derfor har vi lanceret
affaldsordningen, som sparer isolatørerne for rigtig meget spildtid. En typisk isolatør skal forbi genbrugsstationen et par gange
om ugen og bruger tid på det, som enten kunne være sparet eller
konverteret til kundetid.
Oven i hatten skal han betale et affaldsgebyr til kommunen,
som for eksempel i Rødovre ligger på 16.000 kr. årligt. Det kan
han slippe for nu”, siger Carsten Madsen. Har isolatøren ikke
tid til at komme forbi Park Allé, tilbyder Øland oven i købet at
afhente affaldet på byggepladsen - mod et mindre gebyr, hvis det
ikke er sorteret.
Færdigpakket trailer
Som isolatør kan man også parkere sin trailer natten over hos
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Øland, som pakker den med de bestilte varer, så den er klar til
afhentning næste morgen.
”Ideen opstod, fordi mange isolatører kommer og handler hos
os om morgenen. Ofte bor de langt væk og er kørt hjem med
en tom trailer om aftenen, som de så kører ud til os og får fyldt
op næste morgen. Både trafiksikkerhedsmæssigt og i forhold
til benzinforbrug er det smartere at lade traileren overnatte hos
os. Så pakker vi den, og isolatøren undgår at skulle stå i kø og
vente på sine varer. Det er en win-win, hvor installatøren kommer
hurtigere ud til dagens arbejde, og vi nedbringer ventetiden for
kunderne”, siger Carsten Madsen.
Udfordrer branchen
Affalds- og containerordningen er udtryk for en – vil nogle sige tiltrængt nytænkning i isoleringsbranchen. Øland A/S, som i 30
år har været dominerende inden for ventilation, startede sidste
efterår forretningsområdet teknisk isolering op. Det skete med
opkøbet af Kaimann, og siden har virksomheden rusket grundigt
op i traditionerne i branchen.
”Øland A/S er kendt for at gøre tingene anderledes og udfordre med nye ideer. Men vi gør det altid for kunderne. At skabe
værdi for kunderne, skaber i sidste ende også værdi for os. Vi
får loyale kunder, som kommer oftere i vores butikker, og det er
naturligvis godt for forretningen Øland A/S”, forklarer Carsten
Madsen.
”Man kan aldrig eje en kunde. Det er altid kunden, der vælger.
Men du kan have en god relation og gøre dig så attraktiv, at kunden har svært ved at fravælge dig.”
”Selvom der ikke er mange konkurrenter i markedet, så vil vi

Salgsdirektør Carsten Madsen
fra Øland A/S hjælper til ved
containeren, som bliver besøgt

14276 · bureauLIST.dk

af ca. 20 isolatører dagligt.

differentiere os på både service, kundekontakt og produktudvikling. Vi vil ikke gå i andres fodspor, for så kommer vi aldrig forbi.
Differentieringsstrategien har givet os en position som førende
inden for ventilation, og vi følger den samme opskrift inden for
isolering. Vores ambition er, at vi også skal være markedsledende inden for denne branche”, siger Carsten Madsen.
Specialisering lønner sig
Ud over innovative kundeservices satser Øland A/S på nærhed
og lokalkendskab som væsentlige konkurrenceparametre. Allerede nu tilbyder virksomheden et komplet sortiment inden for
isolering på tre lokationer, som ud over Brøndby er butikkerne i
Odense og Vejle. I august åbnede en ny afdeling i Herning.
”Vi har en filosofi om at være lokale i hele landet. Jeg tror, det
gør en meget stor forskel. Du får et andet forhold til kunderne
og en bedre forståelse af lokale behov, når du er fysisk til stede.
Selvom Danmark er et lille land, så oplever vi gang på gang, at
der er forskel på, hvad der efterspørges i de forskellige egne af
landet. Vi vil ikke være generalister, hverken når det kommer til
kunder eller produkter”, siger Carsten Madsen med henvisning
til, at Øland også på producentsiden har truffet et klart valg.
”Vi skal være dygtige rådgivere og sparringspartnere for vores
kunder, og derfor fokuserer vi på én producent i hver produktkategori. På mineraluld er det Isover, og på cellegummi er det
Kaimann, hvor vi har agenturet. Ingen kan være verdensmestre
i alt, men vores medarbejdere er knalddygtige eksperter inden
for vores udvalgte producenter. Det er noget både kunder og leverandører sætter pris på”. ■

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

www.norisol.com

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

Telefon + 45 5819 5050
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case

Konsulent Peter Orby, Bam-Bus,
kiggede forbi hos direktør Kent
Larsen, BL Isolering ApS og fik en
snak om arbejdsmiljøet.

Byggeriets
Arbejdsmiljøbus kommer
før Arbejdstilsynet
Samarbejde om arbejdsmiljø
Firmaer med mindst fem ansatte skal organisere samarbejdet om
arbejdsmiljøet i en arbejdsmiljøgruppe, og medlemmerne i gruppen skal have
tre dages obligatorisk uddannelse.


I Danmark har vi tradition for at arbejdsmiljøindsatsen skal gå på to ben:
• Arbejdsgiveren har ansvaret for arbejdsmiljøet og har pligt til at planlægge
arbejdet fornuftigt og instruere sine folk
• Udviklingen af virksomhedens arbejdsmiljø skal ske i et tæt samarbejde
med de ansatte, så alle får ejerskab til
arbejdsmiljøforanstaltningerne
For et par år siden gennemførte man en
større reform af reglerne om samarbejdet om arbejdsmiljøet med henblik på
at få samarbejdet kvalificeret og bedre
integreret med virksomhedernes ledelse.
I den forbindelse blev der især ændret på
reglerne om, hvordan samarbejdet skal
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Af projektleder Anders Kabel, Byggeriets Arbejdsmiljøbus

organiseres og om hvordan arbejdsmiljørepræsentanter og ledere skal uddannes.
Arbejdsmiljøet skal organiseres
Samarbejdet skal organiseres, hvis der
er 10 eller flere ansatte i virksomheden –
dvs. der skal vælges en eller flere arbejdsmiljørepræsentanter, der skal samarbejde
med en leder i en arbejdsmiljøgruppe.
Hvis der er 35 eller flere ansatte i virksomheden skal samarbejdet organiseres,
sådan at der også er et centralt arbejdsmiljøudvalg til især at varetage de mere
strategiske arbejdsmiljøopgaver, medens
arbejdsmiljøgrupperne tager sig af de
mere operative.

Uanset firmaets størrelse
Hvis virksomheden har mindst 5 ansatte
beskæftiget på samme byggeplads i sammenlagt mindst 14 dage, skal samarbejdet om arbejdsmiljøet på den pågældende plads også organiseres.
Man kan derfor møde mange forskellige former for arbejdsmiljøorganisation;
alt efter hvor stor virksomheden er, og
hvor mange den har beskæftiget på
enkelt byggepladser. Da disse forhold hurtigt kan ændre sig, er det altid en god idé
at have en grundlæggende organisering af
arbejdsmiljøarbejdet - uanset om virksomheden formelt set er forpligtet til aktuelt
at have en arbejdsmiljøorganisation:
Så kan man sikre nogle rammer om en

Konsulent Peter Orby fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus (også kaldet Bam-Bus)
er den tekniske isoleringsbranches tovholder, som kører ud med råd og
vejledning om sikkerhed og sundhed på byggepladser. Peter Orby har netop
aflagt et besøg hos direktør Kent Larsen, BL Isolering ApS, for at fortælle om
Bam-Bus. Selvom Kent Larsen ikke kendte til Bam-Bus på forhånd, var der nu
alligevel helt styr på arbejdsmiljøet i virksomheden i forvejen.


Af redaktør Anne Mette Høiler, DIB Teknisk Isolering

Peter Orby betegner den tekniske isoleringsbranche som en niche inden for
byggeriet, og selvom faget ligger som et
af de sidste i byggefasen, konfronteres
isolatørerne alligevel med de samme problemer som andre faggrupper. Som reglen
er Bam-Bus forbi byggepladsen i starten
af byggeriet imens isolatører, gulvlæggere
og elektrikere først kommer til senere i
byggeprocessen. Dette er sandsynligvis årsagen til, at isolatørerne ikke rigtig kender
til Bam-Bus.
Peter Orby syntes at isolatørerne er
rigtig godt med i forhold til APV: Dels den

årlige drøftelse samt planlægningen af
arbejdet, dels kender de til håndtering af
materialerne, som der arbejdes med. BamBus kan hjælpe på mange måder blandt
andet med at vælge de rigtige tekniske
hjælpemidler, planlægge og kontrollere
arbejdet, så byggepladsen bliver mere
sikker - samt indføre arbejdsmiljørigtige
arbejdsmetoder.
Det er forhold som afspærring og arbejde i højden, adgangsveje og manglende
lys, som volder problemer for DIB's medlemmer. Der ses mange eksempler på, at
afskærmning og inddækning er fjernet, når

isolatøren skal i gang med sit arbejde - og
her er det en god idé at kontakte Bam-Bus.
Det er vigtigt at understrege, at BamBus ikke er Arbejdstilsynet, men den
tekniske isoleringsbranches egen mobile
konsulenttjeneste. Bam-Bus´ oplysning og
rådgivning er gratis for DIB's medlemmer
og er blandt andre stiftet af Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening DIB, TIB,
Dansk Håndværk, 3F, BJMF m.fl.
Læs mere om Bam-Bus på www.bambus.dk og kontakt Peter Orby på telefon
4133 6676, hvis du har et spørgsmål om
arbejdsmiljø. ■

kontinuerlig arbejdsmiljøindsats og være
tryg ved, at der er nogen i virksomheden,
der er klar over, at de skal tage ansvar for
arbejdsmiljøet.

Det er en rigtig god idé at tage en fælles snak om, hvad man bedst kan bruge
den 1½-dags, årlige efteruddannelse til,
sådan at det kan blive en fælles oplevelse for både arbejdsmiljørepræsentanter og ledere, som kan styrke grundlaget
for deres samarbejde fremover.

kobles tæt sammen med de ledelsesopgaver, som lederne i forvejen skal udføre,
og med de arbejdsopgaver, som medarbejderne i forvejen skal udføre.

Obligatorisk uddannelse nødvendig
Medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen skal have 3 dages obligatorisk
uddannelse, når de starter deres virke og
skal yderligere tilbydes 2 dages uddannelse inden for det første år. Desuden
skal de hvert år derefter tilbydes 1½ dags
videreuddannelse.

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse
gør det muligt at tilrettelægge virksomhedens arbejdsmiljøindsats,
så der bliver en fornuftig balance
mellem
• Ledelsesopgaverne - sikringen af
at virksomheden lever op til sit
arbejdsgiveransvar
• Arbejdsmiljørepræsentantens
opgaver - inddragelse og engagering af medarbejderne
• Arbejdsmiljøprofessionel støtte
fra fx en ekstern arbejdsmiljørådgiver eller sikkerhedsleder

Årlig arbejdsmiljødrøftelse
Et nyt element i samarbejdet om arbejdsmiljøet er, at virksomheden hvert år skal
gennemføre en såkaldt arbejdsmiljødrøftelse. Dette gælder uanset hvor stor
virksomheden er, og uanset om den skal
have en arbejdsmiljøorganisation.
Den årlige arbejdsmiljødrøftelse er
en rigtig god anledning til at få en fælles
snak i virksomheden om arbejdsmiljøet
og den måde man tager vare på arbejdsmiljøet: Hvilke ambitioner har man til
arbejdsmiljøet, hvordan skal man arbejde
med det, hvilke mål kan man sætte sig,
hvordan organiseres arbejdet, om der er
brug for ekstern støtte fra en arbejdsmiljørådgiver osv.
Den store udfordring er at sikre en
tæt sammenhæng mellem arbejdsmiljøindsatsen og den almindelige udførelse
af virksomhedens arbejdsopgaver ved,
at varetagelsen af arbejdsmiljøopgaver

Samspil med andre virksomheder
En anden side af samarbejdet om
arbejdsmiljøet er samspillet med andre
virksomheder. Uanset virksomhedens
størrelse skal en virksomhed
• Samarbejde med andre virksomheder
på samme arbejdsplads
• Overholde de regler, der gælder for den
virksomhed, som man udfører arbejde i
Det er vigtigt at tilrettelægge dette
samarbejde gennem en god dialog både
før og under arbejdets udførelse, så der
kan blive taget hensyn til det arbejde,
som man selv udfører, og så man undgår
at skabe problemer for andre på arbejdspladsen.
Det kan være en god idé at få lidt
hjælp til at få lagt arbejdsmiljøindsatsen
”på skinner”, derfor har medlemmer af
DIB mulighed for at få hjælp fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus for eksempel til
gennemførelsen af den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Kontakt Byggeriets Arbejdsmiljøbus på 7217 0013 eller via bam-bus.
dk. ■
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Lige til en gættekonkurrence:
Hvor mange clamps ser du på billedet?

En næsten
umulig
opgave
- Den tekniske isolering af to varmecentraler på den tidligere Henkelsæbefabrik i Valby kunne ved første øjekast godt virke som en umulig opgave.
Varmecentralerne er indbygget i rum, der ikke er meget større end en
parkeringsbås. Det var en stor udfordring for isolatør Brian Jensen, hvis første
reaktion var:”Det kan jeg simpelthen ikke isolere”!
Af redaktør Anne Mette Høiler, DIB Teknisk Isolering
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Isolatør Brian Jensen planlægger nøje isoleringsarbejdet: Brian starter bagest mod endevæggen,
og arbejder sig udad - og det gælder om at være
både smidig og have teleskoparme.
En ventil, et t-stykke, en ventil, en
snavssamler, en strengreguleringsventil, et termometer, en bøjning
med aftapning - alt sammen inden

Entrepriseleder Marc Roolfs, Dantec Isolering A/S, viste de to "luft til vand"-varmepumpeanlæg frem. Anlæggene trækker
frisk luft ind fra parkeringskælderen,
som føder varmepumperne i to separate
centraler. Varmepumperne anvendes til
opvarmning af et nyt erhvervsdomicil i
Valby.
Anlæggenes kapacitet er på henholdsvis 130 kW og 120 kW. En stor del af rørene ved varmepumpeanlæg bliver meget
kolde. Disse rør skal isoleres som kølerør.
I princippet har de to centraler ens
teknik, men forskellen på centralerne er
opbygningen af rørinstallationerne. I den
ene central er rørene svejst, imens de i
den anden er samlet med clamps, som
med hensyn til vvs’en giver det samme
resultat. Konsekvenserne for isolatøren
er en helt anden.
Rummene er hver kun cirka 15 m2,
men burde være 2-3 gange større,
vurderer Marc Roolfs - og derfor blev det
nødvendigt at gå på kompromis under
udførelsen af den tekniske isolering.

Anlæg af denne størrelse på så lille et
areal er meget vanskelige at isolere. Bygherren/ingeniøren havde ikke taget stilling
til størrelsen af den tekniske installation
i bygningen, hvilket derfor medførte store
konsekvenser for isoleringsentreprisen.
Udformning af rørene i centralerne medførte at isoleringsarbejdet blev 40-50 pct.
dyrere end normalt, vurderer Marc Roolfs,
fordi isolatørens arbejde bliver væsentligt
mere tidskrævende og der skal bruges
meget mere isoleringsmateriale. Slutresultatet kan blive væsentligt forringet på
grund af luftlommer i isoleringen, samisoleringer, flere samlinger mm.
De to centraler blev isoleret med hver
sin køleisoleringsteknik. Den svejste central blev korrosionsbeskyttet og efterfølgende isoleret med Isover’s Hygro Wick.
Den clamp-samlede central blev udført
med galvaniserede rør. Disse rør skulle
derfor ikke rustbeskyttes. Rørene blev
isoleret med AF-Armaflex. ■

for mindre end en meter.

Kolde rør defineres som rør med
en medietemperatur, der er lavere
end omgivelserne og skal isoleres
mod kondensdannelse. Isoleringen
kan udføres på forskellige måder.
Isover’s Hygro Wick, der leder kondensfugt bort fra røret til ydersiden
af isoleringen, hvor den efterfølgende kan fordampe. AF-Armaflex
fra Armacell, der med en lukket
cellestruktur (cellegummi) forhindrer vandholdig luft i at komme
ind til røret og dermed helt undgår
kondensdannelse.
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Energi og økologi
på Søvind Mejeri

Energien til osteproduktionen kommer fra en dampkedel, model Tøma fra 1982, som er en

Isoleringsopgaven omfattede isolering af knap

lavtrykskeddel med 1 bars tryk, dvs. vandet der føres ind i rørene er 108 grader. Kedlen blev

200 meter rør. Direktør Ole Buhl fra BV Isolering

isoleret med 50 mm Rockwool lamel og selvom fyrrummet stadig er forholdsvis varmt er for-

viser nogle af de rør, som tidligere var helt blanke

skellen fra før BV Isolering udførte isoleringsopgaven markant mærkbar.

og som Ole er ved at lægge sidste hånd på. Det
er ikke muligt at isolere de rør, som ligger helt
ind til væggen.

Produktionen er nøje planlagt og derfor er mejerichefen på det økologiske
mejeri Søvind rigtig glad for at kunne styre dampen og temperaturen, som er
nogle af de væsentligste parametre i produktionen af oste. Læs
succeshistorien om det tekniske isoleringsfirma BV Isolering, som via
opsøgende salgsarbejde og med DIB’s energiberegningsprogram har
medvirket til væsentlige energiforbedringer på mejeriet.


Produktionen er nøje tilrettelagt på
Søvind Mejeri: Frisk ost om mandagen og
flødeost om onsdagen. Men det er ikke
kun produktionen, som mejerichef og
mejeritekniker Finn Kristensen - der kom
til Søvind mejeri for et par år siden - har
fået styr på. Mejeriet har sparet rigtig
mange penge på at nedsætte energiforbruget. I produktionshallerne er damprør
og kedler blevet isoleret, og en ændret
adfærd blandt de syv ansatte har nedsat
energiforbruget markant.
Finn Kristensen kom til Søvind Mejeri
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Af redaktør Anne Mette Høiler, DIB Teknisk Isolering

for 2 år siden og blev hurtig klar over det
energispild, som mejeriet kørte med, men
var tilbageholdende på grund af omfanget
af den investering, som energiforbedringen krævede. Som ny mand på posten var
det svært at overbevise bestyrelsen om
behovet for energirenovering, da Finn Kristensen samtidig havde ønsker til andre
investeringer i produktionen.
Adfærdsændring gav energibesparelser
Energi er Finn Kristensens kæphest, og
han iværksatte derfor en holdningsæn-

dring blandt de ansattes adfærd med hensyn til energiforbrug - som de er kommet
rigtig langt med. Da der ikke var mulighed
for at finde yderligere besparelser ved at
ændre den daglige adfærd, vidste Finn
Kristensen, at varme- og damprørene
gemte på store muligheder for besparelser.
Derfor kom kontakten til direktør
Ole Buhl fra BV Isolering som sendt fra
himlen og kom i stand via en smed, som
kendte Ole Buhl fra et tidligere projekt. I
første omgang var Finn Kristensen ikke

Kedelrum uden
isolering

Solhversfonden, som ejer Søvind Mejeri
kan ikke være andet end tilfreds med
mejerichefens indsats. Uden energitilskud
var tilbagebetalingstiden 1,2 år - og med
energitilskud er tilbagebetalingstiden helt
nede på 0,1 år, fordi rørene var uisolerede.

bekendt med muligheden for energitilskud
via energiselskabernes spareindsats
og blev derfor en smule betænkelig ved
sagen, da han fik præsenteret finansieringsforslaget.
Årlig energibesparelse på 144.000 kWh
Ole Buhl gennemgik de tekniske installationer på mejeriet og det viste sig, at
alle damprørene var helt blanke. Isoleringsopgaven blev udført i marts/april, og
allerede nu kan Finn Kristensen konstatere, at mejeriet bruger langt mindre gas.
Tidligere havde mejeriet store problemer
med at styre varmen og det tog lang tid
før varmen nåede ud til karrerne.
Den årlige energibesparelse på
isolering og efterisolering er beregnet
til 144.000 kWh svarende til en CO2besparelse på 25.000 kg/år. Den årlige
besparelse i kWh er vægtet med en
prioriteringsfaktor på 1,5, da gas er en
stor CO2-udleder og energiforbedringens levetid er beregnet til over 15 år. I
mejeriets kontorbygning er gasforbruget
faldet fra 3.200 til 1.200 m3 om året, en
besparelse på 60 pct. Selve adfærdsændringen betød en besparelse på 2.000
m3 gas om året og medførte da også at
DONG bad Finn Kristensen om at tjekke
måleraflæsningen en ekstra gang.

Dampen kondenserede inden brug
Mejeristen fik en uventet sidegevinst
ved energirenoveringen: Tidligere var det
vanskeligt at styre dampen, som kondenserede inden brug. Finn Kristensen havde
meget vanskeligt ved at styre temperaturen
og osteproduktionen blev besværliggjort.
Rørene er belagt med Isogenopak en løsning, som blev valgt frem for alukapper for
at holde omkostningerne nede. Der er dog
en risiko for, at det meget høje fugtighedsniveau i produktionslokalerne på længere
sigt kan påvirke isogenopakken.
Nye kvoter tilgængelige i 2013
Ole Buhl vurderer, at der findes mange
lignende projekter derude, og energitilskuddene ligger på mellem 0,25 til 0,40 kr. pr.
sparet kWh. ”Energiselskaberne har stort
set brugt indeværende års kvoter, men
kender de kommende års besparelser.
Fra september er der givet grønt lys til at
overføre dette års besparelser til næste år,
og priserne forventes at ligge mellem 28 og
40 øre uden prioritetsfaktor. Fra 2013 skal
energiselskaberne finde 75 pct. flere besparelser end 2012. Derfor bør indsatsen
øges i 2013, da nye og større kvoter bliver
tilgængelige. Forbereder man projekterne
nu, så kan man begynde arbejdet ved
årsskiftet”, konstaterer Ole Buhl. Søvind
Mejeri er blot et af flere mejerier i Finn Kristensens netværk, som allerede har bestilt
en gennemgang af deres tekniske isolering.
BV Isolering assisterer gerne med
beregning af energirenoveringsprojekter, og
Ole Buhl har i flere år været en aktiv spiller
inden for energiselskabernes energispareaktiviteter. DIB har udviklet et særligt
energiberegningsprogram, således at BV
Isolering og DIB’s øvrige medlemmer meget
nøjagtigt kan beregne energibesparelsen
på et konkret energirenoveringsprojekt. ■

Søvind Mejeri
Søvind Mejeri blev etableret i 1884
som et af de første andelsmejerier i landet. Mejeriet blev købt
af Plumrose (ØK) i 1974, som
producerede ost på stedet indtil
1979, hvor mejeriet blev lukket.
Bygningerne blev herefter anvendt
til forskellige formål, indtil der i
1996 atter blev indrettet mejeri på
initiativ af Mogens Kirk.
Mejeriet ejes i dag 100 pct. af
Solhvervsfonden og producerer
forskellige oste, herunder flere
baseret på gedemælk
Gedemælken til KIRKS kvalitetsoste kommer fra gederne
på Stenalt Gods. Godset danner
ramme om et for Danmark utraditionelt husdyrhold på i øjeblikket ca.
450 bukkekid og 700 malkegeder
af den schweiziske race, Saanen.
Søvind Mejeri sælger blandt andet til detailbutikker og ostegrossister.  30-40 pct. af produktionen
eksporteres.

BV Isolering
BV Isolering holder til i Brædstrup
og har 8 ansatte. Direktør Ole
Buhl, som er uddannet ejendomsmægler, overtog firmaet i 2007
efter daværende ejer Max Heydorn.
BV Isolering udfører varmeisolering, køle- og kondensisolering
samt beholdere og ventilation.
Som medlem af DIB er BV Isolering
også omfattet af Oplysnings og
Kontrolordningen for Teknisk Isolering. Dette betyder at firmaet er
underlagt stikprøvekontrol og udfører projekter, der opfylder normen
for teknisk isolering DS 452. Læs
mere på bvisolering.dk.
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Armadan A/S positionerer sig yderligere
Siden Armadan A/S i 1981 startede
som forhandler af Armaflex er der løbet
meget vand i åen. Via opkøb og løbende
udvikling af sortimentet inden for køle-,
kondens- og varmeisolering er Armadan
A/S med afdelinger i Ballerup, Kolding og
Århus i dag en stærk medspiller for de
danske isoleringsfirmaer.
Med de konstant stigende krav inden
for teknisk isolering og passiv brandsikring er det yderst vigtigt for et isoleringsfirma at have en teknisk kompetent
medspiller i samarbejdet med grossisten.
”Især passiv brandsikring kan ved
forkert eller mangelfuld håndtering
udgøre en markant sikkerhedsrisiko og
i værste fald få fatale konsekvenser for
både mennesker, materialer og økonomi.
Det er derfor bydende nødvendigt at for
eksempel brandtætning i brandklassificerede bygningsdele altid udføres korrekt
efter de gældende regler og love”, udtaler
salgs- og indkøbschef Anders Brejnholt
fra Armadan A/S.

”I Armadan A/S anerkender vi vigtigheden af altid at have de rette værktøjer
og den nødvendige brandtekniske viden
til rådighed for at kunne vælge de rette
produkter samt udførelsesmetoder til den
givne brandsikringsopgave. Kun på den
måde sikrer vi os, at den valgte løsning
også lever op til de stillede krav,” fastslår
Anders Brejnholt.
For at kunne give kunderne denne
service har Armadan A/S ansat teknisk
konsulent Poul Rask Jensen, som har en
CFPA brandteknisk diplomuddannelse
samt sammensat et produktsortiment
bestående udelukkende af EN & MK godkendte produkter af højeste kvalitet.
Med kombinationen af et bredt
sortiment af godkendte produkter og en
professionel brandteknisk viden manifesterer Armadan A/S sig endnu mere som
en stærk medspiller overfor såvel den
udførende isolatør som de projekterende
og rådgivende ingeniører, når opgaven
drejer sig om passiv brandsikring.

Det er Armadans klare mål også på
dette område at gøre os fortjent til at
blive betragtet som værende den førende
leverandør og sparringspartner for alle
parter i byggeriet. ■

- din isoleringsrådgiver
- din totalleverandør

Det er firmaets målsætning at
være førende isoleringsgrossist inden for teknisk isolering i Danmark
og at alle kunder skal serviceres
individuelt med en høj grad af
fleksibilitet. Armadan A/S er en
del af det børsnoterede selskab
GL Beijer, der på verdensplan opererer i 26 lande med over 2.300
medarbejdere og har en årlig
omsætning på over 6 mia. kr.

Passiv
brandsikring

Landsdækkende
service og lager

BALLERUP
Tlf. 7026 0636

Armadan ann DIB.indd 1
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KOLDING
Tlf. 7022 9933

ÅRHUS N
Tlf. 7020 0122

www.armadan.dk
info@armadan.dk
-et selskab i
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Er du mand for at ta’
udfordringEn op?
- får du polE position på lE mans...

VI gåR

PRæMIE-aMok!
Send DRIVER til

1220

eller scan QR koden
med din smartphone.
cphdialogue.com

1 kr.

Det koster
+ alm. trafiktakst
at deltage på SMS*.
fotomateriale venligst udlånt af K-Rejser

Rockwool har haft pole position i Danmark gennem 75 år, og vores
FlexiBatts er i dag et af de bedste og mest benyttede isoleringsprodukter. Det fejrer vi med at sende 2 personer på Le Mans Driver
Experience den 4.-6. oktober. Den ene kan blive dig!
Send en SMS med teksten DRIVER til 1220, scan QR koden med din
smartphone eller besøg os på rockwool.dk og facebook.com/rockwool75.
Så har du chancen for at drøne under Dunlop broen i en ægte Pescarolo
prototype racer.

Mere end 200 fede præmier
at vinde – bl.a. den helt nye
Sony XPERIa go!

støv- og
vandtæt

smartphonE

Rockwool stenuld giver dig all-in-one sikring.
Energibesparende, brandsikkert, fugtafvisende og lydisolerende.
*) Tjenesten udbydes af Rockwool A/S, Hovedgaden 501, 2640 Hedehusene, 46561616. 14 dages fortrydelsesret. Ved deltagelse accepterer du, at Rockwool må kontakte
dig med nyheder, informationer og tilbud fra Rockwool på sms. Du kan altid afmelde dig tjenesten igen ved at sende en besked med teksten POLE75 STOP til 1220.
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Isoleringsbranchens
vækstfaktor eller X-faktor
Overblik, fokus, gennemslagskraft, lyst og tid til udvikling er de gennemgående
resultater fra det lederudviklingsforløb, som DIB´s medlemmer nu skal i gang
med.


Af adm. direktør Evabeth Mønster, LMI Danmark

Kurset ”Ledelse og Vækst i Isoleringsbranchen” er skræddersyet til dine
interne og eksterne udfordringer. Det
foregår på to spor, hvor du dels arbejder
med udvikling af din egen lederrolle, din
virksomhed og dine medarbejdere, dels
er det et fælles udviklingsforløb, hvor du
sammen med andre ledere arbejder sammen om at styrke branchen, fagligheden
og branchens image.
På kurset får du viden og værktøjer til
prioritering, planlægning og tidsstyring, så
du kan øge jeres produktivitet og skaber
en mere effektiv hverdag.
Nemt at bruge
Kursets ledelsespensum på 6 lektioner
er indtalt på CD, så du kan lytte og lære,
mens du kører i bil eller løber en tur. Du
løser opgaver, der handler om dine udfor-

dringer og dine opgaver, og du får konkret
værktøj, der hjælper dig med at styre
gennemføre dine mål.
En personlig sparringspartner kommer
ud i din virksomhed tre gange og støtter
dig i at gennemføre dine produktivitetsforbedringer. Sparringspartneren sikrer, at
du arbejder med de områder, hvor det er
vigtigt at du og dine medarbejdere træner
nye arbejdsvaner og dermed øger jeres
bundlinje.
Opgradering
Markedstrends, salg, tilbudsgivning,
kalkulation, innovation og byggeledelse
er også emner, som du arbejder med på
kurset. Du får mulighed for at dele erfaringer med kollegaer og drøfte, hvordan
den tekniske isoleringsbranche synlighed
i markedet kan øges. Der kommer mange

gode ideer, som du kan tage med hjem og
implementere i din hverdag.
Ny viden og enkle metoder til medarbejderudvikling, oplæring, uddelegering
og konfliktforebyggelse er med til, at du
opnår et større udbytte af din egen og
andres arbejdsindsats.
Kontakt
Kurset starter den 26. september 2012
og støttes af Isoleringsbranchens Uddannelsesfond. Det gennemføres i et tæt
samarbejde mellem DIB og LMI Danmark.
Læs mere om kurset på DIBnet.dk eller
kontakt Anne Mette Høiler på telefon
3377 3753 eller til kursusleder Evabeth
Mønster på telefon 4040 3022 og få
mere at vide om, hvordan du kommer
med på Ledelse og Vækst i Isoleringsbranchen. ■

50 år i isoleringsbranchen

Allan Ploug på pension

Efter 25 år i DIB’s bestyrelse, heraf fire år som formand
og syv år som næstformand, har direktør Kurt Nykjær,
Nykjær Isolering A/S valgt at udtræde af bestyrelsen.
I mere end 50 år har Kurt Nykjær været omdrejningspunktet for isoleringsbranchen og været en stor støtte
for DIB’s øvrige bestyrelse og ikke mindst formand Lars
Graff - med sin mangeårige erfaring i branchen. Foreningen vil dog stadig nyde godt af Kurt Nykjærs ekspertise
som sparringspartner.

For 32 år siden stiftede ingeniør Allan Ploug isoleringsfirmaet Allan Ploug A/S. Allan Ploug ønsker nu at bruge
sin energi på andet end isolering og miljøsanering: Han
har derfor valgt at gå på pension. Allan Ploug A/S er
blandt de største isoleringsfirmaer i Danmark, og siden
2006 har adm. direktør Elin Niclasen været ansvarlig for
firmaets ledelse.

Kurt Nykjær fik en jernskulptur udført af en østrigsk smed
ved navn Amort. Skulpturen var så stor, at DIB’s formand
Lars Graff nøjedes med at overrække Kurt Nykjær et billede
af den på DIB’s generalforsamling den 8. juni 2012.
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Allan og Hanne Ploug ved receptionen den 25. januar 2012.

Poly-Cap
30 års jubilæum
Poly-Cap ApS kunne den 24. august 2012 fejre 30 års
jubilæum og samtidig havde Tony Kristensen og Kenneth
Jørgensen 25 års jubilæum. Dette blev fejret med en
stor reception på selve dagen.

Fra venstre ses isolatør Kenneth Jørgensen, adm. direktør
Adam Munch og isolatør Tony Kristensen.

Kursus i AB 92
Den 24. april 2012 deltog knap 40 DIB-medlemmer på
et kursus i ”Entrepriseret og aftaleret”. Teknisk isolering
er en del af byggeprocessen, og det er vigtigt at have
aftalegrundlaget på plads fra starten, såfremt der skulle
opstå tvivlsspørgsmål undervejs. Advokatfuldmægtig
Helena Bente, DI, underviste deltagerne og understregede vigtigheden af at have orden i pennalhuset.

Jan Mogensen, Byggeriets Uddannelser, takker af efter 28 år
i Byggeriets Uddannelser har Jan Mogensen besluttet at gå
på pension. DIB har sat stor pris på det tætte samarbejde i
Det faglige udvalg for teknisk isolering og ikke mindst i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af EM 2008
på Rådhuspladsen i København.

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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Fire nye
svende
Af faglærer Henrik Mau, EUC-Nordvestsjælland

Fredag, den 16. marts 2012, blev fire nye svende fejret hos
EUC-Nordvestsjællands afdeling i Audebo. De indbudte mestre,
sponsorer, familiemedlemmer, kærester og venner var med til at
lykønske de nybagte svende.
Festlighederne startede med god mad og drikke og efter
den største sult var stillet, fortalte 3F’s repræsentant Henning
Krogsbjerg om isoleringsbranchen og gamle dage og sluttede af
med at overrække svendebrevene. Direktør Jens Kronborg, EUCNordvestsjælland, gav herefter svendene gode og velmente ord
med på vejen.
Daniel Marc Hansen fra PM Teknisk Isolering ApS opnåede et
flot 10-tal og fik overrakt ”Den gyldne saks” af konsulent Torben
Ahlborn, Saint-Gobain Isover A/S. Den gyldne saks gives til den
svend, som har opnået det bedste resultat ved svendeprøven.
De nye svende set fra venstre:
Daniel Marc Hansen, PM Teknisk Isolering A/S, Nicolaj Jacobsen,
Norisol A/S i Fredericia, Dennis Christiansen, Norisol A/S i Skovlunde
og Eva Clausen, Persolit A/S i Ålborg
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Kan du tilbyde
en læreplads?
- Seks unge mangler
en læreplads efter
grundforløbet
Seks unge mangler læreplads
20 nye elever er i gang med grundforløbet som teknisk isolatør på EUC-Nordvestsjælland, hvoraf de 14 har fået en
læreplads. Men der er seks elever, som
stadig mangler en læreplads - og hvis du
overvejer at ansætte en lærling, så er muligheden her nu. Kontakt faglærer Henrik
Mau på telefon 2366 4761.
Isoleringsbranchen oplever i disse år
en ekstraordinær stor tilgang af lærlinge. I
øjeblikket er 58 unge i gang med uddannelsen som teknisk isolatør, hvilket er et
rekordstort indtag. På sigt forventer branchen en mangel på isolatører som følge
af naturlig afgang og en øget fokus på
energirenovering og –optimering. Derfor
er det glædeligt at så mange nu vælger at
uddanne sig til teknisk isolatør.

Danmark vinder
bronze i Berlin
Den 22. til 24. februar 2012 blev der afholdt EM i Teknisk Isolering i Berlins messehaller med deltagelse af 11 lande, her vandt 20 årige Frederik Møller Hauge,
Danisol ApS bronze. Det er FESI (European Federation of Associations of Insulation Contractors) som afholder mesterskabet.
I januar blev Frederik Møller Hauge danmarksmester i Skills i Odense og her
deltog ud over Frederik også Phillip Larsen Sonnichsen, Kr. Dreyer A/S, Miki Ørum,
Dantech Isolering A/S samt Daniel Marc Hansen, PM Teknisk Isolering A/S.

Miki Ørum, Dantech Isolering A/S ved DM i Skills den 26.-28. januar 2012 i Odense.

INSTALLER
SIKKERHED
MINIMAL RØGUDVIKLING I
TILFÆLDE AF BRAND

ØGET SIKKERHED

I TILFÆLDE AF BRAND

Øget sikkerhed og
minimeret røgudvikling
gør det nemmere at
finde flugtvejene
Tlf. +45 20 33 42 32
mads.lindelof@armacell.com

Armaﬂex.com
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Medlemsfortegnelse - september 2012 for
Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening
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
elin@aploug.dk
www.aploug.dk
Altek Trading ApS
Oliehavnsvej 18 · 8000 Århus C
Tlf. 86118555 · Fax 86118487
info@altek.dk
www.altek.dk
Altek Trading ApS
Nydamsvej 43 · 8362 Hørning
Tlf. 86923390 · Fax 86923394
info@altek.dk
www.altek.dk
Altisol Teknisk Isolering ApS
Lemtorpvej 7 · 7620 Lemvig
Tlf. 97810200 · Fax 97810259
frank@isolering.com
www.isolering.com
Andersen´s Isolering ApS
Krakasvej 15 · 3400 Hillerød
Tlf. 48242056 · Fax 48242058
andersen.isolering@adr.dk
www.andersens-isolering.dk
B. L. Isolering ApS
Holkebjergvej 81 · 5250 Odense SV
Tlf. 66172074 · Fax 66172079
bl-isolering@email.dk
www.bl-isolering.dk
Ballerup Isolering A/S
Tempovej 37B · 2750 Ballerup
Tlf. 44666960 · Fax 44669600
hans@ballerup-isolering.dk
www.ballerup-isolering.dk
BIS Industrier,
Filial af BIS Industrier AS, Norge
Flakagervej 36 · 4400 Kalundborg
Tlf. 4748024444
post@bis-industrier.no
www.bis-industrier.no
Brdr. Hoppe Isolering ApS
Højvangen 9 · 3480 Fredensborg
Tlf. 48485380 · Fax 48482180
hoppe@hoppes.dk
www.hoppes.dk
BRDR. SVENSSON A/S,
ISOLERING & STILLADSER
Oliefabriksvej 2 · 2770 Kastrup
Tlf. 32515677 · Fax 32525677
brdr.svensson@mail.dk
www.brdr-svensson.dk
BV-Isolering v/Ole Alexander Buhl
Eslundvej 7, Nim · 8740 Brædstrup
Tlf. 75682166 · Fax 75682187
ole@bv-isolering.dk
www.bvisolering.dk
dan-isoleringsteknik A/S
Havnepladsen 12, bygn.14
9900 Frederikshavn
Tlf. 98433838 · Fax 98410038
dan-iso@mail.tele.dk
www.dan-isoleringsteknik.dk
Dantec Isolering A/S
Kratbjerg 305 · 3480 Fredensborg
Tlf. 48484319 · Fax 48480408
lg@dantec-isolering.dk
www.dantec-isolering.dk

Delta Teknisk Isolering
Klintehøj Vænge 7 · 3460 Birkerød
Tlf. 40504434
marc.roolfs@gmail.com
Gigan2 Teknisk Isolering ApS
Holbækvej 151 · 4400 Kalundborg
Tlf. 27111246
thomas@gigan2.dk
www.gigan2.dk
Greens Teknisk Isolering v/Per Green
Blegevej 34 · 8300 Odder
Tlf. 25111916
per@gtisolering.dk
www.gtisolering.dk
Grenaa Isolering A/S
Nygårdsvej 2 · 8570 Trustrup
Tlf. 86334202 · Fax 86334868
jonas@grisolering.dk
www.grenaaisolering.dk
H H Isolering A/S
Geminivej 72 · 2670 Greve
Tlf. 46150872 · Fax 46150486
kontakt@hhisolering.dk
www.hhisolering.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
Isonord ApS
Kildegårds Plads 3, 1 th · 2820 Gentofte
Tlf. 60759040
mo@isonord.dk
www.isonord.dk
K.T. Isolering v/Kim Thomsen
Heimdalsgade 39 · 2200 København N
Tlf. 43461147 · Fax 43461145
kontakt@ktiso.dk
www.ktiso.dk
KAEFER ApS
Blytækkervej 3, Erritsø · 7000 Fredericia
Tlf. 76201320 · Fax 76201329
info@kaefer.dk
www.kaefer.com
LM Isolering ApS
Vestre Hedevej 15 · 4000 Roskilde
Tlf. 46755494 · Fax 46755495
lej@lm-isolering.dk
www.lm-isolering.dk
NORISOL A/S
Industrivej 33 · 4230 Skælskør
Tlf. 70117744 · Fax 58196060
skaelskoer@norisol.dk
www.norisol.dk

NORISOL A/S
Svendborgvej 15 · 9220 Aalborg Øst
Tlf. 70117744 · Fax 98429117
info@norisol.dk
www.norisol.dk

POLY-CAP ApS
Vintapperbuen 22 · 4070 Kirke Hyllinge
Tlf. 46404751 · Fax 46403054
poly-cap@mail.dk

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

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

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

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

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

Nykjær Isolering A/S
Hollufgårdsvej 206 · 5220 Odense SØ
Tlf. 66158081 · Fax 66155081
kn@nykjaer-isolering.dk
www.nykjaer-isolering.dk
Nytech Isolering A/S
Adgangsvejen 9 · 6700 Esbjerg
Tlf. 75138333 · Fax 75457444
jegh@nytechisolering.dk
www.nytechisolering.dk
Olaf Bahn Isolering A/S
Pi 1 · 8382 Hinnerup
Tlf. 86210099 · Fax 86215114
isolering@olaf-bahn.dk
www.olaf-bahn.dk
Persolit Entreprenørfirma A/S
Lindøalleen 103 · 5330 Munkebo
Tlf. 65974450 · Fax 65976780
persolit@persolit.dk
www.persolit.com
Persolit Entreprenørfirma A/S
Østre Fælledvej 17 · 9400 Nørresundby
Tlf. 96321030 · Fax 96321039
persolit@persolit.dk
www.persolit.com
Persolit Entreprenørfirma A/S
Diskovej 2 · 7100 Vejle
Tlf. 75821722 · Fax 75821973
persolit@persolit.dk
www.persolit.com
Persolit Entreprenørfirma A/S
Tarp Byvej 147 · 6715 Esbjerg N
Tlf. 70200613 · Fax 70200631
persolit@persolit.dk
www.persolit.com
Persolit Entreprenørfirma A/S
Håndværkerbyen 10 · 2670 Greve
Tlf. 43691111 · Fax 43691455
persolit@persolit.dk
www.persolit.com
Persolit Entreprenørfirma A/S
Flakagervej 5 · 4400 Kalundborg
Tlf. 59516320 · Fax 59517825
persolit@persolit.dk
www.persolit.com
PM Teknisk Isolering ApS
Skelvej 20 · 2640 Hedehusene
Tlf. 46560100 · Fax 46597079
pmtek@pmtek.dk
www.pmtek.dk

S R ISOLERING A/S
Ringstedvej 178C, Kvanløse
4300 Holbæk
Tlf. 59183701 · Fax 59183132
s.r.isolering@mail.tele.dk
www.sriso.dk
SAKI Isolering ApS
Gunnar Clausens Vej 26A
8260 Viby J
Tlf. 40595433 · Fax 86545533
isolering@saki-as.dk
www.saki-as.dk
Silkeborg Isoleringsforretning A/S
Hvinningdalvej 84 · 8600 Silkeborg
Tlf. 86816722 · Fax 86816712
silkeborg-isolering@mail.dk
SkadeService Sjælland / ML-BYG
Baldersbækvej 8B
2635 Ishøj
Tlf. 70200148 · Fax 49717280
info@ml-byg.dk
www.ml-byg.dk
SN Gruppen A/S
Ellekær 7 · 2730 Herlev
Tlf. 39690692 · Fax 39690662
sngruppen@email.dk
www.sn-gruppen.dk
Svale Isolerings Entreprise ApS
Frøslev Bygade 21, Frøslev
4660 Store Heddinge
Tlf. 27634949
svaleisoleringentreprise@gmail.com
Teknisk Isolering ApS
Militærsvinget 6c · 4700 Næstved
Tlf. 21701894 · Fax 55562390
ik@tekniskisolering.com
Teknisk Isolering Fyn ApS
Allerupvej 35 · 5672 Broby
Tlf. 62631393 · Fax 62631394
mail@tif-fyn.dk
www.tif-fyn.dk
Terton ApS
Industriholmen 80 · 2650 Hvidovre
Tlf. 38791133 · Fax 38790055
morten@terton.dk
www.terton.dk
Vimo Isolation ApS
Hedebyvej 4 · 3650 Ølstykke
Tlf. 40325056
mail@vimoisolation.dk
www.vimoisolation.dk

Aktivitetskalender 2012/2013
- for dem med særlig interesse for teknisk isolering
Onsdag den 19. til lørdag den 22. september 2012

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

Onsdag den 26. september 2012 kl. 10-17

1. Temadag: Kick-off - DIB lederudviklingskursus
Kursuslokale hos Rockwool A/S i Vamdrup

Tirsdag den 13. november 2012 kl. 10-17

2. Temadag: Tidsstyring, tilbudsgivning og kalkulation
DIB lederudviklingskursus

Fredag den 16. november 2012 kl. 9.00-16.30

DIB medlemsmøde med Saint-Gobain Isover A/S,
efterfølgende middag og overnatning
Hotel Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding

Onsdag den 19. december 2012 kl. 10-17

3. Temadag: Kommunikation, salg og markedsføring
DIB lederudviklingskursus

Torsdag den 24. til lørdag den 26. januar 2013

DM Skills 2013 for erhvervsuddannelser og Teknisk Isolering
Marselisborghallen, Århus

Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 10-17

4. Temadag: Byggeledelse, oplæring, motivation og medarbejderudvikling
DIB lederudviklingskursus

Onsdag den 17. april 2013 kl. 12-21

5. Temadag: Innovation, medarbejderudvikling og projektafslutning
DIB lederudviklingskursus

Fredag den 24. maj 2013 kl. 14.00

DIB generalforsamling

Velkommen til nye medlemmer
Hvidovre Isolering
v/ Carsten Gandrup Klæbel
Odysseus Allé 1 · 2650 Hvidovre

Gernaa Isolering A/S
v/ Jonas Pedersen
Nygårdsvej 2 · 8570 Trustrup

Svale Isolerings Entreprise ApS
Adm. direktør Kasper Simonsen
Frøslev Bygade 21 · 4660 Store Heddinge

Bis Industrier,
Filial af Bis Industrier AS, Norge
v/ Peter Matthiasen
Flakagervej 36 · 4400 Kalundborg

IsoNord ApS
Direktør Morten Offenbach
Kildegårds Plads 2 · 2820 Gentofte

Gigan2
v/ Thomas Jensen
Holbækvej 151 · 4400 Kalundborg

Delta Teknisk Isolering ApS
v/ Marc Roolfs
Klintehøj Vænge 7 · 3460 Birkerød

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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De klæder hinanden

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
respekt

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

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

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

williams.dk

Returadresse: Danske Isoleringsfirmaers Brancheforeningen - DIB · Hannemanns Allé 25 · 2300 København S

