
Maskinmestrenes Forening  januar 2018  nr. 1

Maskinmesteren
management and technology

Søren Gothil Hansen leder Lindoe  
Component and Structure Testing  
med Nordeuropas mest avancerede 
klimakammer og en stor mekanisk testbænk.

Test af fremtidens 
teknologier



2

 LederMaskinmestrenes Forening
Sankt Annæ Plads 16, 1250 København K
Tlf. +45 3336 4920, Fax +45 3336 4949
E-mail: mf@mmf.dk · www.mmf.dk
Bank: 5033 100400-7
Telefontid fastnet: Mandag-fredag kl. 9-12 & 12.30-15

Formand
Jan Rose Andresen 
Mobil 2022 6720 · formand@mmf.dk

Arbejdsmarkedsafdeling og administration
Sekretariatschef Kaare Lund Nielsen 
Tlf. 3336 4935 · mobil 2022 3001 · kln@mmf.dk

Juridisk konsulent Per Olsen 
Tlf. 3336 4937 · mobil 5142 2114 · po@mmf.dk

Juridisk konsulent Flemming Knudsen 
Tlf. 3336 4933 · fk@mmf.dk 

Juridisk konsulent Jeppe Thulstrup 
Tlf. 3336 4923 · 2491 4369 · jet@mmf.dk

Juridisk konsulent Christian Bonne Rasmussen 
Tlf. 3336 4938 · 6052 4845 · cbr@mmf.dk

Juridisk konsulent Patryk Juda-Jensen 
Tlf. 3336 4926 · pjj@mmf.dk

Sekretær Susanne Storm Hansen 
Tlf. 3336 4921 · mobil 3034 8403 · ssh@mmf.dk

Sekretær Helle Damm-Pedersen 
Tlf. 3336 4934 · hdp@mmf.dk

Økonomi
Bogholder Claire Hélène Lucas
Tlf. 3336 4936 · mobil 4073 9618 · chl@mmf.dk

Kommunikation
Redaktør Jan B. Jensen 
Mobil 2011 8550 · jj@mmf.dk

Projektchef Peter Blach 
Tlf. 3336 4940 · mobil 2342 4679 · pb@mmf.dk

Konsulent, maskinmester Jesper Frimand Nielsen 
Tlf. 3336 4929 · mobil 4044 6191 · jfn@mmf.dk

Projekt- og kommunikationsmedarbejder  
Sarah Bregnhøj  
Mobil: 2339 1721 · sb@mmf.dk 

Kursus & konference
Afdelingschef Lisbeth Groth Haastrup 
Tlf. 3336 4927 · mobil 2267 6131 · lgh@mmf.dk

Redaktion Maskinmesteren
Ansvarshavende redaktør  
formand Jan Rose Andresen 

Redaktør Jan B. Jensen

Annoncer
Mediakonsulent 
Dorte Schlünzen 
Tlf. 7610 1146 
ds@rosendahls.dk

Næste nummer udkommer 10. februar 2018.
Deadline for annoncer og debatindlæg er 19. januar.
Indsendte bidrag er ikke nødvendigvis udtryk for 
Maskinmestrenes Forenings eller redaktionens
synspunkter.
www.maskinmesteren.dk

Abonnement 600 kr. årligt inkl. moms
Oplag 14.000

Tryk
Rosendahls a/s

Forsiden: Søren Gothil Hansen, leder af Lindoe  
Component and Structure Testing

Foto: Lars Rønbøg

Et nyt år – og nye 
muligheder

Vi er trådt ind i 2018 – et år, som 
bringer fornyelser med sig i 
Maskinmestrenes Forening, og 

12 måneder, der vil byde på teknologisk 
udvikling og politiske beslutninger med 
positive perspektiver for vores arbejdsliv 
og karrieremuligheder.

Udviklingen inden for eksempelvis  
robotteknologi og automation fortsætter 
med uformindsket styrke. Det er ikke 
mand mod maskine eller maskine mod 
mand. Det bliver mand og maskine – eller 
rettere maskinmester og maskine. Vi skal 
kunne det, som maskinerne ikke kan, og 
det kan vi!

Som maskinmestre har vi alle de tek- 
niske forudsætninger for at føre an i og 
spille en afgørende rolle i den fortsatte 
teknologiske innovation. Udviklingen  
skaber nye opgaver, udfordringer og ikke 
mindst beskæftigelses- og karrieremulig-
heder.

Den grønne omstilling

På Christiansborg skal Folketinget og  
Regeringen eksempelvis sætte retning  
og ambitioner for hastigheden i den  
grønne omstilling efter 2020 og frem  
mod 2030. En ny energiaftale kræver  
bred politisk opbakning, hvis målene skal 
skabe tryghed for eksempelvis investorer  
i ny teknologi og udstikke en sikker kurs 
for strategien i den grønne omstilling i  
det næste årti.

Klimarådet anbefaler, at en bred ener-
giaftale skal indeholde et mål om 55  
procent vedvarende energi i den samlede 
energiforsyning og i de nationale strategi-
er for sektorer som eksempelvis transport, 
landbrug, bygninger og affald. Derudover 
bør energiaftalen rumme fremtidssikrede 
støtteordninger til vedvarende energi, der 
formentlig har behov for støtte et godt 
stykke ind i det næste årti. En forudsæt-
ning for at nå dette mål er blandt andet 
en øget udbygning af vindmøller og  
solceller i forhold til den udvikling, vi har 
set siden 2000.

Digitalisering stiller nye krav

De politiske beslutninger om den frem- 
tidige energiaftale får stor indflydelse  
på mange maskinmestres hverdag og  
ansvarsområder – ikke kun her og nu, 
men i årtier frem.

Samtidig bliver vores arbejdsområder i 
stigende grad digitaliseret, og I skal kun-
ne tilgå og dele oplysninger i alle dele af 
verden og på alle tidspunkter af døgnet. 
Det er også en del af vores målsætning 
for i år i Maskinmestrenes Forening. 

I 2017 lancerede vi karriere- og jobpor-
talen Maskinmesterjob.dk, som er blevet 
taget godt imod. I år får Maskinmestre-
nes Forenings hjemmeside et løft, og en 
digitalisering af Håndbogen for Maskin-
mestre er på vej.

Vi åbner et nyt år med en gunstig  
position for vores profession. Ledigheden 
er lav, beskæftigelsen høj og antallet af 
studerende på maskinmesteruddannelsen 
har aldrig været større. Samtidig erklærer 
eksempelvis industrien, rederierne og den 
maritime industri, at der er behov for 
endnu flere maskinmestre i fremtiden.

Godt nytår!

Jan Rose Andresen,
Formand, Maskinmestrenes Forening.
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16 Propankøling er klar til vækst
De syntetiske kølemidler er på vej ud. Kølegruppen  
har specialiseret sig i propanbaserede køleanlæg,  
som hjælper virksomheder med at få en mere grøn 
profil og lave vedligeholdsomkostninger.

LÆS OGSÅ:

4 Testcenter har sit helt eget klima
Fundamenter til fremtidens vindmøller testes på  
Lindoe Component and Structure Testing, som også 
har Nordeuropas mest avancerede klimakammer. 
Daglig leder er maskinmester Søren Gothil Hansen.

10 Tætning af kritiske rørgennemføringer
For at kunne sikre brand- og vandtæthed før og efter 
en brand har Scandlines erstattet alle rørtætninger 
på færgerne M/F Berlin og M/F Copenhagen med 
Roxtec-løsninger.
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TEMA: Fjernvarme  

24 En drengedrøm fuld af energi 
Raid Salah er driftsmester hos Fjernvarme Fyn, og 
dermed er drengedrømmen om et arbejdsliv med 
energi gået i opfyldelse. Han afventer spændt  
værkets omstilling til vedvarende energi.

30 Skærbækværket skal bruge en masse biomasse
Skærbækværket er nu konverteret fra naturgas til 
biomasse, og dermed er et af landets største kraft- 
varmeværker klar til at levere fjernvarme og el på  
en grøn, vedvarende energikilde.

38 Garanti for energibesparelser
Ribe Fjernvarme skal årligt realisere 2.600 MWh  
besparelser, og det sker ved hjælp af en aftale  
med Dansk Energirådgivning og onlinesystemet  
energiØkonomi, som letter sagsbehandlingen.

Tema i februar: Grønt miljø til søs – Olie og smøring
Tema i marts: Optimering af vedligehold og sikkerhed – Vand

info@pumpegruppen.dk GRUPPEN A/S
PUMPE

Fødevarepumper

Ingen akseltætning der skal 
skiftes
Selvansugende/selvtømmende
Tåler tørløb op til 5 min
Viskositet op til 10.000 cps
Meget skånsom produkt-
håndtering
Konstant flow over tid
Op til 36 m3/h, max. tryk 16 bar
EHEDG, 3A, FDA og ATEX

Procesdoseringspumper

Attraktiv pris
+/- 1 % nøjagtighed
200 ml/h til 16.500 l/h
Op til 400 bar
ATEX, FDA og API 675

Tlf. +45 45 93 71 00  Fax +45 45 93 47 55

info@pumpegruppen.dk GRUPPEN A/S
PUMPE

Kemipumper

Magnetkoblet (ingen 
akseltætning)
Normal- eller selvansugende
Tåler tørløb op til 15 min
0,09 kW – 5,5 kW
1 til 50 m3/h, max. 45 mvs.
Op til 70% virkningsgrad
Vægtfylde op til 1,8 g/cm3

ATEX
5 års garanti på fabrikationsfejl

Trykluftdrevne pumper

Selvansugende
Tåler tørløb
Indbygget luftbesparende EMS 
luftreguleringsventil
ATEX, FDA og EHEDG
Op til 17 bar

Tlf. +45 45 93 71 00  Fax +45 45 93 47 55
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Testcenter 
har sit helt 
eget klima

Fundamenter til fremtidens vindmøller testes 

på Lindoe Component and Structure Testing, 

som også har Nordeuropas mest avancerede 

klimakammer. Daglig leder er maskinmester 

Søren Gothil Hansen. »



Maskinmester og  
teknisk direktør  

Søren Gothil Hansen  
er ansvarlig for  

Lindoe Component and  
Structure Testing,  

som rummer både  
klimakammer og  

mekanisk testbænk.



Maskinmesteren  januar 20186

 Havets energi 

Af Joel Goodstein – foto lArs rønbøG oG force technoloGy

Engang var det Danmarks største skibsværft, hvorfra nogle 
af verdens største containerskibe blev sendt til søs. I dag 
er Lindøværftet blev til Lindø Port of Odense, hvor op mod 

100 virksomheder er rykket ind på de tidligere værftsarealer, som 
ligger lige ud til Odense Fjord.

På de 6,4 millioner kvadratmeter er skabt en række unikke nye 
faciliteter med meget store rammer for produktion, lagerplads og 
udskibning af kæmpemæssige komponenter til kunder inden for 
skibsfart, offshore og industri. Her er kraner med op til 1.200 
tons løfteevne, transportkøretøjer med op til 1.110 tons lasteev-
ne samt en havn med 4.400 meter kaj.

En af de virksomheder, som har etableret sig på Lindø Port of 
Odense, er Lindoe Component and Structure Testing, som har 
etableret helt nye faciliteter til mekaniske levetidstest og et af 
Europas mest avancerede klimakamre til test af komponenter i 
forskellige temperatur-, fugtigheds- og salt-belastninger.

Testcentret hører under maskinmester og teknisk direktør Sø-
ren Gothil Hansen fra Force Technology, som ejer og driver cen-
tret sammen med LORC – Lindoe Offshore Renewable Centre.

»Testcentret tilbyder to typer test: Mekaniske belastnings- og 
udmattelsestest, der kan bruges til accelereret levetidsbelast-

ning, og et klimacenter, som kan skabe både arktiske og tropi-
ske tilstande og efterligne det saltholdige klima til havs,« siger 
han.

Tre meter tykt strong floor

Den mekaniske testbænk – med et tre meter tykt såkaldt strong 
floor – har blandt andet testet jackets, der er svejsede stålfunda-
menter til offshore-vindmøller. Ifølge Søren Gothil Hansen er de 
nuværende krav til disse jackets meget krævende – og måske for 
krævende i forhold til det reelle behov.

»De nuværende krav til jackets er skabt i olie- og gasindustri-
en. Men der er altså forskel på en boreplatform og en vindmølle. 
Måske kan vindmølle-jackets fremstilles på en mindre omkost-
ningstung måde, hvis man kan påvise, at kvalitet, holdbarhed og 
sikkerhed er god nok med andre materialer og svejsemetoder,« 
siger han.

Et af perspektiverne er, at jackets kan fremstilles endnu mere 
modulært og som samlesæt, så både produktion, transport og 
den øvrige logistik ville blive nemmere og mindre omkostnings-
tung end i dag.

»Hvis man oveni kan få godkendt robot- og automatsvejsning, 
vil det sammen de øvrige fordele være med til at bringe omkost-
ningerne ned,« siger Søren Gothil Hansen.

»Helt overordnet skal vindmølleindustrien nedbringe sine om-

Klimakammeret hos Lindoe Component and Structure Testing er på 900 kubikmeter og har en port på 7x7 meter, så selv store anlæg og maskiner kan 
komme på plads.
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»

Axel Kiersvej 44, 
DK-8270 Højbjerg
Info@tech.dk
www.tech.dk
tel: +45 87 39 26 00

• Clamp om system
• Ingen indgreb eller produktionsstop
• Til både køl og varme
• Opfylder SKATs krav til afregning
• Ø10-Ø6.000 mm. rør
• Kan bruges til flow- eller energimåling

CLAMP ON 
ENERGI/FLOW-MÅLING

kostninger for at blive konkurrencedygtig 
på et fremtidigt marked uden statsstøtte. 
Fundamenter i form af nye typer jackets 
er et af de steder, man nu prøver at ud-
vikle teknologier, som er mindre omkost-
ningskrævende,« siger han videre.

Ny standard for jackets

På den mekaniske testbænk, med det tre 
meter tykke gulv og en vinkelmur på hen-
holdsvis to og tre meters tykkelse, er en 
del af en jacket ved at blive udsat for en 
accelereret udmattelses- og levetidstest, 
hvor stålbenet og dets svejsninger udsæt-
tes for gentagne mekaniske påvirkninger 
fra aktuatorer, der er i stand til at yde  
op til op til 1,6 Meganewton (cirka 163 
ton-kraft).

Aktuatoren er via en flange fastgjort til 
jacket-benet og leverer hele tiden en fy-
sisk påvirkning ind, som over tid nedbry-
der stålkonstruktionen, typisk i svejsnin-
gen.

Søren Gothil Hansen peger på revner i 
en af de testede jackets.

»Her i knudesamlingerne kan man se 
brud i svejsningerne. Det tog cirka en må-
ned og to millioner påvirkninger, før brud-
det opstod. En jacket er normalt designet 
til 25 års levetid, og man kan godt lave 
nogle computersimulationer, som påviser 

en forventet levetid, men hvis man skal 
skabe en ny standard, bliver man nødt til 
også at lave fysiske tests, så man får en 
mere sikkert grundlag at designe ud fra. 
Det er jo vigtigt at vide, hvad for eksem-
pel en ny type svejsning betyder for hold-
barheden af en jacket, der måske skal stå 
til havs i 25 år,« siger Søren Gothil Han-
sen.

En ny standard er forudsætningen for, 
at vindmølleindustrien i fremtiden kan 
designe og bygge nye jackets til offsho-
re-havmøller. Et af perspektiverne er, at 
man måske kan spare op til 10-15 pro-
cent stål i konstruktionen, der svejses 
sammen af robotter. Et andet perspektiv 

er, at logistik og transport vil blive billige-
re, hvis man kan transportere jackets i 
mindre delkomponenter.

»Tidsbesparelsen ved at gå fra manuel 
til robotsvejsning er i nogle tilfælde meget 
markant. Og man vil måske endda nå 
frem til, at man kan samle jackets med 
bolte frem for at skulle svejse. Det skal vi 
teste næste gang,« siger han videre.

Indendørs snevejr

Testcentrets klimakammer er på 900 ku-
bikmeter. Vægge, loft og gulv er af rust-
frit stål. Fire store luftkanaler cirkulerer 
luften i klimakammeret. Gulvet kan bære 
10 ton per kvadratmeter. Testcentret skal 

Klimakammeret kan skabe temperaturer ned til minus 35 °C og op til 60 °C, og der kan også laves 
snevejr, hvis kunderne ønsker det.

mailto:Info@tech.dk
http://www.tech.dk
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være med til at sikre state-of-the-art test-
faciliteter i Danmark.

»Vores klimakammer er unikt i Nord-
europa. Mig bekendt er der ikke noget 
tilsvarende andre steder i Danmark eller 
vores nabolande. Så vi håber på kunder 
fra både Danmark og andre lande,« siger 
Søren Gothil Hansen.

Et eksempel på test i klimakammeret er 
redningsflåder, der skal godkendes i hen-
hold til SOLAS (Safety of Life at Sea). Her 
er et af kravene, at udstyret skal kunne 
fungere ned til minus 10 grader. Disse test 
er tidligere gennemført i et frysehus i 
Danmark og i et klimakammer i Belgien. 
Men det danske frysehus er ikke særlig 

stort, og derfor skal komponenterne skil-
les ad og samles igen efter testen. Testen i 
Belgien kræver både omkostninger til 
transport og ekstra tid. Her er klimakam-
meret på Lindø en optimal løsning. Bespa-
relsen ved at teste i Danmark i forhold til 
Belgien svarer til 14 arbejdsdage ifølge 
producenten.

»Klimakammeret skal kunne simulere 
klimaet til havs, hvor man for eksempel 
kan teste komponenter til havvindmøller, 
men vi har også haft entreprenørmaskiner 
i klimakammeret til en overisningstest. Vi 
kan teste selv meget stort grej i både et 
arktisk og et tropisk klima, eller et klima 
med meget højt saltindhold for at teste 
korrosionsrisici. Vi kan sågar lave snevejr, 
hvis kunden ønsker det. Hvis en kunde 
skal være sikker på, at udstyr virker ved 

Testkomponenter fastgøres til et strong floor  
på tre meters tykkelse og to mure (der står 
vinkelret) på henholdsvis to og tre meters  
tykkelse. Testbænken kan bære komponenter 
op til 1.200 ton, og test kan designes som 
statiske belastningstest eller længerevarende 
udmattelsesprøvning.

Søren Gothil Hansen ved den mekaniske testbænk, som er designet til at kunne modstå belastninger op 7,3 meganewton. Testbænken er aktuelt udsty-
ret med aktuatorer som kan påvirke med op til 1,6 meganewton.

»
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Testcentret består af et klimakammer og en mekanisk  
testbænk.

Klimakammer 

  Klimakammeret kan operere med tre parametre:  
temperatur, fugtighed og saltspray – som kan styres  
individuelt eller i kombination for at simulere eventuelt 
korrosive atmosfæriske forhold så realistisk som muligt.

  Der kan skabes temperaturer ned til minus 35 °C og op  
til plus 60 °C.

  Luftfugtighed fra 10-95 procent.

  Saltindhold i luften op til fem procent.

  Kammeret måler 8x8x14 meter og har en volumen på  
cirka 900 m3, hvilket giver mulighed for test af meget  
store komponenter, strukturer og hele funktionelle  
systemer (eksempelvis en lastbil).

Mekanisk testbænk

  Kan med aktuatorer påvirke komponenter med op til  
1,6 meganewton (cirka 163 ton-kraft).  

  Testkomponenter fastgøres til et strong floor på tre 
meters tykkelse og to mure (der står vinkelret) på  
henholdsvis to og tre meters tykkelse. 

  Testbænken kan bære komponenter op til 1.200 ton. 

  Gulve og vægge er designet til en belastning på  
7,3 meganewton.

  Den mekaniske testbænk er specieldesignet til afprøvning 
af meget store komponenter og strukturdele for eksempel 
med henblik på, at dokumentere overholdelse af standar-
der, designspecifikationer eller lignende.

  Test kan designes som simple statiske belastningstest eller 
som længerevarende udmattelsesprøvning.

  Kombinationen af gulv og vægge gør det muligt at  
arbejde med simultane belastninger i alle tre dimensioner. 
Dette er særligt relevant for konstruktioner og maskindele 
udsat for komplekse belastningsmønstre fra bølger, vind 
eller lignende.

Testcentret ejes af FORCE Technology og Lindoe Offshore 
Renewable Centre (LORC).

Lindoe Component and Structure Testing A/S

40 °C, kan man teste det ved 60 °C, så man er sikker på, at der 
er en god sikkerhedsmargen,« siger Søren Gothil Hansen.

Nationalt samarbejde om testcentre

Søren Gothil Hansen fremhæver testcentrets beliggenhed på Lin-
dø Port of Odense:

»Vi ser det som en kæmpe gevinst, at vi ligger sammen med 
100 andre virksomheder, så vi har partnere og leverandører tæt 
på. Vi kan udnytte de tekniske faciliteter, hvis der skal løftes og 
håndteres store emner. Så har vi nogen tæt på, som kan hjælpe 
inden for meget kort tid. Vi kan få de nødvendige komponenter 
sejlet til og fra, hvis det giver mest mening. Så der er en stor flek-
sibilitet i hverdagen,« siger Søren Gothil Hansen.

Blandt naboerne er LORC og Bladt Industries, som begge er en 
del af offshorebranchen.

»Vi ser testcentret som en del af en større dansk satsning på 
testfaciliteter, der skal være med til at understøtte industriens ud-
viklingsarbejde og efterfølgende produktion i Danmark. Vi samar-
bejder nu også med DTU om at tilbyde forskellige typer test til 
industrien. Danmark er for lille et land til, at der kan være flere 
konkurrerende testfaciliteter på det niveau, som vi eller DTU tilby-
der. Nu kan vi leje os ind hos hinanden, når der er behov for det. 
Man skal se det i et større perspektiv, nemlig at vi i Danmark skal 
have tilstrækkelige testfaciliteter til industriens behov, så virksom-
hederne ikke skal til udlandet for at få lavet de nødvendige tests, 
og vi kan på den måde også deltage i for eksempel EUDP-projek-
ter, hvor vi kan være med til at udforme fremtidens standarder i 
for eksempel offshorebranchen,« siger Søren Gothil Hansen.

Havets energi   

MPE og LCX vandkøleanlæg
Chiller køleanlæg med pumpe, buffertank og styring.  
Vandkøleanlæg med mulighed for integreret frikøling, der giver stor 
energibesparelse. Høj kvalitet med kølekapacitet fra 4kW til 100kW 
velegnede for bl.a.

• Proceskøling
• Komfortkøling
• Køling for ventilation
• Køling af produktionsmaskiner
• Kølevandssystemer

KØLING

Kontakt Aircold for et tilbud på 
køleanlæg og kølesystemer.

København • Aalborg • Tlf. 70 27 01 66 • aircold.dk

Aircold er et autoriseret og landsdækkende kølefirma med service og projektafdeling. Vi er 
etableret i 1998, og har stor erfaring med levering af køleanlæg og etablering af kølesystemer.



Maskinmesteren  januar 201810

Tætning af kritiske 
rørgennemføringer
For at kunne sikre brand- og vandtæthed før og efter en brand har Scandlines erstattet alle 

rørtætninger på færgerne M/F Berlin og M/F Copenhagen med Roxtec-løsninger.

Alle rør- og kabelgennemføringer på de 
to Scandlines-færger M/F Copenhagen og 
Berlin, som sejler på Gedser-Rostock-ruten, er 
isolerede og sikrede med Roxtec-tætninger.

 Af Joel Goodstein – foto lArs Møller oG roxtec

Rørgennemføringer findes på alle skibe. De er nødvendige 
for mange af de centrale og kritiske processer om bord. 
Men rørgennemføringer udgør også en risiko, hvis der 

opstår ild, sker oversvømmelser eller gasudslip. Derfor er tætning 
af rørgennemføringer på skibe en kritisk opgave.

På de to Scandlines-færger M/F Copenhagen og Berlin, som 
sejler på Gedser-Rostock-ruten, er alle rør- og kabelgennemførin-
ger sikret og isoleret med Roxtec-tætninger. På de to færger er 
der i alt 653 kilometer el- og signalkabler og på hver af færgerne 
cirka 8.000 meter vandrør, som skal tætnes ved alle gennemfø-
ringer i dæk, skotter og andre adskillelser.

»Vi har valgt Roxtec som leverandør af kabel- og rørtætninger, 
fordi vi skulle håndtere mange forskellige rørgennemføringer og 
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eftermonteringer. Skotterne skal kunne 
modstå et vandtryk på 2,5 bar, og med 
Roxtec har vi dækket alle vores behov for 
kvalitet og fleksibilitet,« siger Christian 
Thiemer, maskinmester og superintendent 
hos Scandlines.

Sammen med installationerne 
leverer Roxtec fuld dokumenta- 
tion på tætnings- og isolerings-
krav samt medfølgende tegnin-
ger, herunder alle nødvendige 
typegodkendelser.

»Roxtec lever op til de krav og 
standarder under SOLAS-regula-
tivet, som kræves på passager-
færger, så det skal vi ikke speku-
lere over. Vi kender Roxtecs løs-
ninger fra vores andre færger, 
og de gode erfaringer derfra er selvføl- 
gelig medvirkende til, at den samme  
løsning er blevet valgt til de nye færger  
på Gedser-Rostock-ruten,« siger Christian 
Thiemer.

Fleksibel og modulopbygget 

løsning

Roxtec-løsningen fungerer ved, at to halv-
parter spændes sammen om det rør eller 
kabel, som skal tætnes. Halvparterne til-

passes de forskellige størrelser alt efter 
yderdiameteren. En ramme kan indeholde 
flere rør og kabler. I nogle rammer kan 
der for eksempel være 10 kabler, i andre 
kan der være 100 kabler.

»Det er meget fleksibel og modulop-
bygget løsning, som kan anvendes til alle 
kabeltykkelser, så der bliver lukket helt af i 
gennemføringerne. Efter installationen 
kan vi selv lave en tryklufttest af tæthe-

den,« siger Christian Thiemer.
Scandlines bruger også 

Roxtec-tætninger i stedet for de 
traditionelle kabelforskruninger i 
skabene i maskinrummet. Rede-
riet ønsker at øge kvaliteten i al 
almindelighed, og specielt i 
brandslukningsanlægget.

»Sikkerhed er alfa og omega 
på passagerfærger, og Roxtec- 
løsningerne skal sikre, at alle 
kabel- og rørtætninger er i or-
den, og at vi dermed lever op til 

alle sikkerhedsforskrifter,« siger han vide-
re.

Fremtidssikret og brugervenlig 

Alternativet til Roxtec kunne være en løs-

»Sikkerhed er alfa og 
omega på passagerfærger, 
og Roxtec-løsningerne skal  

sikre, at alle kabel- og rørtætninger  
er i orden, og at vi dermed lever op  
til alle sikkerhedsforskrifter.

Christian Thiemer, maskinmester og  
superintendent hos Scandlines.

»
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ning, hvor man tætner med en vandbaseret blanding, der skal 
størkne rundt om rør og ledninger.

»Men den løsning sviner noget mere og er ikke så nem at 
håndtere, da man skal slå hul på den størknede blanding, når der 
skal laves ny gennemføring. Det er også lidt bøvlet med lodrette 
gennemføringer, hvor man skal undgå, at blandingen begynder 
at løbe,« siger Christian Thiemer.

I modsætning hertil er Roxtec en meget mere brugervenlig løs-
ning, som besætningen selv kan håndtere.

»Vi mener, at Roxtec er den fremtidssikrede løsning, som vi 
selv kan arbejde med, hvis det bliver nødvendigt at ændre på rør- 
og kabelgennemføringer. Det kan både være udskiftning eller 
nye installationer,« siger Christian Thiemer.

For Scandlines er der også en fordel i at anvende samme tæt-

  Roxtec Denmark ApS er et datter- 
selskab i svenske Roxtec Group, der 
er verdens førende leverandør af 
modulbaserede kabel- og rørtæt- 
ninger.

  Virksomhedens opfindelse 
Multidiameter™ sikrer en perfekt 

tilpasning til kabler og rør og er 
baseret på tætningsmoduler med 
aftagelige gummilag.

  Multidiameter™ giver mulighed for 
en perfekt tætningsløsning, uanset 
den udvendige bredde af kablet 
eller rørledningen.

  Teknologien forenkler design, frem-
skynder installation og reducerer 
behovet for lager, materialer og 
logistik. Det giver også ekstra  
kapacitet til opgraderinger.

  Roxtec har kunder på mere end  
80 markeder.

Roxtec og Multidiameter

Det er afgørende at sikre integriteten i skabene i maskinrummet. Roxtec er også leveringsdygtig på kabelbakker, således at overblik og sikkerhed  
er i højsædet.

»
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Maritimt  

ningsløsning til gennemføringer på alle rederiets skibe både med 
hensyn til indkøb og lagerføring.

»Vi ved, at der er hurtig levering, fordi det er en standardløs-
ning, og vi kan lagerføre samme løsninger til alle vores færger,« 
siger Christian Thiemer.

Tryktest og serviceordning

Roxtec-tætninger har en ildklassificering efter marinestandarden 
A60. De anslåede omkostninger for en brand om bord på en 
færge er 134.000 EUR per minut. Scandlines har valgt samme 
løsning til at tætne mod både brand og vand, da det er nem-
mest håndtere, hvis man skal trække nye kabler på et tidspunkt.

»Man bør nok med mellemrum – måske hvert femte år – lave 
en tryktest af sine gennemføringer, så man ved, om de stadig er 
helt tætte. Det er også vigtigt med fleksibilitet, når man skal ud-
skifte kabler eller etablere flere kabler. Hvis der er plads i ram-
men, lægger man et nyt kabel ind og tætner. Det er næsten lige 
så nemt som at sætte Lego-klodser sammen,« siger Christian 
Thiemer.

Roxtec tilbyder også en serviceordning, hvor der foretages tilsyn 
med mellemrum, hvis man ikke selv vil påtage sig den opgave.

»Det er fint, at vi som kunde får tilbudt eftersyn af tætninger-
ne, men tiden må vise, om vi selv påtager os den opgave eller 
beder Roxtec om at lave de nødvendige eftersyn. Jeg vurderer, at 
Scandlines er godt med, fordi vi har brugt Roxtec-løsninger i flere 
år. Så vi ved, det er vigtigt at følge op for at sikre, at tætningerne 

holder tæt, men vi kan nok selv løse opgaven, og det synes  
jeg er en fordel som kunde – at vi ikke er afhængige af leveran-
døren,« siger Christian Thiemer.

  Vandtæt.

  Brandklassificeret.

  Vandtæt efter ild.

  Én løsning til alle kabler og rør (vand, el, signaler mv.).

  Velegnet til både nybygninger og retrofit.

Løsning om bord på M/F Berlin og Copenhagen

  Tætning af kabler og rør (vand, el og signal) i  
gennemføringer af dæk, skotter og andre  
adskillelser.

Krav til tætninger

  Brand, marine standard (A60).

  Vand – efter brand: 2 bar.

  Løsning: Roxtec RS og H-tætninger.

Hvorfor bruge Roxtec?

INNOVA TITANIUM som er fra 
sommeren 2017 er en markedets mest 
lydsvage varmepumper. Den 
opvarmer din bolig, selv når det er 
ned til -30 °C udendørs. Den har den 
højeste energiklasse og et af 
markedets højeste SCOP. Der er 
indbygget WiFi.

INNOVA BALANCE findes i 4 
størrelser. Den har høj varmeeffekt og 
er energieffektiv, selv når det er rigtigt 
koldt udenfor. Sommerhusfunktionen 
holder temperaturen på +8 °C, og der 
er ECO energisparefunktion. Der er 
indbygget WiFi.

INNOVA CLASSIC er en 
kompakt model, som har en unik 
temperaturføler i 
fjernbetjeningen, hvilket giver en 
mere jævn temperatur. Den varmer 
selv, når udendørstemperaturen når 
til -30 °C. Via en app på din 
smartphone kan du styre din enhed.

SMART
INDEKLIMA
MED INNOVA
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Droneteknologi  
til inspektion 
Droneteknologi er en inspektionsmetode til svært tilgængelige områder indendørs  

og udendørs – blandt andet offshore og onshore.

 Automation

Et stigende antal firmaer anvender 
i dag drone-teknologi til visuel 
inspektion, da det er en omkost-

ningsbevidst og effektiv måde at udføre 
inspektion i højden og på svært tilgæn- 
gelige områder. 

På det seneste møde i Skibsteknisk  
Selskab var fokus på ”So ein Ding” inden 
for den maritime verden. Droner er et  
eksempel på en sådan ”So ein Ding muss 
Ich auch haben”.

Droneteknologiens fordele

Anvendelsen af droner kan give en række 
fordele, eksempelvis:
• Hurtigt overblik og evaluering  

af skaden.
• Skarpe og detaljerede fotografier  

af defekter.
• Forebyggende vedligehold.
• Adgang til svært tilgængelige  

områder.
• Reduceret nedetid.
• Høj sikkerhed.

FORCE Technology bruger kun droner,  
når man vurderer, at det er den optimale 
løsning. Man bør altid først klarlægge, om 
droneinspektionen er det rigtige valg alt 
efter problem og ønsker til data.

Typisk anbefales droneinspektion inden 
for tre områder:
1. Offshore-konstruktioner
Offshore-miljøet opfattes ofte som  
værende barsk og krævende, hvor en  
minimering af fejl samt produktionstab  
på både anlæg og inspektionsudstyr er  
altafgørende.

Et eksempel på en opgave med disse 
elementer kunne være en flare-inspektion 

på en olie-gasplatform, hvor flaren stadig 
er aktiv. Her indsamler dronen billed- eller 
termografidata om flarens tilstand, mens 
produktionen foregår upåvirket. 

Dataindsamlingen foregår i et turbulent 
og flammefyldt miljø, mens både drone- 
piloten, inspektøren og de ansatte på  
anlægget kan opholde sig i sikker afstand 
fra inspektionsområdet og derfor ikke  
bliver udsat for nogen sikkerhedsmæssig 
risiko.

2. Onshore-konstruktioner
Normalt er droner begrænset til en højde 
på 100 meter. Med flyvetilladelser fra  
Trafikstyrelsen har man mulighed for at 
udføre inspektioner af objekter, der er 
væsentligt højere end 100 meter.

Det kan eksempelvis være inspektioner 
af 225 meter høje skorstene og master på 
kraftværker, raffinaderier og vandkraft-
værker. 

Et andet oplagt inspektionsområde  
for dronerne er broer, hvad enten broen 
står på landjorden eller forbinder øer og 
landsdele. 

Desuden leverer dronerne gode resulta-
ter på de stadigt højere vindmøller. Især er 
vingeforkanter, lynafledere og naceller 
interessante at inspicere. Her indhenter 
dronen højtopløselige billeder af mulige 
skader, der gør det muligt at planlægge 
en reparation i detaljer, fordi man med 
data fra dronen undgår uønskede overra-
skelser under reparationsarbejdet.

3. Lukkede rum
Lukkede rum som kedler i kraftværker, 
lagertanke til brændstof mv. er et relativt 
nyt område inden for droneinspektion, der 
i stigende grad vinder indpas. Her giver 

visuelle inspektioner god mening, hvis det 
enten er for tidskrævende og dyrt at op-
sætte et stillads eller indebærer en sikker-
hedsrisiko for inspektøren.

Der er dog også en lang række udfor-
dringer i at lave droneinspektion i lukkede 
rum – eksempelvis manglende lys, dårlig 
farvegengivelse, refleksion af radiosignaler 
og turbulens fra propellerne.

Udfordringerne løser Force Technology 
ved at bruge meget kraftige LED-lamper 
til at sikre ordentlig billedkvalitet i naturtro 
farver samt specialtilpasset udstyr og er-
farne piloter, der kan forudse og tage høj-
de for turbulensrisici.

Tekniske muligheder

Der findes i dag både simple droner, som 
kun kan tage video og still-billeder, og 
avancerede droner, hvor man kan påsætte 
udstyr til alle typer dataindsamling.

Det vil især være relevant at vælge den 
avancerede drone ved specialopgaver så-
som måling af emissioner fra røggasser 
eller inspektion af vindmøllevinger, hvor et 
termografikamera kan opdage delamine-
ring – at kompositlagene adskilles indven-
digt i vingen. I de senere år har man også 
brugt termografikameraet til inspektion af 
hustage, elinstallationer og produktions-
anlæg, fordi det her er muligt at afdække 
varmerelaterede fejl og defekter.

Dataanalyse 

Selve droneinspektionen er som regel hur-
tigt overstået. Størstedelen af arbejdet 
ligger i den efterfølgende analyse af de 
indsamlede data og billeder fra dronerne. 
Her er det kritisk at have eksperter med til 
dataanalysen for at få maksimal værdi af 
droneinspektionen. 
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Droneteknologi anvendes i stigende  
til visuel inspektion og er en omkost- 
ningsbevidst og effektiv måde at  
udføre inspektion i højden og på  
svært tilgængelige områder.
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Opbygning af vand/
vand-chiller med en  

kølekapacitet på 160 kW. 
Med skruekompressor.  

For indendørs opstilling  
i teknikrum.
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Af Joel Goodstein – foto lArs Møller

Propan er stadig en niche i kølebran-
chen, men hvis det står til Kølegrup-
pen, skal der installeres langt flere 

propanbaserede køleanlæg i fremtiden.
»De naturlige kølemidler er fremtiden 

for kølebranchen. De syntetiske kølemid-
ler vil stille og roligt blive udfaset, efter-
hånden som kravet til lav GWP – Global 
Warming Potential – vil mindske udbud-
det og fordyre de syntetiske løsninger,« 
siger Henrik Bruun, maskinmester og pro-
jektingeniør hos Kølegruppen.

Visse syntetiske kølemidler er steget 
flere hundrede procent i pris, og ifølge 
Kølegruppens vurdering vil prisstigninger-
ne fortsætte – i takt med at EU’s forord-
ning for kølemidler gradvist vil reducere 
anvendelse af HFC-kølemidler på grund 
af deres høje CO2-ækvivalent.

Mange kølekunder har allerede valgt 
naturlige kølemidler – propan, ammoniak, 
CO2 – og mange flere vil fremover vælge 

disse kølemidler på grund af pris, forsy-
ningssikkerhed og hensynet til virksomhe-
dernes miljøprofil.

»Markedet for naturlige kølemidler vil 
vokse, og det skal Kølegruppen og Bund-
gaard Køleteknik være en del af. Vi har så 
yderligere den fordel, at der er meget få 
specialister i propanbaserede køleanlæg i 
Danmark,« siger Jonas S. Nielsen, Project 
Manager hos Kølegruppen.

To maskinmestre

Hos Kølegruppen arbejder to maskinme-
stre med salg, udvikling og design af kø-
leanlæg. Henrik Bruun er 3. generation 
– efter farfar og far – i kølebranchen.  
Familien har indtil 1980erne drevet eget 
kølefirma. I dag er Henrik Bruun ansvarlig 
for salg og projektudvikling hos Køle-
gruppen.

»Der kan godt gå lidt religion i valget af 
kølemiddel. Nogle sværger til den ene el-
ler anden form for kølemiddel alt efter 
deres konkrete erfaringer. Men vi mener, 
man bør se på lidt mere objektive fakto-

rer, og her er propan i mange tilfælde et 
rigtig godt valg, hvis man vil have et mil-
jørigtigt og fremtidssikret kølemiddel, som 
også har lave service- og vedligeholdsom-
kostninger,« siger Henrik Bruun.

Kølegruppen leverer køleanlæg, chillere 
og varmepumper. Nogle af anlæggene 
kan designes, så de både kan levere køl 
og varme, hvis kunden ønsker det. Andre 
anlæg er dedikerede til køling – afhængig 
af kundens applikation.

»Vi oplever, at de fleste i kølebranchen 
enten ikke vil, kan eller tør binde an med 
propanløsninger, så vi har næsten det 
marked for os selv,« siger Henrik Bruun.

Kølegruppens satsning på propan  
blev understreget med opkøbet af Bund-
gaard Køleteknik, der er en af de produ-
center, som i mange år har leveret pro-
pananlæg.

»Bundgaard er synonymt med pro-
pananlæg, som på mange måder ligner 
de moderne syntetiske kølemidler, men 
med den forskel at propan er 100 procent 
miljørigtigt. Når de syntetiske kølemidler »

Propankøling er 
klar til vækst
De syntetiske kølemidler er på vej ud. Kølegruppen har specialiseret sig i propanbaserede køleanlæg, 

som hjælper virksomheder med at få en mere grøn profil og lave vedligeholdsomkostninger.

EnwaMatic ® ®
Energisparende vandbehandling i
lukkede kredsløb til varme- og kølesystemer

Fuld korrosionsbeskyttelse

Fjerner slam, jern og kobber

Fjerner bakterier og hindrer bakterievækst

Fjerner luft (mikrobobler)

Regulerer pH, alkalitet og hårdhed

... uden brug af miljøbelastende kemi.

Tele :  4576 7628

Mail : email@bin-x.com

Web: www.bin-x.com

BIN-X - DGT ApS

Møllevej 9, K.1

2990  Nivå

BIN-X System 
Ultrafiltrering af koldt og
varmt brugsvand

Fjerner alle bakterier og partikler ned til 0,03 µm
(legionella, campylobacter, e-coli, uopløst kalk m.m.)
Forhindrer dannelse af biofilm
Mekanisk filtrering uden kemi
Automatisk rensefunktion
Godkendt til drikkevand 
Godkendelse nr. 05/0008

WATER TREATMENT
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Miljørigtig korrosionsbeskyttelse              Effektiv legionellabekæmpelse

Kontakt os - vi kan sikre dig rent vand, 
og det betaler sig!

Køling  

mailto:email@bin-x.com
http://www.bin-x.com
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engang bliver udfaset, kan man stadig bruge propan,« siger  
Henrik Bruun.

Fordele ved propan

Ifølge Kølegruppen er der flere fordele ved propan – sammenlig-
net med for eksempel ammoniak.

»Ammoniak anvendes normalt i større anlæg og kan være for-

bundet med store vedligeholdsomkostninger, så de anlæg er ty-
pisk dyre i både anskaffelse og driftsomkostninger. Til gengæld 
har de høj energieffektivitet under de rette driftsforhold. Propan 
er en betydeligt billigere løsning i både anskaffelse og vedlige-
holdsomkostninger og ofte en bedre løsning end ammoniak i 
anlæg op til 500-600 kW,« siger Henrik Bruun.

Sammenlignet med ammoniak har propan meget lavere  
serviceomkostninger. Der er tale om helt lukkede anlæg, som 
dermed ikke er i kontakt med omgivelserne.

En yderligere fordel ved propanbaserede anlæg er, at de kan 
bygges i meget små dimensioner, så deres ”footprint” på en  
virksomhed kan være meget begrænsede. Kølegruppen har for 
eksempel leveret et propananlæg, der skal stå på et loft, hvor 
kravet var maksimalt 1,5 meters højde.

Når man vælger køleanlæg, kan der være flere afgørende  
parametre: Driftspunkter (højeste og laveste temperaturer),  
antal driftstimer, energieffektivitet, miljøbelastning, applikation 
(proces, komfort), medier (vand, luft) og dimensioner.

»For nogle kunder betyder miljøbelastningen meget, så de  

  Kølegruppen A/S etableret i 2008.

  Kølegruppen har afdelinger i Ishøj, Silkeborg og Vejle.

  Kølegruppen udvikler og bygger propanbaserede  
køleanlæg.

  Kølegruppen servicerer alle typer køleanlæg.

  Kølegruppen købte i 2015 Bundgaard Køleteknik.

Kølegruppen A/S 

»

Fra venstre: Produktionsleder og maskinmester Morten Rasmussen, projekt/salgsleder og maskinmester Henrik Bruun, direktør Henrik Ritter og Project 
Manager Jonas S. Nielsen. 
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ønsker naturlige kølemidler. For nogle kunder er anskaffelses- 
prisen meget vigtig, mens nogen også kigger på omkostninger 
over levetid, så man skal til at se på service og vedligehold.  
Nogle kunder har specielle krav til dimensionerne, fordi anlægget 
skal stå et bestemt sted, og så kan de måske ikke bruge en stan-
dardløsning. Her er vores opgave at vejlede og rådgive kunderne, 
når de henvender sig,« siger 
Henrik Bruun.

Standard og 

skræddersyet

Kølegruppen kan levere an-
læg op til 1.000 kW, men de 
fleste leverede anlæg har en 
kapacitet fra 20 til 400 kW. 
Kunderne tilbydes både stan-
dardløsninger og skræddersy-
ede anlæg. Standardløsnin-
gen henvender sig til den 
prisbevidste kunde, som ikke 
har behov for specielt tilpas-
sede løsninger.

»Over for nogle kunder bliver vi nødt til at kunne konkurrere 
på prisen. Derfor har vi udviklet nogle standardserier af køle- 
anlæg og chillere. Med standardløsninger kan vi tilbyde vores  

anlæg til konkurrencedygtige priser til de kunder, hvor anskaffel-
sesomkostningerne betyder meget,« siger Morten Rasmussen.

Kølegruppen har en serie af standardkøleanlæg på 20-80 kW 
og en anden serie fra 100-400 kW.

»Med vores standardløsninger har vi udviklet nogle plug-and-
play anlæg, som kan køres ind på en palleløfter og kobles direkte 

til kundens applikation. Anlæg-
gene fylder ikke så meget og 
kan derfor placeres mange ste-
der. Prisen er tæt på prisen for 
et traditionelt køleanlæg,« si-
ger Morten Rasmussen.

Mens maskinmesterkollega-
en Henrik Bruun repræsenterer 
flere årtier i branchen, er  
Morten Rasmussen helt ny i 
kølebranchen. Han har været 
ansat i Kølegruppen siden 
sommeren 2017 med en fortid 
som sejlende maskinmester i 
søværnet.

»Da jeg sejlede, brugte vi rigtig meget tid på driften af vores 
køleanlæg, så da jeg gik i land og søgte job, tænkte jeg, at der 
måtte være arbejde at få i den branche, fordi der nok var efter-
spørgsel på kølespecialister,« siger han.

»

Køling  

»

Brug for en
ny varmemester? 

Crystal Trykkalibratorer
Frode Pedersen Sensorer
Jofra Temperaturkalibratorer

www.ametekcalibration.com

Så kan vi varmt anbefale vores nye CTC serie
- Compact Temperature Calibrator

• Bredt temperatur område fra -25 til 660°C
• Høj nøjagtighed ± 0,2°C
• God stabilitet ± 0,04°C
• Intuitiv, hurtig og brugervenlig betjening
• Input for ekstern reference sensor
• Let og nem at bære
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Din freelance maskinmester til erhverv
Skal du have hjælp til mekaniske anlæg?
HJ-Engineering er din fleksible løsning!

Vi hjælper med alt  
indenfor:
• Mekanisk vedligehold
• Køleteknik
• Maskinombygning
• Projektledelse og montage

Se ydelser, referencer
samt certifikater på

www.hj-engineering.com

ELLER RING PÅ:
23 95 70 98

TECHNICAL MANAGEMENT - MECHANICAL MAINTENANCE

»De naturlige kølemidler er  
fremtiden for kølebranchen.  
De syntetiske kølemidler vil  

stille og roligt blive udfaset, efterhånden 
som kravet til lav GWP – Global Warming 
Potential – vil mindske udbuddet og  
fordyre de syntetiske løsninger.

Henrik Bruun, maskinmester og  
projektingeniør hos Kølegruppen A/S.

http://www.ametekcalibration.com
http://www.hj-engineering.com
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» Samme sprog som kunderne

I dag er Morten Rasmussen ansvarlig for 
produktion af køleanlæg hos Kølegrup-
pen. Når Henrik Bruun har solgt et pro-
jekt til en kunde, overtager Morten Ras-
mussen opgaven med at designe anlæg-
get sammen med Project Manager Jonas 
S. Nielsen.

»Hvis man ser på anskaffelsesprisen, 
ligger propan lidt over freon-an-
læg, men langt under ammoni-
akanlæg. Så hvis man ønsker et 
naturligt kølemiddel, er propan 
et oplagt valg.

Desuden har propan den for-
del i forhold til ammoniak, at 
det er nemmere at designe an-
læg med små dimensioner. Små 
ammoniakanlæg kan typisk ikke 
betale sig,« siger Henrik Bruun.

Som ansvarlig for salg møder 
Henrik Bruun ofte andre maskin-
mestre, når han besøger en virk-
somhed.

»Vores kunder er ofte repræsenteret af 
en maskinmester, og det er altid en fordel, 
for når to maskinmestre taler sammen, 
taler vi samme sprog, for eksempel når vi 
taler om varmebalance, varmetransmission 
og virkningsgrader. Vi starter dialogen på 

samme niveau, og det er som regel altid 
en god begyndelse på et samarbejde,« 
siger han.

Fleksibelt design

95 procent af komponenterne i Kølegrup-
pens løsninger er standardkomponenter, 
og det også forudsætningen for konkur-
rencedygtige priser. Men selv om der an-

vendes standardkomponenter, er der en 
høj grad af fleksibilitet, når det gælder 
valg af komponenter, for eksempel kom-
pressorer.

»Vi er ikke afhængige af en bestemt 
type kompressor, men bruger både skrue-, 

stempel- og scroll-kompressorer, alt efter 
hvad der passer bedst til det konkrete  
anlæg, eller hvis kunden har specifikke 
ønsker, som skal opfyldes,« siger Morten 
Rasmussen.

Hver type kompressor har sine fordele.
»Nogle kompressorer er designet, så de 

har mindre mekanisk slid, mens andre er 
mere energieffektive, og andre kræver 

mindre vedligehold. Det rådgiver 
vi kunderne om, når vi finder ud, 
hvad deres ønsker er. Vi er ikke 
bundet til bestemte teknologier, 
ud over at vi anvender propan 
som kølemiddel,« siger Morten 
Rasmussen.

Kølegruppen har også en test-
bænk, så der kan laves Factory 
Acceptance Test af de færdige 
løsninger, inden de sendes til 
kunden.

»Vi har kunder, blandt andet 
pharma-virksomheder, der kom-
mer til FAT hos os. De har beslut-

tet, at de skal have en grøn profil i deres 
køleanlæg og har derfor valgt propan som 
kølemiddel. De har måske nogle ener-
gikvoter, som skal overholdes, og ønsker 
derfor en køleløsning, som er både miljø- 
og klimavenlig og samtidig meget drifts-

»Vores propanløsninger 
bygger på helt lukkede 
systemer, som ikke udgør 

en større risiko end andre typer 
køleanlæg. Man behøver ikke en 
ATEX-zone eller andre særlige  
foranstaltninger.

Jonas S. Nielsen,  
Project Manager hos Kølegruppen A/S. 

 Køling

»

Brug af elektroniske termoventiler og tryktransmittere sikrer en stabil drift selv ved meget små kapaciteter.
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Køling  

Maskinmestrene Henrik Bruun  
og Morten Rasmussen ved  
Bundgaards FAT-teststand.
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sikker, så de ikke risikerer stop i deres pro-
duktion,« siger Jonas S. Nielsen.

Ingen øgede risici

Nogle steder er propananlæg placeret 
udendørs af hensyn til brandfaren, men 
det er ikke tilfældet med Kølegruppens 
anlæg.

»Vores propanløsninger bygger på helt 
lukkede systemer, som ikke udgør en stør-
re risiko end andre typer køleanlæg. Man 
behøver ikke en ATEX-zone eller andre 
særlige foranstaltninger. De større anlæg 
er altid godkendt af et klasseselskab som 
uafhængig 3. part. Så kunder, der vælger 
propan som kølemiddel, har ingen grund 
til at være bekymrede for øgede risici,« 
siger Jonas S. Nielsen.

»Vi har den nødvendige knowhow i at 
designe propananlæg, som kan stå alle 
steder, hvor vores kunder ønsker, de skal 
stå. Propananlæg er ikke farligere end 
ammoniakanlæg eller andre typer køle- 
anlæg, hvis de bliver designet rigtigt,« 
siger Morten Rasmussen.

»Vores anlæg overholder selvfølgelig al 
lovgivning på området, men propan har  
ry for at være farligt, og det image vil vi 
gerne gøre op med. Vi møder nogle gan-
ge kunder, som er meget skeptiske, fordi 
de forbinder propan med brandfare. Men 
vi er meget erfarne i design af propanan-
læg og kender de nødvendige tools-of-
the-trade. Vi plejer at sige, at vi kan alt 
det, de andre kølefirmaer kan, men så kan 
vi også lige propan, siger Henrik Bruun.

Hurtig reaktionstid

På landsplan er Kølegruppen et af de stør-
re kølefirmaer, og med tre afdelinger i 
Jylland og på Sjælland fungerer man som 
både et landsdækkende og et lokalt køle-
firma.

»Vores måde at styre servicen på sikrer, 
at der altid er ressourcer nok i serviceafde-
lingen, så der er korte responstider. Vi har 
altid i Kølegruppen tilstræbt at kunne  
stille med en tekniker inden for 3 timer, 
uanset hvor kunden befinder sig i landet,« 
siger Henrik Bruun.

Også når det gælder propananlæg, har 
Kølegruppen med sit ejerskab af Bund-
gaard Køleteknik placeret sig i et godt  
udgangspunkt for fremtidens køleanlæg 
baseret på naturlige kølemidler.

»Vi er i den situation, at hvis en kunde 
ønsker propan som kølemiddel, så er der 
ikke så mange leverandører eller produ-
center at spørge, og slet ikke hvis man 
ønsker en dansk udviklet løsning frem for 
et importeret anlæg. Særligt når det gæl-
der vand-til-vand-løsninger, er vi stort set 
alene på markedet for propananlæg. Men 
vi vil gerne vokse, og det er planen, at vi 
skal opbygge markeder i Tyskland, Norge 
og Sverige,« siger Jonas S. Nielsen.

  Bundgaard Køleteknik blev grund-
lagt i 1952 og er specialister inden 
for miljøvenlige propananlæg og  
vandkøling. Bundgaard Køleteknik 
er nu en del af Kølegruppen.

Bundgaard Køleteknik A/S

»

Bundgaards nye WWC1XS med en kapacitet  
på 109/88 kW (varme/køl) ved en fremløbs- 
temperatur på 55/10°C. Med en propanfyld-
ning på 2 x 1,7 kilo. Til indendørs opstilling  
i teknikrum.

 Køling
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Raid Salah på rundering ved  
kedlen på den kulfyrede blok 7, 
hvor der bliver lavet damp til  
turbinen. Kedlen er cirka  
73 meter høj.



Maskinmesteren  januar 2018 25

Fjernvarme  

»

Af Joel Goodstein – foto lArs Møller

Som 14-årig kom Raid Salah til  
Danmark fra Irak.

»Min mor var direktør for en  
syfabrik i Irak, som fik en kontrakt  
med militæret under Saddam 
Hussein-styret. Men på grund af 
blandt andet svigt i strømforsy-
ningen kunne fabrikken ikke 
levere det, der var aftalt i kon-
trakten. Det skabte en masse 
problemer, og derfor måtte vi 
flygte fra Irak,« fortæller Raid 
Salah, som kom til Danmark 
med sin familie i 2001.

Med i sin bagage fra Irak hav-
de Raid Salah en drøm om at 
blive maskinmester.

»Allerede som dreng tænkte 
jeg på at komme ud og sejle 
som maskinmester, og da jeg 
kom til Danmark fandt jeg ud 
af, at jeg var kommet til et af de bedste 
lande i verden, når det gælder maritime 
uddannelser,« siger Raid Salah.

Efter tre år i Forsvaret og en Hf-eksa-
men søgte Raid Salah om optagelse på 
maskinmesterskolen i Fredericia. Her star-
tede han på værkstedsskole, og derefter 
kom han i værkstedspraktik i Billund Luft-
havn.

»De spurgte om mine svage sider, og 
jeg svarede, at det nok var el. Så jeg  
startede i deres el-værksted, og der gik  
jeg alle ni måneder i min praktik med  
elektrikerne. Det gav mig en god viden  

om el, selv om det mest var den praktiske 
del af el-arbejdet, jeg lærte,« fortæller 
han.

Turbine-bypass

Tilbage på Fredericia Maskinmesterskole 
valgte han energilinjen.

»Jeg havde prøvet at snuse lidt til det 
maritime på en søfartsskole, og jeg har 
været i praktik på Esbjerg-Harwich-ruten. 
På den måde fandt jeg ud af, at jeg nok 
ikke skulle arbejde til søs. Jeg er et meget 
stort familiemenneske, og det passer ikke 
så godt med at være til søs i flere uger ad 
gangen. Men jeg har en stor interesse for 
energi og energiproduktion, og derfor 
valgte jeg energilinjen på maskinmester-
uddannelsen,« fortæller Raid Salah.

Denne interesse udmøntede sig i hans 
bachelorprojekt, som blev lavet på Skær-
bækværket.

»Jeg lavede projekt om turbine-bypass, 
når man ønsker kun at producere varme, 
men ikke el på grund af negative eller  
meget lave elpriser. Dengang var Skær-
bækværket fyret med naturgas, så når 
gasprisen var høj, og elprisen var negativ, 
ville det være oplagt at bypasse turbiner-

ne og kun lave varme. Turbine-by-
pass ville kræve nogle tekniske æn-
dringer af anlæggene på Skær-
bækværket, og det beskrev mit 
projekt et forslag til. Samtidig be-
skrev det, hvordan man bedre kun-
ne udnytte dampen i opstartsfasen, 
hvor dampkvaliteten normalt ikke 
er god nok til turbinerne. Så det var 
en slags win-win-løsning, og så vidt 
jeg ved, har man på det konvertere-
de Skærbækværk nu etableret en 
bypass-løsning, så ideen fra mit  
bachelorprojekt faktisk har fundet  
anvendelse,« siger Raid Sahal.

Flere end 100 ansøgninger

Da Raid Salah stod færdiguddannet som 
maskinmester i sommeren 2013, fik han 
at vide, at der ville være masser af jobmu-
ligheder, og at mange virksomheder 
manglede maskinmestre.

»Desværre var det ikke så nemt, som 
jeg havde fået indtryk af. Jeg ved ikke,  
om det har med min baggrund som ind-
vandrer at gøre. Jeg stod med et 12-tal i 
min bacheloropgave, men alligevel var der  
ingen, som kunne bruge mig. Men jeg er 
ikke typen, der giver op. Jeg deltog i kon-
ferencer, jobmesser og jobtræf,« fortæller 
Raid Salah, som endte med at sende flere 

En drengedrøm  
fuld af energi
Raid Salah er driftsmester hos Fjernvarme Fyn, og dermed er drengedrømmen om et  

arbejdsliv med energi gået i opfyldelse. Han afventer spændt værkets omstilling til  

vedvarende energi.

»Jeg har lært meget i  
jobbet om de tekniske 
og driftsmæssige  

udfordringer, man har på et  
stort kraftværk, og hvordan  
alle processerne i en kraftvar-
meproduktion hænger sammen.

Raid Salah, driftsmester  
hos Fjernvarme Fyn.
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Raid Salah (t.v.) i kontrol-
rummet, hvor han altid 
har ønsket at arbejde som 
maskinmester. Her med 
maskinmesterkollega  
Thomas P. Nielsen.

Blok 8 på Fjernvarme 
Fyns kraftvarmeværk 
er halmfyret, og der 
anvendes fuldauto-
matiske halmlinjer 
med løbende kontrol 
af halmtilførslen.
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end 100 ansøgninger af sted, før der 
efter seks måneder var bid hos Rambøll 
Olie & Gas i Esbjerg.

»Det blev en god start på karrieren. 
Min stilling var Maintenance Design Spe-
cialist, hvor jeg havde ansvar for vedlige-
holdsplaner på boreplatforme i Nordsøen. 
Jeg nåede at besøge en enkelt platform, 
men ellers var det et kontorjob, så der var 
ikke så meget action,« siger han videre.

Efter halvandet år var han klar til at prø-
ve noget nyt.

»Jeg er ikke til et job, hvor man kun 
sidder ved skrivebordet. På et tidspunkt 
bliver jeg rastløs, og så skal jeg ud og 
skrue på tingene og have lidt skidt på 
hænderne. Derfor begyndte jeg at tænke 
på et job på et kraftværk, som også ville 
opfylde mit ønske om at arbejde med 
energiproduktion. Nu kunne jeg målrette 
min jobsøgning meget mere, og det er jo 
altid en fordel at søge job, når man allere-
de har et job,« fortæller Raid Salah.

Driftsmester hos Fjernvarme Fyn

Siden sommeren 2015 har Raid Salah væ-
ret driftsmester hos Fjernvarme Fyn. Hans 
opgaver er knyttet til kraftvarmeværkets 
blok 7 og 8, hvor han dels sidder i kon-
trolrummet, dels runderer værket og løser 
forefaldende tekniske opgaver af mere 
eller mindre akut art.

»Vores vagter kan være meget forskelli-
ge. Nogle vagter sidder man mest i kon-
trolrummet og har tid til en kop kaffe eller 
to. Andre vagter er man ude på værket et 
sted, hvor der er en komponent, som akut 
skal repareres eller sikres til senere repara-
tion. Så man ved aldrig, hvad der venter 
på en vagt,« siger han.

Ud over vagterne i kontrolrummet har 
Raid Salah ansvar for at sikre anlæg, der 
skal serviceres eller repareres. Der skal ud-
arbejdes vedligeholdsplaner for anlæg og 
komponenter. Han er også teknisk ansvar-
lig for værkets brandsystemer og for det 
ammoniak-baserede denox-anlæg.

»Som sikringsansvarlige skal vi sikre an-
læg ved at lukke ventiler, slukke for 
strømmen eller dræne for vand eller olie, 
hvis det er nødvendigt. Anlæggene skal 
sikres, så håndværkere eller teknikere kan 
komme til at arbejde på dem uden risici,« 
fortæller han videre.

Jobbet hos Fjernvarme Fyn er meget 
tæt på, hvad han forinden forestillede sig 
om at arbejde på et kraftværk.

»Jeg har lært meget i jobbet om de tek-
niske og driftsmæssige udfordringer, man 
har på et stort kraftværk, og hvordan alle 
processerne i en kraftvarmeproduktion 
hænger sammen. Der er en masse proce-
durer, man skal lære at følge, og oveni 
skal man lære, hvordan man håndterer 
nødsituationer. Så det har været en meget 
spændende og lærerig proces for mig at 
arbejde på kraftvarmeværket, og det lever 
fuldstændig op til mine ønsker om at ar-
bejde med energiproduktion,« siger Raid 
Salah, som også er meget glad for den 
måde, han er blevet taget i mod af kolle-
gaerne på værket.

»Det betyder rigtig meget, at man føler 
sig velkommen og har et godt forhold til 
sine kollegaer, når man arbejder tæt sam-
men. Jeg skal nogle gange lede lidt efter 
ordene på dansk, så jeg er afhængig af, 
at det ikke er et problem for mine kolle-
gaer, og jeg oplever, at de har taget virke-
lig godt imod mig og respekterer mig 
både personligt og fagligt,« siger Raid 
Salah.

Kul og halm i to blokke

Blok 7 og 8 er to meget forskellige blokke 
set fra den driftsansvarliges synspunkt. 
Blok 7 er den store blok, som anvender 
kul som brændsel. Blok 8 er den lille 

Fjernvarme  

»

»

Raid Salah ved venti-
lerne på turbinedræn 
på den halmfyrede 
blok 8.

»Allerede som 
dreng tænkte 
jeg på at 

komme ud og sejle som 
maskinmester, og da 
jeg kom til Danmark, 
fandt jeg ud af, at jeg 
var kommet til et af de 
bedste lande i verden, 
når det gælder mariti-
me uddannelser.

Raid Salah, driftsmester hos 
Fjernvarme Fyn.
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Raid Salah ved røggas- 
kondenseringssystemet på 
blok 8, som er Fjernvarme 
Fyns halmfyrede blok.
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halmfyrede blok, som generelt er meget 
nemmere at håndtere i det daglige. En af 
de tekniske forskelle er, at blok 8 ikke an-
vender en kondensator til at komme af 
med noget af energien, som det er tilfæl-
det på den store blok 7.

»Vi kan ikke udnytte al dampen fra 
blok 7, så vi må bortkøle med havvand, 
og på den måde er blok 7 ikke lige så 
energieffektiv som blok 8. Der er et rela-
tivt stort tab i kondensatoren på blok 7, 
og det har vi slet ikke på blok 8, som på 
den måde er en meget mere energieffek-
tiv måde at producere energi på,« siger 
Raid Salah.

Den kulfyrede blok 7 udgør en vigtig 
del af Fjernvarme Fyns samlede energi-
produktion, og der arbejdes med en hel-
hedsplan om blandt andet levetidsforlæn-
gelse af anlægget frem til minimum 
2025. I den sammenhæng regnes der 
blandt andet på mulighederne for tilsats-
fyring, hvor kul suppleres med et 
CO2-neutralt brændsel som eksempelvis 
halm. Men på sigt skal kul udfases, og 
Fjernvarme Fyn arbejder ud fra en over-
ordnet plan om, at den fynske fjernvar-
meproduktion skal være fri for fossile 
brændsler senest i 2030.

Fjernvarme Fyn har indgået en aftale 
med Facebook, som betyder, at over-
skudsvarmen fra Facebooks kommende 
datacenter i Odense skal anvendes i fjern-

varmenettet. Overskudsvarmen forventes 
at dække 6.000-7.000 husstandes for-
brug og kan på den måde fortrænge cir-
ka fem procent af Fjernvarme Fyns samle-
de energiproduktion. Hermed kan varme-
produktionen fra den kulfyrede blok 7 
reduceres.

Ombygning af affaldsanlæg

Et andet ambitiøst projekt er Fjernvarme 
Fyns affaldsenergianlæg, som ombygges 
for en kvart milliard kroner. Med ombyg-
ningen vil anlæggets kapacitet samt ener-
gien i affaldet fremover blive udnyttet 
bedre og mere effektivt.

»Jeg venter spændt på, hvad fremtiden 
bringer for kraftvarmeværket. Det er jo 
vedvarende energi, som er fremtiden, når 
man ser på de overordnede politiske 
mål,« siger Raid Salah.

Han mener, at det godt kan forsvares at 
fyre med kul lidt endnu, fordi rensningen 
af røggassen i dag er meget effektiv.

»Man kan da godt spørge, hvad der  
er mest miljørigtigt – at fælde skove for 
at skaffe biomasse, eller bruge kul hvor 
røggassen bliver renset meget effektivt? 
Personligt kan jeg godt lide halm som 
brændsel. Det er et restprodukt fra  
landbruget, som er til rådighed under  
alle omstændigheder. Men vi venter  
stadig spændt på, hvordan næste kapitel 
af værkets historie kommer til at se ud.  
Jeg glæder mig meget til at være med  
og håber, at der bliver nogen spændende 
projekter at deltage i,« siger Raid Salah, 
som også er i gang med onlineuddan- 
nelsen Energy Engineering for at være 
endnu bedre forberedt til fremtidens  
opgaver.

»

  Kraftvarmeværket er beliggende ved 
Odense Kanal nord for Odense.

  Værket blev opført i 1953 og har en 
samlet effekt på 442 MW el og 680 
MJ/s varme.

  Blok 7 fra 1991 anvender kul, olie og 
biogas – med en effekt på 407 MW 
el og 570 MJ/s varme.

  Blok 8 fra 2010 bruger halm – med 
en effekt på 35 MW el og 110 MJ/s 
varme.

  Fjernvarme Fyns Affaldsanlæg (FFA) 
producerer årligt 2.480 TJ varme og 
el (2016).

  Kraftvarmeværket er ejet af 
Fjernvarme Fyn.

Fjernvarme Fyns produktionsanlæg

Raid Salah i tavlerum, hvor den elektriske sikring af komponenterne starter.
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Ove Dan Boddum Larsen (t.h.)  
og Jesper Lynnerup Kristensen  
på blok 2’s tag, hvorfra man kan  
kigge over på fliskedelbygningen. 
I baggrunden ses de to transport-
bånd, der transporterer flisen fra 
kajen til filterbygningen, hvor  
der finder en frasortering af  
overstørrelse flis og magnetisk  
materiale sted. Det kan være  
motorsavskæder, kiler med videre.  
Herefter køres flisen til lageret.
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Skærbækværket  
skal bruge en  
masse biomasse
Skærbækværket er nu konverteret fra naturgas til biomasse, og dermed er et af landets største 

kraftvarmeværker klar til at levere fjernvarme og el på en grøn, vedvarende energikilde. »
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Af Joel Goodstein – foto lArs rønbøG

Der er ikke indkøbt en isbryder til at 
holde Kolding Fjord og Lillebælt 
isfri, men ellers er Skærbækværket 

nu klar til at tage hul på et nyt kapitel 
med biomasse som brændsel – i mindst 
tyve år frem.

»Der er indgået en aftale mellem TVIS 
og Ørsted om levering af grøn varme fra 
Skærbækværket de næste tyve år. TVIS og 
Ørsted har investeret et meget stort beløb 
i konverteringen af værket til biomasse, så 
man kan levere grøn fjernvarme til kun-
derne,« fortæller maskinmester Ove Dan 
Boddum Larsen, som har været idriftsæt-
telsesleder under den treårige konverte-
ringsfase.

I varmesæsonen vil en coaster eller 
pram hver dag lægge til ved de nye kaj- 
anlæg for at kunne dække behovet for 
træflis. Årligt forventes et forbrug af 
træflis på 430.000 ton.

»Vi har lagerkapacitet til ni dages for-
brug ved fuldlast, så selv om fjorden fryser 
til, har vi nogle dage til at få lavet en sejl-
rende eller få kørt flis ind med lastbil,« 
siger Ove Dan Boddum Larsen.

Tre års konvertering

Skærbækværket blev indviet i 1951, og i 
de første 46 år var kul det primære 
brændsel. I 1997 blev en ny blok 3 med 
naturgas idriftsat. Efter tyve år med natur-
gas er det fra varmesæsonen 2017/2018 
flis, der nu bliver det primære brændsel.

Forud er gået en treårig konverterings-
proces, som begyndte i sommeren 2014, 
da der blev indgået en aftale mellem TVIS 
og det daværende DONG Energy – med 
det formål at TVIS kan levere fjernvarme 
baseret på vedvarende ”grøn” energi til 
sine kunder.

Maskinmestrene Ove Dan Boddum Lar-
sen og Jesper Lynnerup Kristensen har 
været med i tilsynsorganisationen under 
konverteringsprocessen. Ifølge de to ma-

skinmestre har det været en afgørende 
forudsætning for en vellykket konverte-
ring, at værkets egne medarbejdere har 
deltaget i processen.

»Jeg tror ikke, man kunne have drevet 

 Fjernvarme

De to fliskedler er identiske og ophængte, så de kan udvide  
sig nedad, i takt med at materialerne varmes op. Fliskedlen er  
en ristekedel, hvor flisen kastes ind på risten. Flisstykkerne  
udbrænder, imens risten bevæger flisen på tværs af kedlen.

»Jeg tror ikke, 
man kunne 
have drevet 

processen på samme 
måde uden deltagel-
se af medarbejdere 
fra værket. Vi har et 
godt kendskab til 
værkets anlæg og til 
driften. Man kan ikke 
købe sig til den viden 
ude i byen.

Jesper Lynnerup Kristensen,  
maskinmester på 
Skærbækværket.
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processen på samme måde uden deltagel-
se af medarbejdere fra værket. Vi har et 
godt kendskab til værkets anlæg og til 
driften. Man kan ikke købe sig til den vi-
den ude i byen,« siger Jesper Lynnerup 
Kristensen, der har arbejdet på værket i 
fem år og tidligere har arbejdet på Kynd-
byværket og Slagelse Kraftvarmeværk.

»Sidste års revision på blok 3 skulle  
udføres samtidig med flisanlæggets sam-
menkobling med blok 3’s turbine, og  
denne proces havde ikke været mulig 
uden inddragelse af personer med stort 
anlægskendskab. Efterfølgende skulle 
blok 3 startes, mens der blev arbejdet  
videre på flisanlægget. Det stillede også 
store krav til anlægskendskab af hensyn  
til sikkerheden i det fremadrettede arbej-
de, idet de to anlæg nu fysisk hang sam-
men,« siger Ove Dan Boddum Larsen.

800 mand på byggepladsen

En stor opgave for Jesper Lynnerup  
Kristensen har været at styre sikkerhed  
og arbejdsmiljø på byggepladsen. Under 
hele konverteringsprocessen har værket 
skullet køre videre i normal drift, hvilket 
har krævet en sikker adskillelse af de  
eksisterende anlæg og byggepladsen.

»Vi har været kraftvarmeværk og 
byggeplads på én gang, så det har 

Den eksisterende kedelbygning fra blok 2 er blevet genanvendt og rummer blandt andet  
flisanlæggets fjernvarmeveksler og røggaskondenseringsanlægget.»

  Skærbækværket har fra sin etable-
ring i 1951 været igennem en omstil-
ling fra sort til grøn energi.

  Skærbækværket blev i 1951 bygget  
til at fyre med kul.

  I 1997 blev værket ombygget til at 
fyre med gas.

  I slutningen af 2017 idriftsættes to 
nye biokedler, der skal fyre med flis 
fra resttræ fra bæredygtigt skovbrug.

  Ved at skifte til træflis reduceres  
værkets årlige CO2-udledning med 
cirka 250.000 tons CO2. Det svarer  
til den årlige CO2-udledning fra mere 
end 125.000 biler.

  Konverteringen af Skærbækværket  
er sket i samarbejde med TVIS, som 
har valgt at investere i en ombygning 
af Skærbækværket til biomasse for  

at sikre den stabile varmeforsyning  
i Trekantområdet i endnu 20 år.

  Målet for TVIS er, at fjernvarmen  
er 100 procent CO2-neutral senest  
i år 2050 og uafhængig af fossile 
brændsler.

  TVIS er ejet af de fire kommuner i 
Trekantområdet; Fredericia, Kolding, 
Middelfart og Vejle.

  TVIS er 80 procent investor i  
ombygningen af Skærbækværket til 
biomasse. Ørsted er bygherre og ejer 
og driver værket.

  Den samlede investering er over  
1,8 milliarder kroner, hvor TVIS  
investerer cirka 1,5 milliarder til  
gengæld for eneretten på varme- 
delen, og Ørsted har forsynings- 
pligt.

  Med omstillingen fra kul til biomasse 
bliver varmeforsyningen fra TVIS 95 
procent grøn.

  Det årlige forbrug af træflis på  
værket skønnes at blive 450.000 tons 
med et maksimalt dagligt forbrug  
på 2.600 tons. 

  Skærbækværket vil hovedsageligt 
importere træflis fra landene 
omkring Østersøen, blandt andet 
Norge, Sverige og Baltikum, men  
vil også kunne modtage dansk flis, 
eksempelvis i forbindelse med  
ekstraordinært skovfald.

  Gaskedlen på Skærbækværkets  
blok 3 kan stadig sættes i drift, hvis  
biomasse-kedlerne er ude af drift, 
eller hvis elprisen er så attraktiv  
(i forhold til gasprisen), at det kan 
betale sig at lave strøm.

Skærbækværkets konvertering til biomasse
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krævet opbygning af et komplet sikker-
hedssystem, som omfattede både de fysi-
ske adgangsveje til området og et system 
til at håndtere arbejds- og adgangstilladel-
ser,« siger Jesper Lynnerup Kristensen,  
og fortsætter:

»Sikkerhed har været i højsædet, og 
heldigvis har vi undgået alvorlige ulykker.« 
På et tidspunkt arbejdede der over 800 
mand på byggepladsen, og der var ud-
stedt 200-300 arbejdstilladelser. I perioder 
er der blevet arbejdet døgnet rundt på 
byggepladsen, og det har stillet store krav 
til tilsynet, der var tilstede, når der blev 
arbejdet på pladsen.

»Sat lidt på spidsen kan man sige, at vi 
har bygget flyveren, mens vi fløj. Da vi gik 

i gang, var der en overordnet plan, men 
undervejs har der vist sig mange problem-
stillinger, man skulle finde løsninger på, 
efterhånden som de opstod, og sådan  
er det måske bare i så store projekter.  
Det er svært at forudse alle problem- 
stillinger på forhånd,« siger Ove Dan  
Boddum Larsen.

»Når det var mest hektisk, kunne vi  
sagtens have haft flere fra værket med  
i fagtilsynet og have fulgt processen  
endnu tættere og måske undgået nogle 
smuttere undervejs,« siger Jesper Lynne-
rup Kristensen.

For eksempel er nogle rør og ledninger 
blevet gravet op og ned et par gange på 
grund af ændrede planer.

Et halvt års forsinkelse

Som idriftsættelsesleder har Ove Dan 
Boddum Larsen blandt andet været  
ansvarlig for test af de nye anlæg.

»Funktionsafprøvningen har været i 
gang siden foråret 2017. Vi har gennem-
ført både kolde og varm idriftsættelse 
med og uden medier – og med og uden 
spænding. Vi har opbygget sikringssyste-
mer til at registrere alle de nye kompo-
nenter og sørget for, at sikkerheden altid 
var i orden, når de nye anlæg skulle te-
stes, og der skulle sættes spænding på,« 
siger han.

»Når man kommer fra daglig drift i 
kontrolrummet til et så stort konverte-
ringsprojekt, er der næsten lutter nye  

 Fjernvarme

Jesper Lynnerup Kristensen (t.v.) og Ove Dan Boddum Larsen i blok 3’s eksisterende kontrolrum. Herfra overvåges og styres både blok 3 og hele flisanlægget.

»
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opgaver, og det har været en stor og spændende faglig udfor-
dring. Vi har skullet holde snor i leverandører og sørge for, at  
frister blev overholdt, og sikre at opgaver blev udført sikkert og 
på den rigtige måde. Ellers kan man risikere, at nogen springer 
over, hvor gærdet er lavest, og så skal man nogle gange tale  
med store bogstaver,« siger Jesper Lynnerup Kristensen.

Idriftsættelsen af det konverterede værk er blevet forsinket  
et halvt års tid, da kvaliteten af de mange svejsninger i de to  
nye biomassekedler ikke i første omgang var, som den skulle 
være.

»Det var planlagt, at idriftsættelsen af de nye anlæg skulle fin-
de sted i den sidste halvdel af varmesæsonen 2016-2017, men 
desværre blev nogle af de mest kritiske komponenter så forsinke-
de, at idriftsættelsen blev skubbet et halvt år,« siger Ove Dan 
Boddum Larsen, som har arbejdet på Skærbækværket siden 
1996.

Selv om man har konsulteret kollegaer på andre biomassefyre-
de værker for at høre om deres erfaringer, har man også måttet 
erkende, at nogle problemstillinger er så lokale, at det er svært at 
kopiere andres fremgangsmåde.

»Det har været et meget stort projekt, og vi har været afhængi-
ge af leverandører, som desværre ikke alle har leveret alt det, de 
skulle, i den aftalte kvalitet til tiden. Det har skabt store forsinkel-
ser, som ikke har været til at forudse, da det var eksterne forhold 
uden for vores kontrol hos leverandører og deres underleverandø-
rer,« siger Jesper Lynnerup Kristensen.

Nye anlæg kræver ny strategi

De to nye biokedler er nu under indkøring. Den maksimale var-
me-effekt fra kedlerne er 320 MJ/s til erstatning for effekten på 
444 MJ/s fra naturgaskedlen på blok 3, der hidtil har leveret 
fjernvarme til TVIS.

»Naturgas er et meget nemt og homogent brændsel, som bli-
ver leveret direkte fra nettet til kedlerne. Biomasse kræver en hel 
anden og mere kompliceret infrastruktur, som har krævet en 
stor ombygning af værket. Der er bygget nye kajanlæg med nye 
kraner, der kan håndtere flis. Der er bygget transportbånd til at 
flytte flisen fra kajen til et flislager og videre til dagsiloer. Der er  
etableret to nye biokedler. Der er installeret nye løsninger til  
røggasrensning og røggaskondensering,« fortæller Jesper  
Lynnerup Kristensen.

De driftsansvarlige maskinmestre må derfor se frem til, at der 
skal lægges både nye driftsstrategier og vedligeholdsstrategier. 
Blandt andet skal man som noget nyt til at håndtere støv fra fli-
sen og akse og slagge efter forbrændingsprocessen.

»Med naturgassen er der jo ikke restprodukter, men det får vi 
nu. Så der bliver nok knapt så mange fredelige vagter som før. 
Vi har fået mange flere anlæg at holde kørende og vedligehol-
de. I forhold til naturgas er biomasse meget mere komplekst og 
kræver mange flere hjælpeanlæg, fordi det er et brændsel, hvor  
kvaliteten varierer for hver leverance, og som fysisk skal trans-
porteres og flyttes rundt på værket, og fordi der er problemstil-
linger med støv og de risici, som kan opstå derfra,« siger Ove 
Dan Boddum Larsen.

Nødvendig konvertering

Der er etableret to parallelle produktionslinjer, som kører  
helt uafhængig af hinanden, så den ene linje kan tages ud  
af drift, uden at det påvirker den anden linjes produktions- 
kapacitet.

Termografering fra jorden og i luften  
– med os ser du alt!
BL termografi kan med 44 års erfaring tilbyde dybdegående og 
præcise undersøgelser af fjernvarmenettet udført af certificerede 
operatører.

Termografering fra jorden:
–  Tæt kontakt med kunden igennem 

 undersøgelsens udførelse
–  Mulighed for umiddelbar opfølgning på 

fejl/brud i samspil med kunden
–  Hands-on-supplering, fx ved brug af 

 lytteudstyr
–  Kan overføres til jeres GIS system

Termografering fra luften:
–  Mulighed for større overblik
–  Termografering af svært tilgængelige 

ledninger
–  Kan overføres til jeres GIS system

Vi benytter altid det nyeste højteknologiske 
termiske udstyr, der sammen med vores store erfaring danner rammen 
for det fulde overblik over jeres ledningsnet. Alle undersøgelser 
opfølges af en fyldestgørende rapport, hvor fejl på ledningsnettet er 
præcist kategoriseret, således jeres videre opfølgning gøres enkel.

For mere information kontakt:
Afdelingsleder Brian Herløv Sørensen
Mobil: 40 63 24 46

Gl. Landevej 80 · 7000 Fredericia · 7620 7515 · www.bl-termografi.dk

»

  Maks. elproduktion: 95 MW.

  Maks. fjernvarmeproduktion: 320 MJ/s.

  Damptryk: 82 bar.

  Damptemperatur: 545 °C.

  Træflisforbrug ved fuldlast: 110 tons/time.

  Kedler designes mhp. eventuel senere udnyttelse af andre  
brændsler (eksempelvis risskaller, olivenskaller, halmpiller, 
lignin ol.) i samfyring med flis. Flis udgør altid mindst 60 
procent af tilført energi.

  DeNOx ved SNCR (Selektiv Non-Catalytic Reduction).

  Askeopsamling i posefiltre og efterfølgende røggas- 
kondenseringsanlæg for opnåelse af høj virkningsgrad.

  Når biokedlerne skal lave strøm, by-passes 1. trin i  
turbinetoget – det såkaldte VHP-trin – Very High Pressure 
– som kræver højere tryk, end biokedlerne kan levere.

Energiproduktion i det nye Skærbækværk 

Fjernvarme  

http://www.bl-termografi.dk
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»Vi har fået et meget fleksibelt anlæg, 
hvor vi stadigvæk har muligheden for at 
koble blok 3 med naturgas ind, hvis bio-
kedlerne bliver ramt af nedbrud, eller hvis 
elprisen bliver så høj, at det kan betale sig 
at lave mere strøm, end biokedlerne kan,« 
siger Ove Dan Boddum Larsen.

I det hele taget er der flere forskellige 
driftsscenarier, som maskinmestrene nu 
skal til at styre værket efter.

»For TVIS er hovedformålet at lave billi-
gere og grøn varme, da biomassen jo er 
afgiftsfri. Så vi bliver et varmekraftværk, 
som kun laver el, når elprisen er tilstræk-
kelig attraktiv. Ellers by-passer vi turbinen 
og laver kun varme,« siger Jesper Lynne-
rup Kristensen.

»Hvis ikke værket var blevet konverteret 
til biomasse, tror jeg, det kunne være 
endt med en lukning. Der er ikke en frem-

tid for fossilt fyrede værker, og der er ikke 
længere brug for så mange store kraftvar-
meværker til at lave strøm. Så værket var 
nok på vej i mølpose, hvis ikke TVIS og 
Ørsted havde investeret i konverteringen. 
Nu får Skærbækværket mindst tyve års 
drift mere, vi beholder vores arbejdsplads, 
og fjernvarmekunderne får grøn fjernvar-
me, så det er en triple win,« siger Ove 
Dan Boddum Larsen.

  Det primære formål med det konverterede værk er at lave 
varme, mens elektricitet er et sekundært produkt.

  Efter konverteringen har Skærbækværket to parallelle bio-
masselinjer samt den gasfyrede blok 3, som kan producere 
både varme og el.

  De to nye biokedler kan køre helt uafhængigt af hinanden 
og har hver sit skorstensrør.

  Etablering af to nye fliskedler og tilhørende kedelbygning.

  Renovering og udvidelse af den eksisterende kaj til 250 
meter.

  Etablering af to nye kraner på havnen.

  Transportsystem for træflis fra kajbånd frem til flislager.

  Sorteringssystem til frasortering af overstørrelse flis og 
magnetisk materiale.

  Træflislager på 80.000 m3 – svarende til ni dages forbrug 
ved fuldlast.

  Afsugningsanlæg til at minimere støvgener.

  To dagsiloer.

  Lagertank til ammoniakvand, der benyttes til fjernelse af 
kvælstofoxider i røggassen.

  Etablering af røggasfilter, røggaskondenseringsanlæg og 
røggaskanaler til eksisterende skorsten, der forsynes med 
nye røgrør.

  Styrings- og overvågningsanlæg til drift af de nye anlæg 
samt integration med de eksisterende anlæg.

  El-anlæg til de nye anlæg.

  Etablering af ny fjernvarmeveksler.

Driftsscenarier

  Varmeproduktion (uden el-produktion) på flis.

  Kombineret el- og varmeproduktion på flis.

  Kombineret el- og varmeproduktion på gas.

  Kombineret el- og varmeproduktion på flis og gas.

Det nye Skærbækværk

»

Maskinmestrene Ove Dan Boddum Larsen og Jesper Lynnerup Kristensen har været med i tilsynsorganisationen under konverteringsprocessen på  
Skærbækværket.
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Standarder  

Overordnet set findes der stan-
darder inden for tre områder: 
Design, produkt og prøvnings-

metoder. Designstandarder, eller såkaldte 
systemstandarder, angiver, hvordan et 
produkt skal bygges op – lige fra bygge-
projekter til IT-projekter. Produktstandar-
der beskriver, hvordan et specifikt produkt 
fremstilles og deklareres. Prøvningsmeto-
der er en beskrivelse af, hvilket udstyr og 
hvilke betingelser, der er gældende, når et 
produkts egenskaber skal bestemmes - det 
kunne eksempelvis være ved trækstyrken 
af plastfolie. På den måde er der standar-
der for hele virksomhedens virke.

Frivillig eller lovpligtig

Standarder er som udgangspunkt frivillige, 
men det er de dog kun, indtil myndighe-
derne gør dem til lovgivning. Et eksempel 
på dette er det danske Bygningsreglement, 
der gennem de sidste 50 år har beskrevet, 
hvilke standarder der skal bruges, når man 
opfører et hus. Det gælder lige fra styrken 
af selve bygningen, til hvordan en vandin-
stallation skal dimensioneres og udføres. 

»Standarder er et vigtigt element i lovgiv-
ningen på byggeområdet, idet de i mange 
tilfælde kan anvendes som grundlag for at 
underbygge forståelsen af eksempelvis et 
sikkerhedsniveau. Standarder kan ligeledes 
anvendes som grundlag for at dokumente-

re, at en given bygning opfylder Bygnings-
reglementets krav. Europæiske standarder 
bidrager særligt til at ensrette reguleringen 
af byggeriet ud over landegrænser, hvilket 
bidrager til et mere åbent marked i EU og 
til hurtigere udbredelse af gode og sikre 
løsninger i byggeriet på tværs af EU,« for-
klarer David Hermann, fuldmægtig hos Tra-
fik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Standarder og EU-direktiver

Siden midten af 1980’erne har europæi-
ske standarder været en vigtig brik i ska-
belsen af det indre marked i Europa. I ste-
det for at skrive alle tekniske detaljer ind i 
fælleseuropæiske direktiver, hvilket er 
stort set umuligt, arbejder man med ram-
medirektiver. Heri henvises så til standar-
der som en måde til at opfylde lovgivnin-
gens krav til produkterne. På den måde er 
standarder en vigtig del af det indre mar-
ked og spiller en stor rolle for de nationale 
myndigheder.

Lovpligtig og delvist lovpligtig 

I Danmark har vi i dag følgende lovpligti-
ge standarder:  
1. Standarder, både nationale og europæ-

iske, refereret i Bygningsreglementet 
(herunder Eurocodes, der er de euro-
pæiske normer for dimensionering af 
bygningsværker).

2. Standarder der henvises til i danske 
bekendtgørelser (eksempelvis fra Miljø-
styrelsen).

3. Harmoniserede produktstandarder der 
henvises til i EU’s Byggevareforordning.

Udover de lovpligtige standarder findes 
der en lang række delvist lovpligtige euro-
pæiske standarder, som er refereret i 
CE-mærkningsdirektiver. Årsagen til at de 
kun er delvist lovpligtige, er, at CE-mærk-
ningsdirektiverne giver mulighed for, at 
den, der skal CE-mærke produkterne, selv 
kan bedømme produktet ud fra den over-
ordnede tekst i direktivet. De fleste væl-
ger dog at bruge de metoder, som den 
harmoniserede standard anviser. På den 
måde kan standarder altså være både fri-
villige, lovpligtige eller delvist lovpligtige. 

Vi vokser og søger nye kollegaer indenfor 
el, automation, proces og CAE samt 
tilhørende projektledelse
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Læs mere på www.afconsult.com, under JoinUs

Vi er i dag 10.000 ansatte, heraf 400 i Danmark fordelt på
kontorer i København, Kalundborg, Randers, Herning og Viborg.

  Denne artikel er en del af en  
artikelserie om standarder,  
hvordan de bruges, samt hvilke 
fordele de har for danske  
virksomheder. Læs mere om  
standarder og 
hvordan du kan 
drage nytte af 
dem på ds.dk.

Standarder skaber værdi

Standarder og lovgivning 
Standarder er som udgangspunkt frivillige for virksomheder og organisationer at følge. Dog er  

der visse undtagelser, hvor love eller EU-direktiver påbyder, at bestemte standarder skal følges. 

http://www.afconsult.com
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Maskinmester Richard Boisen  
er driftsleder hos Ribe Fjernvarme  
og bærer det overordnede ansvar for  
den daglige drift af kraftvarmeværket. 
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Garanti for 
energi- 
besparelser
Ribe Fjernvarme skal årligt realisere 2.600 MWh besparelser, og  

det sker ved hjælp af en aftale med Dansk Energirådgivning og 

onlinesystemet energiØkonomi, som letter sagsbehandlingen. »
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 Fjernvarme

Af Joel Goodstein – foto lArs Møller

Hvert år skal Ribe Fjernvarme levere 
en besparelse på 2.600 MWh, som 
er bestemt af energiproduktionens 

størrelse. Ribe Fjernvarme producerer cirka 
80.000 MWh varme og 22.000 MWh el 
årligt, men kan ikke selv tilvejebringe de 
krævede 2.600 MWh besparelser og har 
derfor indledt et samarbejde med Dansk 
Energirådgivning.

»Vi undersøgte markedet for leverandø-
rer, som kunne hjælpe os med at skaffe 
de nødvendige besparelser, og Dansk 
Energirådgivning havde den bedste pris,« 
fortæller Richard Boisen, maskinmester og 
driftsleder for Ribe Fjernvarme.

I dag skaffer Ribe Fjernvarme selv cirka 
500 MWh i besparelser, mens Dansk Ener-
girådgivning står for resten.

»Den mest almindelige måde vi selv 
skaffer energibesparelser er ved at konver-
tere en naturgaskunde til fjernvarme og 
ved renoveringer i ledningsnettet. Men 

det er ikke nok til, at vi kan nå det over-
ordnede besparelsesmål. Derfor har vi ind-
gået en aftale med Dansk Energirådgiv-
ning, som sikrer, at vi når målet. Det har 
Dansk Energirådgivning garanteret os,« 
fortæller Richard Boisen.

Aftalen indebærer også, at besparelser 
som eventuelt ikke godkendes af Energi-
styrelsen bliver erstattet af tilsvarende be-
sparelser.

»Hvis vi står med en sag, som myndig-
hederne ikke vil godkende, kan vi sende 
den retur til Dansk Energirådgivning, som 
så skal erstatte den med en anden tilsva-
rende besparelse. Men det har vi ikke væ-
ret ude for endnu,« siger Richard Boisen, 
som i skrivende stund afventer resultatet 
af en stikprøvekontrol af 20 sager foranle-
diget af Energistyrelsen.

Miks af energikilder

Richard Boisen har været hos Ribe Fjern-
varme siden 2003 og siden 2010 i stillin-
gen som driftsleder med det overordnede 
ansvar for den daglige drift af kraftvarme-

værket og vedligehold og udbygningen af 
ledningsnettet i Ribe.

»Vi vil gerne udvide antallet af fjervar-
mekunder i Ribe, både privatkunder og 
erhvervskunder. Men der er en stor hurdle 
i de udgifter, som kunderne har ved at 
forlade naturgasnettet. Det seneste halve 
år har vi konverteret cirka 25 kunder til 
fjernvarme, og det er med til at skaffe os 
nogle af de krævede besparelser,« fortæl-
ler Richard Boisen.

Energiproduktionen hos Ribe Fjernvar-
me foregår på et miks af forskellige ener-
gikilder: Biogas, naturgas, flis, elkedel og 
overskudsvarme fra en lokal virksomhed.

»Vi har en aftale om fast leverance af 
biogas, så det er vores grundlast, der ud-
gør 25-30 procent af vores energikilder. 
Alt efter el- og gasprisen skifter vi så frem 
og tilbage mellem vores øvrige energikil-
der – flis, naturgas, elkedel og overskuds-
varme. Når vores aftale om leverance af 
biogas udløber ved udgangen af 2018, 
forventer jeg, at vi skruer op for brugen af 
flis, så den kommer til at udgøre 50-60 

Når vores aftale om leverance af biogas udløber ved udgangen af 2018, forventer jeg, at vi skruer op for brugen af flis, så den kommer til at udgøre  
50-60 procent af vores energigrundlag, siger Richard Boisen, driftsleder hos Ribe Fjernvarme.
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procent af vores energigrundlag. Flis er billigere end gas og kan 
hjælpe til med at kompensere for, at grundbeløbet bortfalder, 
samtidig med at mere flis vil give os en grønne energiprodukti-
on,« fortæller Richard Boisen.

Online system til sagsbehandling

I kraft af den seneste energibespareaftale fra 2016 er kravet til 
dokumentation, audits og kvalitetskontrol af energibesparelser 
blevet betydeligt skærpet, og det stiller øgede krav til blandt an-
det Ribe Fjernvarme. Men i kraft af energiØkonomi, som er et 
online sagsbehandlingssystem udviklet af Dansk Energirådgiv-
ning, har Ribe Fjernvarme fået optimeret sine sagsgange, når det 
gælder energibesparelser.

»Vi havde gode erfaringer med Dansk Energirådgivning, når de 
skaffede os energibesparelser, så da de præsenterede energiØko-
nomi, var vi meget interesseret i de muligheder, som det system 
tilbød os,« fortæller Richard Boisen.

EnergiØkonomi er et online system, som gør det muligt for 
Ribe Fjernvarme at følge med i sagsbehandlingen af alle de ener-
gispareprojekter, som Dansk Energirådgivning håndterer på deres 
vegne. De installatører, som er godkendt til fjernvarmekonverte-
ringer hos naturgaskunderne, kan selv rapportere ind i energi-
Økonomi-systemet. Installatøren kan bl.a. bruge systemet til at 
lave de nødvendige beregninger, så kunden med det samme kan 
se beregningerne og få at vide, hvor stort tilskuddet til konverte-
ringen bliver. 

»Hvis kunden beslutter sig for en konvertering, lægger installa-
tøren hele den fornødne dokumentation ind i systemet, som 
både vi og Dansk Energirådgivning har adgang til. Vi laver en 
forhåndsgodkendelse, og Dansk Energirådgivning står for kvali-
tetssikring og den øvrige administrative proces, så vi til sidst kun 

skal godkende og udbetale energitilskuddet. Det er en stor  
aflastning for os,« siger Richard Boisen.

Besparelser outsourcet

Alt i alt er energiØkonomi med til at gøre sparekravet til Ribe 
Fjernvarme til en overkommelig opgave.

»Hvis vi ikke havde indgået aftalen med Dansk Energirådgiv-

Dansk Energirådgivning tilbyder forskellige typer  
samarbejde om energibesparelser:

  Aktøraftale

Dansk Energirådgivning står for at levere kvalitetssikrede 
besparelser.

  Energiøkonomi-licens

Licens til onlinesystemet energiØkonomi med altid opdateret 
standardværdi-katalog og 1:1-beregninger, mulighed for 
ENS-udtræk af realiserede besparelser, samt lister til kontrol 
af dobbeltindberetning.

  Varetagelse af hele energispareforpligtigelsen

Dansk Energirådgivning varetager hele energispareforplig- 
tigelsen, dvs. levering af besparelser, kvalitetskontrol af 
besparelser, indberetning af realiserede besparelser hos 
Dansk Energi/Dansk Fjernvarmes portal, samt mulighed for 
at Dansk Energirådgivning står for udbetaling af tilskud.

Dansk Energirådgivning sikrer  
energibesparelser

Til administration af sine energibesparelser bruger Ribe Fjernvarme energiØkonomi-systemet, der er udviklet af Dansk Energirådgivning.

»
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 Fjernvarme

ning og ikke havde adgang til energiØko-
nomi-systemet, ville vi være nødt til at an-
sætte en medarbejder til opgaven. I stedet 
har vi besluttet, at den opgave skulle out-
sources, og det har vi foreløbig kun gode 
erfaringer med,« siger Richard Boisen.

Alle de energispareprojekter, som Dansk 
Energirådgivning gennemfører på vegne 
af Ribe Fjernvarme, håndteres fuldstændig 
af Dansk Energirådgivning.

»Det eneste, vi har med de sager at 
gøre er, at vi udbetaler energitilskuddet. 
Men vi kan altid gå ind i energiØkonomi 
og se alle de sager, som Dansk Energiråd-
givning udfører på vores vegne, så vi har 
adgang til den fornødne dokumentation 
og kan udføre en kvalitetskontrol, hvis vi 
ønsker det. Der har jo desværre været 
nogle sager om tvivlsomme energibespa-
relser, hvor der måske ikke skulle være 
udbetalt tilskud, men vores erfaringer 
med energiØkonomi og samarbejdet med 
Dansk Energirådgivninger er, at alt har 
været i orden og ifølge reglerne, og at de 

oveni garanterer os besparelserne, selv om 
myndighederne mod forventning ikke 
godkender en sag,« siger Richard Boisen.

Brugervenligt system

Hvis udbygningen af fjernvarmenettet i 
Ribe fortsætter, vil kravene til besparelser 
– med de nuværende regler – også vokse.

»Vi har undersøgt markedet, og Dansk 

Energirådgivning har den kvalitet og ka-
pacitet, vi efterspørger for at nå vores 
mål. Dansk Energirådgivning har garante-
ret, at alle sager følger de nyeste krav, og 
alt, hvad vi har set indtil nu, har været i 
orden. energiØkonomi-systemet er bru-
gervenligt og har et logisk flow. Installatø-
rerne siger også, at det er nemt at bruge, 
og sammenlignet med andre systemer er 
der rigtig god kontrol med alle, der er 
godkendt til at anvende systemet, så kun 
de ønskede aktører har adgang,« siger 
Richard Boisen.

»I takt med at antallet af fjernvarme-
kunder formodentlig stiger i fremtiden, må 
vi være forberedt på, at kravene til vores 
energibesparelser også vil stige. Men vi har 
et godt udgangspunkt for øgede spare-
krav i kraft af det samarbejde, vi har med 
Dansk Energirådgivning. Så derfor er jeg 
ret sikker på, at det nok skal lykkes at 
skaffe flere besparelser, hvis det bliver  
nødvendigt på sigt,« siger han videre.

  Etableret 1950 – og var oprindelig 
et brunkulsfyret værk.

  80.000 MWh årlig varme- 
produktion.

  22.000 MWh årlig elproduktion.

  2.540 kunder (målere).

  Energiproduktion (el og varme) 
med: Biogas, naturgas, flis,  
elkedel og overskudsvarme fra 
lokal virksomhed.

Ribe Fjernvarme

Energiproduktionen hos Ribe Fjernvarme foregår på et miks af forskellige energikilder: Biogas, 
naturgas, flis, elkedel og overskudsvarme fra en lokal virksomhed.

Ribe Fjernvarme producerer årligt 80.000 MWh varme, som sendes ud til 2.540 kunder (målere). 
Hertil kommer en elproduktion på 22.000 MWh.

»



Vær med til at arbejde med fremtidens vandforsyning

DIN Forsyning leverer rent vand og fjernvarme til private og erhvervskunder i Varde og Esbjerg 

kommuner. Desuden tager vi os af spildevandet, og i Varde Kommune er det os, der står for 

affald og genbrug. Du bliver en del af en entusiastisk og attraktiv organisation på 220 medar-

bejdere, hvor du kan se frem til stort ansvar og plads til at udfolde dit talent i et udfordrende 

fagligt miljø.

Vi søger en maskinmester til Vandproduktion
Vi søger en maskinmester til drift og vedligehold i Vandproduktion. Vandproduktion leverer rent 

drikkevand til bl.a. Ribe, Bramming, Esbjerg og Varde. Vi sørger for driften af 10 vandværker, 

14 trykforøgere og 14 kildefelter med tilhørende boringer. 

Hvad skal du arbejde med?
Opgaverne opfatter bl.a. daglig drift og vedligehold af anlæg og installationer, renoverings-

opgaver og projektopgaver samt opbygning og vedligehold af internt vedligeholdelsessystem. 

Desuden vil du komme til at bidrage til udvikling af den fremtidige vandforsyning. Du vil have 

den daglige kontakt til et team på ni medarbejdere, hvori du vil indgå i en fælles vagtordning. 

Faglige og personlige kompetencer
Først og fremmest er du uddannet maskinmester eller tilsvarende. Desuden vil vi især lægge 

vægt på, at du har erfaring med vedligeholdelsessystemer og erfaring inden for fejlfinding i 

proces og maskininstallationer. 

Den rette kandidat har stor faglig ekspertise og sætter en ære i ikke at gå på kompromis med 

kvaliteten af sit arbejde. Det er afgørende, for det er vores drikkevand, det handler om. Stillin-

gen kræver stor selvstændighed, så det er vigtigt, at du trives fint i dit eget selskab og stoler på 

din egen dømmekraft. 

Ansøgning
Send din ansøgning til job@dinforsyning.dk, og skriv ”Maskinmester” i emnefeltet. Sidste frist 

er den 15. januar 2018. Vi forventer at holde samtaler den 18. og 19. januar.  

Vil du vide mere om stillingen, kan du se den fulde stillings- og personprofil på dinforsyning.

dk/job eller kontakt værkproduktionschef Jørgen Stuber på 21 46 51 49 eller på jostu@dinfor-

syning.dk. 

Se det fulde stillingsopslag på dinforsyning.dk/job
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 Maskinsikkerhed

Af hAns Morten henriksen, MAskinsikkerhed Aps Tilbage i mit første job i 1986 fik vi 
fire helt nye maskiner leveret og 
indkørt af verdens største og mest 

kompetente leverandør. Vi stod i vinduet 
og kiggede efter, hvornår montørerne for-
lod fabrikken: Vi skulle jo hurtigst muligt 
ned i fabrikken og ændre maskinerne, så 
de kom til at fungere optimalt.

Siden dengang har jeg set masser af 
tilfælde, hvor en brugervirksomhed byg-
ger om på maskiner for at få dem til at 
fungere bedre. Og det er min erfaring, at 
denne praksis er mere udbredt i Danmark 
end i mange andre lande.

Fabrikantens ansvar

Fabrikanten er ansvarlig for, at maskinen 
sikkerhedsmæssigt er lovligt indrettet på 
leveringstidspunktet ved den af fabrikan-
ten tiltænkte anvendelse – det vil sige 
som beskrevet i brugsanvisningen. Maski-
nen skal være indrettet jf. Maskindirekti-
vet og relevante standarder, og der skal 
være lavet teknisk dossier inklusiv risiko-
vurdering og en god brugsanvisning. Både 
risikovurdering og brugsanvisning skal 
dække alle relevante sikkerhedsforhold for 
arbejde ved maskinen: Montage, drift, 
indkøring, fejlafhjælpning og rengøring.

Arbejdsgiverens pligter

Arbejdsgiveren har flere pligter vedr. ma-
skiner. Han skal sikre, at der laves en 
ibrugtagningskontrol, hvor det gøres klart, 
at maskinen er sikker og forsvarlig at an-
vende på den måde, som virksomheden 
har tænkt sig, og at forudsætningerne for 
brugen også er på plads. Det kan være 
uddannelse, personlige værnemidler, 
pladsforhold, råvare, uddannelse mv.

Når maskinen er taget i brug, skal den 
efterses regelmæssigt og vedligeholdes 
sikkerhedsmæssigt, dvs. jf. maskinens 
brugsanvisning og virksomhedens egne 
erfaringer.

Arbejdsgiveren som fabrikant af 

ændringer

Hvis maskinen ændres eller bruges på en 
anden måde end forudsat i maskinens 
brugsanvisning, skal nogen påtage sig 
ansvaret for, at maskinen efter ændringen 
også lever op til gældende krav.

Denne nogen kan godt være den oprin-
delige fabrikant eller andre der har påta-
get sig ansvaret. Det er dog ofte besvær-
ligt og dyrt at få andre til at påtage sig et 
fabrikantansvar for en ændring: Den op-
rindelige fabrikant ser det ikke som en 
kerneforretning og vil derfor ofte være  
for dyr.

Hvis en arbejdsgiver ikke skriftligt kan 
dokumentere, hvem der har ansvaret, er 
det arbejdsgiveren selv, der er ansvarlig  
fabrikant af ændringen.

Opgaver som fabrikant af 

ændringer

Hvis en virksomhed vælger at bruge en 
maskine på en anden måde end beskre-
vet i brugsanvisningen eller bygger maski-
nen om, skal arbejdsgiveren sikre, at ma-
skinen efter ændringen stadig er forsvar-
lig at anvende. Hvis maskinen er fra før 
1995, kan arbejdsgiveren vælge at følge 
de gamle danske regler, som fortolket  
i Arbejdstilsynets anvisninger B1.3 og 
B1.4. 

Hvis maskinen der ændres, er fra efter 
1995, skal ændringen overholde alle rele-

Når maskinen ikke er, 
som den skal være
Mange virksomheder bygger maskiner om efter levering: De skal jo fungere efter hensigten.  

Men reglerne for ombyggede maskiner skelner mellem forskellige slags ændringer af maskiner.

  Hans Morten Henriksen ejer  
konsulentfirmaet Maskinsikkerhed 
ApS, der rådgiver og underviser 
om CE-mærkning, maskinsikker-
hed, ATEX, trykudstyr mv.  
Han er formand for Dansk 
Standards overordnede arbejds-
gruppe vedrørende standarder  
for maskinsikkerhed, S-250, og  
har i øvrigt arbejdet med maskin-
sikkerhed, CE-mærkning med  
videre siden 1993.

  Fremadrettet vil artiklerne gå i 
detaljer med specifikke emner. 
Læserne er velkomne til at sende  
forslag til hmh@maskinsikkerhed.dk

Om forfatteren

mailto:hmh@maskinsikkerhed.dk
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vante krav fra Maskindirektivet og de standarder, der gælder, når 
ændringen tages i brug. Det gælder både krav til indretning og 
brugsanvisningen, men også krav til, at arbejdsgiveren skal kun-
ne fremvise et teknisk dossier for ændringen, inklusiv en skriftlig 
risikovurdering.

Hvis maskinen er fra før 1995, må man også gerne følge  
kravene som for en CE-mærket maskine. Ind imellem kan det 
give både bedre og billigere løsninger.

Hvad er en ændring?

Der skelnes mellem en-til-en-udskiftning, en ændring og en  
væsentlig ændring.

En en-til-en-udskiftning er en ændring, der ikke har sikker-
hedsmæssig relevans, eksempelvis skift af en el-motor med en 
tilsvarende. Også hvis motoren er af et andet fabrikat. Tilsvaren-
de hvis man skifter et sikkerhedsrelæ eller lysgitter til et andet 
fabrikat: Her vil jeg dog anbefale, at man får leverandøren af den 
nye del til at bekræfte, at relevante krav er opfyldt.

Generelt kan det siges, at hvis der kan rejses tvivl, om det er 
en-til-en-udskiftning, bør man kunne fremvise en risikovurdering, 
der viser, at maskinen er forsvarlig efter udskiftningen.

En væsentlig ændring kan være ombygning, at eksempelvis en 
manuel drejebænk automatiseres, en centrifuge får øget omdrej-
ningstallet eller eventuelt, at en maskine ombygges fra en over-
våget maskine til en fjernstyret. 

Ved en væsentlig ændring er der ikke meget tilbage af den 
oprindelige fabrikants ansvar, og maskinen skal derfor CE-mær-
kes helt forfra og overholde alle krav gældende, når maskinen ta-
ges i brug igen, inklusiv ny brugsanvisning, teknisk dossier og 
risikovurdering. Om en ændring er væsentlig, afhænger af en 
konkret vurdering.

En ændring ligger et sted mellem en-til-en og en væsentlig 
ændring. Men uanset om arbejdsgiveren er ansvarlig for en æn-
dring eller en væsentlig ændring, skal arbejdsgiveren kunne 
fremvise dokumentation for ændringen.

Generelt kan det defineres som:

• En-til-en: Ingen nye farekilder.
• Ændring: Nye farekilder.
• Væsentlig ombygning: De oprindelige forudsætninger  

er ændrede.

LØSNINGER DER HOLDER

• Lavere energiforbrug

• Mindre slidtage

• Længere standtid 

Solution.com

Tlf: 4390 4720
sales@hentechsolution.com
www.hentechsolution.com

BCX TÆTNING 

Ved korrekt valg 
af mekanisk 
akseltætning 
kan du reducere 
dit energitab 
med op til 30%

Hvis en virksomhed vælger at bruge en maskine på en anden måde end beskrevet i brugsanvisningen eller bygger maskinen om, skal arbejdsgiveren 
sikre, at maskinen efter ændringen stadig er forsvarlig at anvende.

»

mailto:sales@hentechsolution.com
http://www.hentechsolution.com
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Ansvar hos den oprindelige fabrikant

Ved at lave en ordentlig dokumentation af ændringen kan  
arbejdsgiveren også dokumentere, hvad der ikke er ændret og 
dermed stadig er omfattet af den oprindelige maskinfabrikants 
CE-mærkning og dermed erstatningsansvar: Har arbejdsgiveren 
bygget om ved indfødningen af råvarer, kan det stadig være den 
oprindelige fabrikant, der har ansvaret for støj, stabilitet, stoptid 
og sikkerhed ved aflevering af færdigvarer. 

Sammenbygninger af maskiner

Hvis en brugervirksomhed sammenbygger maskiner til maskin-
linjer, er virksomheden ansvarlig for den sammenbyggede løs-
ning. Hvis de enkelte maskiner er CE-mærkede, er alt der ikke er 

ændret den oprindelige fabrikants ansvar. Brugervirksomheden 
har så ansvar for at bruge de CE-mærkede maskiner som beskre-
vet i deres brugsanvisning og så sikre, at både grænsefladerne 
mellem de enkelte maskiner og det samlede anlæg overholder 
gældende sikkerhedskrav. 

Den samlede linje skal ikke nødvendigvis CE-mærkes samlet, 
men der skal laves et teknisk dossier, inklusiv risikovurdering af 
grænsefladerne og af den samlede linje.

Hvad finder vi derude?

Kun få virksomheder har systematisk risikovurderet alle ændrin-
ger og sammenbygninger, som virksomheden selv er ansvarlig 
for, og opdaterede brugsanvisninger findes også alt for sjældent. 
Hvis maskinerne fra start er sikre at anvende, og brugerne passer 
godt på sig selv, sker der sjældent ulykker. Og når hverken inter-
ne eller eksterne arbejdsmiljø-auditorer spørger til emnet, er der 
vel ikke noget problem?

Det er min erfaring, at virksomheders egne ombygninger er 
årsag til ulykker på maskiner. Ulykker vil altså kunne undgås, hvis 
brugervirksomheder bare overholder lovens minimumskrav til de 
ændringer, de selv foretager.

Desværre ser vi også mange tilfælde, hvor en virksomhed und-
lader at høste selv store produktivitetsgevinster, da man tror, at 
det er dyrt eller forbudt at bygge om på maskiner, eller at man 
taber al ret til at gøre ansvar gældende overfor den oprindelige 
maskinfabriaknt. Med lidt mere viden og indsats vil både produk-
tivitet og sikkerhed kunne forbedres. Ikke nødvendigvis begge 
dele hver gang, men ofte.

Ændringer og sammenbygninger, over flere omgange, af brugervirksom-
heden. Der er udført risikovurderinger, anlægget er indrettet efter de på 
dagen gældende krav, og brugsanvisningen er opdateret.

Sammenbygning foretaget af den oprindelige fabrikant: Her skal brugervirksomheden kun udføre ibrugtagningskontrol.

»
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Er du vores nye maskinmester?
Dronning Ingrids Hospital søger en dygtig og engageret kollega til en alsidig og spændende stilling i Grønland. 
Stillingen er ledig til besættelse fra 1. marts 2018 eller efter aftale. 

Dronning Ingrids Hospital (DIH) som er beliggende i Nuuk, er Grønlands landshospital, som både varetager 
landssygehusfunktionen og yder assistance på specialeområder til Grønlands 5 regioner. 

Stillingens omfang:
Du vil i samarbejde med teknisk chef få medansvar for den daglige drift, der består af i alt 16 kollegaer med 
fagspecialer lige fra maskinarbejder, VVS-montør, tømrer, elektrikere, malere til medicoteknikere. Vi varetager 
bl.a. opgaver vedrørende drift og vedligeholdelse af tekniske installationer – herunder:

•	Dampkedelanlæg
•	Varmeforsyning
•	Køleanlæg
•	Tekniske luftarter
•	Nødforsyningsanlæg
•	Brandalarmering– og slukningsanlæg
•	Kommunikationssystemer

•	CTS-anlæg
•	Vandforsyning og spildevandsanlæg
•	Ventilationsanlæg
•	Energioptimering
•	Tilsyn med installationer der udføres af byens installatører
•	Projektkoordinering

Derfor stiller vi høje krav til dig som kommende maskinmester. I det daglige vil arbejdet veksle imellem drift, 
vedligeholdelse, optimering og sagsbehandling af forskellig art.

Faglige kvalifikationer:
•	Det forventes, at du har en håndværksmæssig baggrund og en videregående uddannelse som maskinme-

ster eller lignende
•	Det vil være en fordel hvis du allerede har, eller har mulighed for at opnå udvidet kedelpassercertifikat og 

el autorisation

Som person forventer vi:
•	At du har evnen og viljen til at arbejde med problemstillinger der stiller krav
•	Faglig indsigt og personlig integritet
•	Ved teknisk chefs fravær skal du endvidere være klar til at påtage ledelsesmæssige ansvar i afdelingen

Vi tilbyder:
•	Et spændende og personligt udviklende job
•	En masse gode kollegaer, der trives med et positivt arbejdsklima
•	Afvekslende arbejde imellem drift, vedligeholdelse og optimering af forskellig art – afhængig af dine kva-

lifikationer og spidskompetencer
•	For den rette person vil der være avancementsmuligheder ved forventet generationsskifte
•	Bohaveflytning og bolig efter gældende regler
•	Løn efter gældende overenskomst

Lyder dette som noget for dig, så er du velkommen til at søge stillingen  
på følgende link, hvor du også finder mere information:
http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201712479 Det Grønlandske Sundhedsvæsen

http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201712479
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 Nyt fra styrelserne

Energistyrelsen skærper krav til  
energimærkningsfirmaer
Energistyrelsen vil indføre nye regler, som giver mulighed for at 
påbyde ekstraordinært besøg fra de certificerende organer, der 
fører kontrol med energimærkningsfirmaerne ved fejl eller mang-
ler i de udførte energimærkninger. Samtidig vil Energistyrelsen 
øge den digitale kontrol i indberetningsprogrammerne, så  
energimærkningsfirmaerne bliver gjort opmærksomme på mang-
lende indtastninger eller indtastninger, der afviger væsentligt fra 
forventede værdier, med henblik på at minimere antallet af fejl. 

Endelig vil Energistyrelsen sikre, at der bliver udarbejdet et  
praktisk undervisningsmateriale til energimærkningsfirmaerne 
med fokus på de typiske fejl, der er fundet i de indberettede 
energimærkninger.

Læs mere på ens.dk. 

Varmepumper i virksomheder 
For at sparke gang i markedet for varmepumper på abonnement  
i virksomheder bliver der nu givet 11 millioner kroner til en ny  
ordning på området, som en del af den grønne klimapulje.  
Målgruppen for ordningen er udlejningsejendomme og erhvervs-
virksomheder, der bruger varme til proces og bygningsopvarmning. 
Det kan eksempelvis være grisestalde, fabrikker og værksteder  
med lokaler, der kræver opvarmning.

Læs mere på ens.dk.

Nye regler skal bidrage til den maritime sektor
Folketinget har vedtaget nye regler på fire områder:

Reglerne om udenlandske ejeres adgang til at få skibe under 
dansk flag er blevet justeret og gjort klarere. 

Mulighederne for registrering af pant og andre rettigheder i 
mellemstore fritidsfartøjer er blevet forenklet. Dette sker gennem 
en flytning af registreringen fra skibsregistret til Personbogen.

Ansvarsbegrænsningsbeløbene for vragfjernelse er blevet  
hævet. Endelig er der vedtaget en række andre ændringer,  
herunder en ændring af reglerne om søpant, hvorved havne- 
afgifter bliver sikret ved søpanteret i skibet, også når havnen er 
privatejet. De nye bestemmelser træder i kraft 1. januar 2018. 
Dog træder ændringerne for fritidsfartøjer i kraft 1. marts 2018.

Læs mere på sfs.dk.

Global IMO klimaaftale for skibsfarten  
nærmer sig
Medlemslandene i FN’s Søfartsorganisation, IMO, har nu taget  
andet skridt frem mod en global klimaaftale for skibsfarten. 

IMO blev i sommer enige om en struktur for den foreløbige 
klimastrategi, som blandt andet indebærer fastsættelse af en  
vision og et ambitionsniveau for den globale indsat for  
skibsfartens bidrag til reduktion af drivhusgasudledninger. 

IMO besluttede i 2016, at den endelige klimastrategi skal  
vedtages i 2023, og at den foreløbige klimastrategi for  
skibsfarten skal ligge klar i 2018.

Læs mere på sfs.dk.

Forslag til gassikkerhedslov fremsat
Der har været førstebehandling I Folketinget til ny gassikkerheds-
lov. Den nye gassikkerhedslov om sikkerhed ved gasanlæg,  
gasinstallationer og gasmateriel forventes at træde i kraft i  
foråret 2018. 

Lovforslaget er en modernisering og forenkling af den  
nuværende lov om gasinstallationer og gasmateriel. Loven vil  
blive suppleret af en række bekendtgørelser, der erstatter det 
gældende gasreglement. 

Lovforslaget tilpasser desuden de danske regler til en ny  
gasapparatforordning i EU, der træder i kraft 21. april 2018. 

Læs mere på Sik.dk og find lovforslaget på  
Hoeringsportalen.dk.

EU begrænser luftforurening fra  
kraftvarmeværker
Nye miljøkrav i EU kan blive en fordel for danske virksomheder, 
idet at vilkårene for at producere energi bliver mere ensartede i 
hele EU. Da 70-80 procent af luftforureningen i Danmark stam-
mer fra ”ikke danske kilder”, vil de nye miljøkrav til vore nabolan-
de gavne luftkvaliteten og konkurrencevilkårene i Danmark.  

Kravene pålægger europæiske kraftvarmeværker og andre  
store fyringsanlæg at leve op til grænseværdier, der kan opnås til 
at begrænse forureningen ved at benytte de bedste tilgængelige 
teknikker – typisk fra danske teknologi virksomheder.

Kravene, som gælder kraftvarmeværker og andre store  
fyringsanlæg, blev offentliggjort den 17. august 2017 og skal  
nu udmøntes i virksomhedernes miljøgodkendelser inden for  
fire år.

Læs mere på mst.dk.



Er du klar til næste 
skridt i din karriere?
Maskinmesterjob.dk er en ny og målrettet karriereportal for maskinmestre med  
stillingsannoncer fra virksomheder, som søger efter tekniske specialister.

Vi giver dig det fulde overblik over relevante stillinger og tips og inspiration til  
din karriere – uanset om din titel er driftsleder, rejsemontør, teknisk salgsansvarlig,  
dual officer eller energirådgiver. 

På Maskinmesterjob.dk finder du det største udvalg af stillingsannoncer fra både 
Maskinmestrenes Forening og Jobindex.

Find dit drømmejob på www.maskinmesterjob.dk 

Maskinmesterjob.dk

Find os på

NY
 KARRIEREPORTAL

http://www.maskinmesterjob.dk


Tilmeld  dig nu!

MARCOMP 2018
Fremtidens maritime kompetencer 

Tid: 25. januar 2018 kl. 9.30-16.00. 
Sted:  Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg.

MARCOMP 2018 samler Det Blå Danmark for at debattere fremtidens  
maritime kompetencer. Hvad driver væksten, og hvem har ansvaret for  
udviklingen af fremtidens maritime industri?

Danmark skal fortsat være førende inden for søfart, og vi skal synliggøre og udvikle kvalificeret  
arbejdskraft til fremtidens maritime uddannelser. Det kræver iværksætteri og entreprenørskab  
i danske maritime virksomheder.  

Deltag selv i debatten eller lyt til spændende oplæg fra førende aktører, eksperter og  
beslutningstagere fra rederier, universiteter, maritime myndigheder og interesseorganisationer.

Kom med til en dag, der står i uddannelsens, innovationens og Det Blå Danmarks tegn.

Tilmelding og pris 799 kr. ekskl. moms. Fakturaadresse oplyses ved tilmelding. 
Tilmelding skal ske på marcomp.org. 

Tilmeldingsfrist 15. januar 2018. Yderligere information om konferencen 
hos sekretariat info@marcomp.org eller på tlf. 7221 5563.

mailto:info@marcomp.org


Program  
MARCOMP 2018

09.00-09.30  Morgenkaffe og indskrivning.

09.30 Åbning v. Lars Ahrendtsen, formand for MARCOMP. Ordstyrer Peter Blach,  
 Maskinmestrenes Forening.

09.40  Keynote speaker: Et rederierhverv i forandring: Det maritime arbejdsmarked- og behovet 
for kvalificeret arbejdskraft i fremtiden  v. John Steen-Mikkelsen, adm. direktør Danske  
Færger A/S og bestyrelsesformand for Færgerederierne

10.10  Den maritime branche i forandring: Anderledes marked, nye løsninger og muligheder  
v. Jenny Braat, adm. direktør, Danske Maritime.

10.45-11.00  Kaffepause.

11.00  Digitalisering: Fra investering til output. Hvordan får organisationen værdi af sin digitali-
seringsinvestering, og hvad kræves der på kompetencesiden? v. Pernille Rydén, PhD, Head of 
Studies, Associate Professor of Management, DTU

11.20  Case fra en industri, hvor fremskridt er båret af digitalisering: Sundhedsvæsenet – gode  
og dårlige erfaringer. Hvordan sikredes det, at medarbejdere kunne løfte opgaven?  
v. Claus Rehfeld, partner, Health Innovation Institute. 

11.40  Unges forventninger til Det Blå Danmark: Hvordan sikres vores tiltrækningskraft af  
talenter? v. studerende fra MARNAV og SIMAC i samarbejde med MDC. 

12.00-13.00  Frokost.

13.00  Satser vi på generalisten eller specialisten, og flytter automation ansvaret og  
kompetencen på land? Oplæg, debat og panel v. tekniske direktører, Operations  
Managers, faglige foreninger, studerende, søfarende og forskere fra Ultragas, Lauritzen,  
Maersk Line og Søfartsstyrelsen. 

14.00   Et bud på fremtidens maritime kompetencer – et friskt input fra fremtidsværksted. 

14.45-15.00  Kaffepause. 

15.00   Indlæg om fremtidens maritime arbejdsmarked – opløses værdikæden? v. Tommy Olofsen, 
Managing Director – OSM Crew Management ved OSM Maritime Group. 

15.20  Fra debat til virkeliggørelse. Om tilpasning af uddannelser og træningstilbud til fremtidens 
behov og ansvarsfordeling. Paneldebat med Per Sønderstrup, kontorchef, Søfartsstyrelsen, 
Anne Trolle, direktør, Danske Rederier, Torben Pedersen, Head of HR, DS Norden, Karsten 
Lundsgaard Haeg, Maritime Chief Instructor, Maersk Training, Erik Green, ejer, Green-Jakob-
sen,  Pernille Rydén, DTU samt repræsentanter fra maritime skoler. 

 Opsamling og afslutning ved studierektor Jan Askholm, SIMAC. 

16.00-17.00  Vin, tapas og netværk. 

Lars Ahrendtsen, 
formand for MARCOMP 
og forretningschef, Fyns 
Maritime Klynge.

Jan Askholm, 
Studierektor, SIMAC.

Karsten Lundsgaard 
Haeg, 
Maritime Chief  
Instructor,  
Mærsk Training.

Tommy Olofsen, 
Managing Director  
– OSM Crew  
Management ved OSM  
Maritime Group.
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Maskinmestrenes Forening – Midtjyske Kreds
Nytårskur

Tid: Tirsdag 23. januar kl. 17.00-21.00.
Sted: Best Western Plus Hotel Eyde, Mindegade 1, 7400 Herning.

Krigssejlerne 1939-1945 – foredraget holdes af Gustav Schmidt Hansen.

Under 2.verdenskrig 1939-1945 valgte 6.300 danske søfolk rundt om i ver-

den at sejle for de allierede. Dertil kom 2.000 til 3.000 danske søfolk, der 

sejlede inden for spærringen, og var med til at holde det danske samfund 

i gang. 

Program

Kl. 17.00 Ankomst til Hotel Eyde og velkomstdrink.

Kl. 17.15 Foredrag: Krigssejlerne 1939-1945 v. Gustav Schmidt Hansen.

Kl. 19.00 3-retters nytårsgallamiddag med nytårstale.

Kl. 21.00 Tak for i aften.

Indlægsholder: Gustav Schmidt Hansen.

Deltagere og tilmelding

Pris for aktive: 100 kroner.

Pris for studerende: 100 kroner.

Pris for seniorer: 100 kroner.

Pris for ikke-medlemmer/ledsagere: 200 kroner. 

Beløbet indbetales på Maskinmestrenes Forenings konto med reg.nr. 1551 

konto 9471111, når du har modtaget en bekræftelse på, at din tilmelding 

er gået igennem. Tilmeldingen er bindende. Tilmelding er nødvendig og 

skal ske til Maskinmestrenes Forening enten via tilmeldingsblanketten på 

hjemmesiden mmf.dk under ’Aktiviteter’ eller mail mf@mmf.dk.

Tilmeldingsfrist: Torsdag 18. januar kl. 12.00.

Evt. bemærkninger: Husk at notere under besked, hvis du skal have  

ledsager med. Skriv gerne navnet på din ledsager.

Med venlig hilsen

Bo Skaibek Brinch, kredsformand

Maskinmestrenes Forening – Randers Kreds
Møde om El-sikkerhedsloven

Tid: Tirsdag 6. februar kl. 17.30-21.00.
Sted: Best Western Plus Hotel Kronjylland, Vestergade 53, 8900 Randers.

Den nye installationsbekendtgørelse, som afløser stærkstrømsbekendt- 

gørelsen, er trådt i kraft 1. juli 2017. Aftenens tema vil omhandle nogle 

af el-folkets store temaer: Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og 

drift af elektriske installationer (bekendtgørelse nr. 1082 af 12/07/2016) 

samt standarden EN 50110 Drift af elektriske installationer og elektriske 

anlæg (de nye L-AUS regler står der).

Program

•  Status vedr. den nye El-sikkerhedslov, har vi fået købt nye  

bøger/standarder?

•  Hvordan købes bøgerne og hvad er prisen?

•  Gennemgang af forskellige udvalgte eksempler/ændringer i forhold  

til gammel lovgivning.

•  Gennemgang af ændringerne i forhold til L-AUS reglerne.

•  Hvordan kan MMF El-netværket anvendes i dagligdagen?

Indlægsholder

Aftenens foredragsholder er Johnny Nielsen, maskinmester og afde-

lingsleder i SE Klima & Energi Erhverv, netværkskoordinator for net-

værk for El-teknik i Maskinmestrenes Forening og DDV Den Danske 

Vedligeholdsforening.

Deltagere og tilmelding

Arrangementet er gratis. Tilmelding er nødvendig og skal ske til 

Maskinmestrenes Forening enten via tilmeldingsblanketten på  

hjemmesiden mmf.dk under ’Aktiviteter’ eller mail mf@mmf.dk.

Tilmeldingsfrist: Tirsdag 23. januar kl. 12.00.

Evt. bemærkninger

I forbindelse med mødet vil der blive serveret middag.

Med venlig hilsen

Ebbe René Christensen, kredsformand

Maskinmestrenes Forening – Nordvestsjælland Kreds og Sydvestsjælland Kreds
 

Nytårsarrangement 
Tid: Tirsdag 30. januar kl. 16.45-21.00.
Sted: Comwell Sorø Storkro, Abildvej 100, 4180 Sorø.

Foredrag om bogen ’Branden – gåden om Scandinavian Star’

Mordbranden på Scandinavian Star natten til den 7. april 1990  

er Skandinaviens største kriminalgåde. Forfatter og journalist  

Lars Halskov fortæller om mødet med en række af nøglepersonerne 

omkring tragedien. 

Program

Kl. 16.45 Ankomst til Sorø Storkro og velkomstdrink.

Kl. 17.00  Foredrag ’Branden – gåden om Scandinavian Star’ v.  

Lars Halskov.

Kl. 19.00 Treretters nytårsgallamiddag med nytårstale.

Kl. 21.00 Tak for i aften.

Deltagere og tilmelding

Pris for aktive:   100 kroner.

Pris for studerende:   100 kroner.

Pris for seniorer:   100 kroner.

Pris for ikke-medlemmer/ledsagere: 200 kroner.

Beløbet indbetales på Maskinmestrenes Forenings konto med reg.nr. 1551 

konto 9471111, når du har modtaget en bekræftelse på, at din tilmelding 

er gået igennem. Tilmelding er bindende og skal ske til Maskinmestrenes 

Forening enten via tilmeldingsblanketten på mmf.dk under ’Aktiviteter’ 

eller mail mf@mmf.dk. Tilmeldingsfrist: Tirsdag 23. januar kl. 12.00.

Med venlig hilsen 

Kredsformænd Morten Storgaard og Peter Jens Valsøe

 Møder og arrangementer

mailto:mf@mmf.dk
mailto:mf@mmf.dk
mailto:mf@mmf.dk
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Møder og arrangementer  

Maskinmestrenes Forening – Lokalforening Aalborg
Generalforsamling 

Tid: Onsdag 7. februar 2018 kl. 20.00. 
Sted: Håndværkerhuset, Kattesundet 20, 9000 Aalborg.

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent.

2.  Formandens beretning.

3.  Aflæggelse af regnskab.

4.  Fastsættelse af kontingent.

5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer, Poul Hvolbæk og Bjørn Balle Petersen 

(begge modtager genvalg).

6.  Valg af revisor, Jørgen Madsen (modtager genvalg).

7.  Indkomne forslag herunder vedtægtsændringer forslag fra sidste gene-

ralforsamling. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, 

stiles til formanden, men sendes til Claus Trudslev senest en uge før.

8.  Eventuelt.

Deltagere og tilmelding 

Inden generalforsamlingen møder alle interesserede op kl. 18.30 til  

middag med tilbehør. Pris 125 kroner. 

Beløbet indbetales til reg.nr. 5380 konto 0000241682. Oplys navn og/eller 

medlemsnummer. Tilmelding er bindende og skal ske til Claus Trudslev  

på mobil 4017 4566 eller mail c.trudslev@stofanet.dk. 

Tilmeldingsfrist: Onsdag 29. januar 2018. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen 

Medlemsmøder forår 2018

2018 Kl. Kreds Sted
17. januar 18.00 Lolland-Falster Hotel Saxkjøbing, Torvet 9, 4990 Sakskøbing
25. januar 18.00 Sydvestjyske Fredericia Maskinmesterskole ESBJERG, Niels Bohrs Vej 3, 6700 Esbjerg
01. februar 18.00 København IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V
28. februar 18.00 Vejle Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding
06. marts 18.00 Østsjælland Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12, Himmelev, 4000 Roskilde
08. marts 18.00 Aalborg Radisson Blu Limfjord Hotel, Ved Stranden 14-16,9000 Aalborg
05. april 18.00 Sønderjyske Røde-Kro,Vestergade 2, 6230 Rødekro

Der er planlagt 20 møder i løbet af efteråret 2017  
og foråret 2018. Medlemsmøderne vil løbende blive 
annonceret i ”Maskinmesteren” og på www.mmf.dk  
under kalenderen.

Program:
Kl. 18.00 - 19.00  Middag
Kl. 19.00 - 21.00 Møde

Dagsorden
1. Velkomst ved kredsformanden.
2. Erhvervsudviklingen i din kreds. 
3. ”Maskinmesteren som leder – en kulturanalyse  
 af maskinmestres praksis” af antropolog  
 Marie Jakobsgård Ravn.
4. Maskinmestrenes sekretariat – service, forhandling  
 og videnskompetencer.
5. Strategi: Maskinmesteruddannelsens kvalitet og  
 relevans, arbejdsmarkedet, service og profilering af 
 maskinmesterprofessionen.
6. Kredsens aktiviteter.
7. Eventuelt.

Maskinmestrenes Forening – Odense Lokalforening 
Generalforsamling 

Tid: Mandag 12. februar kl. 17.00.
Sted: Budweg Caliper A/S, Industrivej 10, 5260 Odense S.

Medlemmer af lokalforeningen inviteres hermed til Generalforsam- 

lingen og virksomhedsbesøg hos Budweg Caliper A/S. Budweg Caliper A/S 

er markedsleder inden for bremsekalibre og reservedele, hvor distributi-

onen udelukkende foregår gennem autogrossister i det frie aftermarket. 

Fra distributionscenteret i Danmark, leveres der ud til 30 forskellige lande 

i Europa. 

Program

Arrangementet består af generalforsamling og rundvisning i fabrikken 

med fortælling om Budweg Calipers historie og udvikling.

Efter rundvisningen er der spisning og drikkevarer.

Deltagere og tilmelding

Arrangementet er gratis. Lokalforeningen vil meget gerne have 

forslag til aktiviteter og bestyrelsesposter. Vi modtager kampvalg. 

Generalforsamlingens agenda er i henhold til vedtægterne.

Tilmelding skal ske på tlf. 3168 3113 eller mail lars.skjaerris@stofanet.dk.

Tilmeldingsfrist: Mandag 5. februar kl. 18.00.

Evt. bemærkninger

Vi vil gerne opfordre til, at man er aktiv i lokalforeningen og generalfor-

samlingen. Du får mulighed for selv at blive valgt ind og få indflydelse på, 

hvem der bliver valgt ind.

mailto:c.trudslev@stofanet.dk
mailto:lars.skjaerris@stofanet.dk
http://www.mmf.dk
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 Møder og arrangementer

KREDSE, KLUBBER OG NETVÆRK DATO TID STED TILMELDING

Sikkerhedskonference – beskyt virksomheden mod cyberangreb 16.01 13.00 Tryg, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup 3336 4920

Medlemsmøde – Lolland-Falster Kreds 17.01 18.00 Hotel Saxkjøbing, Torvet 9, 4990 Sakskøbing 3336 4920

Aarhus Kreds – Virksomhedsbesøg Aarhus Teater 22.01 17.00 Aarhus Teater, Teatergaden 1, 8000 Aarhus C 3336 4920

Midtjyske Kreds – Nytårskur, Foredrag om Krigssejlerne 1939-1945 23.01 17.00 Best Western Plus Hotel Eyde, Mindegade 1, 7400 Herning 3336 4920

København & Nordsjælland Kreds – Øl og Bryggeteknik 24.01 16.30 Bryg Selv, Kirstinehøj 58, 2770 Kastrup 3336 4920

MARCOMP 2018 25.01 09.30 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg 3336 4920

Medlemsmøde – Sydvestjyske Kreds 25.01 18.00 Fredericia Maskinmesterskole ESBJERG, Niels Bohrs Vej 3, 6700 Esbjerg 3336 4920

Nordvest- og Sydvestsjælland Kreds – Nytårskur 30.01 16.45 Comwell Sorø Storkro, Abildvej 100, 4180 Sorø 3336 4920

Medlemsmøde – København Kreds 01.02 18.00 IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V 3336 4920

Brancheråd for El- og Kraftvarmeværker 05.-06.02 12.00 Maskinmestrenes Forening, Sankt Annæ Plads 16, 1250 København K 3336 4920

Randers Kreds – Møde om el-sikkerhedsloven 06.02 17.30 Best Western Plus Hotel Kronjylland, Vestergade 53, 8900 Randers 3336 4920

Brancherådsmøde – Brancheråd for Industri 07.02 15.00 Sealing System A/S, Hedemarken 1, 7200 Grindsted 3336 4920

Odense Lokalforening – Generalforsamling 12.02 17.00 Budweg  Caliper A/S, Industrivej 10, 5260 Odense S lars.skjaerris@stofanet.dk

Medlemsmøde – Vejle Kreds 28.02 18.00 Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding 3336 4920

Medlemsmøde – Østsjælland Kreds 06.03 18.00 Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12, Himmelev, 4000 Roskilde 3336 4920

Medlemsmøde – Aalborg Kreds 08.03 18.00 Radisson Blu Limfjord Hotel, Ved Stranden 14-16, 9000 Aalborg 3336 4920

Uddannelse i bestyrelsesarbejde 13.-14.03 10.00 Fredericia – sted oplyses senere 3336 4920

Generalforsamling 14.03 17.00 Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg 3336 4920

Talsmandsseminar 21.-22.03 12.00 HUSET Middelfart, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart 3336 4920

Medlemsmøde – Sønderjyske Kreds 05.04 18.00 Røde-Kro, Vestergade 2, 6230 Rødekro 3336 4920

FSD – Brancherådsmøde for Sygehuse 10.-11.04 17.00 Hotel Park Middelfart, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart 3336 4920

SE FLERE AKTUELLE ARRANGEMENTER PÅ MMF.DK

Som medlem af Maskinmestrenes Forening er du 

velkommen til at deltage  i alle kredsmøder. Du 

er derfor ikke bundet af hverken bopæl eller dit 

arbejdssted, når du vælger det kredsarrangement, 

du ønsker at deltage i. Det eneste, du skal gøre, er 

at kontakte foreningens kontor og tilmelde dig. 

Du kan derimod ikke deltage i lokalforeninger, 

klubber og andre lokale arrangementer uden 

direkte aftale med arrangøren. Normalt skal man 

være medlem for at deltage.

Maskinmestrenes Forening – Brancheråd for Industri 
Brancherådsmøde  

Tid: Onsdag 7. februar kl. 15-17
Sted: Sealing System A/S, Hedemarken 1, 7200 Grindsted

Brancheråd for Industri inviterer medlemmer og andre industri- 

interesserede til brancherådsmøde. 

Dagsorden:

•  Velkomst /v brancherådsformand.

•  Siden sidst.

•  Nyt fra industri partnere og myndigheder.

•  Ajour erhvervskonferencen – status /v Kenneth Sørensen.

•  Inducomp 2018 industrikonferencen hos Lego /v Peter Blach.

•  Andre igangværende industri aktiviteter.

•  Fremtidige aktiviteter – idéer og drøftelse – alle input er velkomne.

•  Næste møde.

Deltagere og tilmelding

Tilmelding skal ske på mail til mf@mmf.dk. For yderligere oplysninger, 

kontakt brancherådsformand Henrik Skytte Raahede på telefon 2210 8166 

eller mail HSR@Sealing-System.dk.

Kommissorium: Brancheråd for Industri

Brancherådet beskæftiger sig med alle emner med relation til forholdene 

for industriens maskinmestre og er åbent for alle personer med tilknyt-

ning til eller interesse for området. Der afholdes som udgangspunkt  

fire årlige møder, og medlemmernes arbejdsfunktioner afspejler et vidt 

spænd af industriens muligheder og tæller blandt andre fabrikschefer, 

procesoperatører og vedligeholdelseschefer.

Med venlig hilsen 

Henrik Skytte Raahede, brancherådsformand, Kenneth Sørensen, styre-

gruppemedlem samt Peter Blach, projektchef i Maskinmestrenes Forening.

mailto:mf@mmf.dk
mailto:HSR@Sealing-System.dk
mailto:lars.skjaerris@stofanet.dk
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Arbejdsmarkedet  
  Arbejdsmarkedet

Ledighedstal fra Akademikernes A-kasse

Ledighedsberørte maskinmestre i november 2017 2016 2015

Antal medlemmer 7.567 7.271 6.920

Antal ledighedsberørte maskinmestre 192 149 143

Ledighedsprocent for maskinmestre 2,5 2,0 2,1

Antal medlemmer over 60 år (seniorer) 523 486 424

Antal ledighedsberørte maskinmestre over 60 år (seniorer) 16 7 9

Ledighedsprocent for over 60-årige maskinmestre 3,1 1,6 2,1

Seniorernes andel af de ledighedsberørte i alt 8,3 4,7 6,3

Dimittendledige 92 51 50

Dimittendlediges andel af i alt 47,9 34,2 35,0

Langtidsledige 27 15 22

Langtidslediges andel af i alt 14,1 10,1 15,4

Antal nyledige 14 17 5

Antal fuldtidsledige maskinmestre 146 118 122

Ledighedsprocent, fuldtidsledige maskinmestre 1,9 1,6 1,8

Alder Antal 
 medlemmer

Antal 
ledigheds

berørte 
medlemmer

Ledigheds
procent

20-29 år 1.070 59 5,5 

30-34 år 1.166 34 2,9 

35-39 år 968 20 2,1 

40-44 år 1.017 12 1,2 

45-49 år 992 11 1,1 

50-54 år 995 20 2,0 

55-59 år 836 20 2,4 

> 59 år 523 16 3,1 

I alt 7.567 192 2,5 

Region Antal med
lemmer

Antal 
ledigheds

berørte 
medlemmer

Ledigheds
procent

Region  
Hovedstaden 1.447 36 2,5 

Region Sjælland 520 12 2,3 

Region  
Syddanmark 2.318 53 2,3 

Region Midtjylland 1.972 52 2,6 

Region Nordjylland 1.159 39 3,4 

Grønland 85

Øvrige udland 66

I alt 7.567 192 2,5

Antal medlemmer i 
 Maskinmestrenes Forening

Antal medlemmer pr. 12.12.2017 12.918

Aktive 8.479

Senior 1.503

Studerende 2.936

Branchefordeling

15,9%

31,6%

36,8%

4,2%

11,5%

Service,  
handel og  
rådgivning

Bygge 
og anlæg

Energiforsyning, 
vand og renovation

Industri

Skibsfart

Tallene er opgjort ultimo december.
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Kredse
Bornholm
Finn Poulsen  
Aarsballevej 7 · 3782 Klemensker  
Tlf. 5696 6639 · kofoedgaard@mail.dk

Hjørring
Per Allan Jensen  
Atletikvej 57 · 9900 Frederikshavn  
Tlf. 2125 8826 · per.a.jensen62@gmail.com

København
Thomas Sonne Dyreborg  
Tom Kristensens Vej 16 , 7, 702  
2300 København S  
Tlf. 3018 6753  
thomas.dyreborg@ineos.com

Lolland-Falster
Dion Gornitzka  
Hamborgskovvej 29 · 4800 Nykøbing F  
Tlf. 3022 6570  
mailtildion@gmail.com

Midtjyske
Bo Skaibek Brinch  
Hammerumholmvej 3 A · 7400 Herning  
Tlf. 5195 6534 · bbrinch@skaibek.dk

Nordsjælland
Michael Kert Hansen  
Løvvænget 4 · 3100 Hornbæk  
Tlf. 4041 0005 · michael@varmelast.dk

Nordvestsjælland
Morten Storgaard  
Nyvej 3 · 4532 Gislinge 
Tlf. 3055 3608 · mn_storgaard@mail.dk

Odense
Morten Grønborg  
Prins Haralds Alle 66 · 5250 Odense SV  
Tlf. 5155 8234 · mvg@dsa-net.dk

Randers
Ebbe René Christensen  
Elektravej 33  · 8960 Randers SØ  
Tlf. 6114 0151 · erc@fjho.dk

Svendborg 
Martin R. Finck  
Rantzausmindevej 106 · 5700 Svendborg  
Tlf. 9955 7997 · martf@orsted.dk

Sydvestjyske
Harry Muff  
Skippervænget 90 · 6710 Esbjerg V 
Tlf. 2135 3587 · vhmuff@gmail.com

Sydvestsjælland
Peter Jens Valsøe  
Pilagervej 21 · 4200 Slagelse  
Tlf. 2577 7053  · peter.valsoee@gmail.com

Sønderjyske
Morten O. Kaasen  
Fredstedvej 4 · 6100 Haderslev  
Tlf. 2295 1461 · mka@alflow.dk

Thisted
Henrik Schultz  
Solbakkevej 28 · 7700 Thisted  
Tlf. 2497 5515  
drift@thisted-varmeforsyning.dk

Vejle
Arne Juhl Henriksen 
Solsortvej 6 · 7000 Fredericia  
Tlf. 2728 8149  
arnejuhlhenriksen@gmail.com

Østsjælland
Torben Aachmann-Meltofte  
Baunehøj 21 · 4320 Lejre  
Tlf. 2112 5265 · torben@meltofte.dk

Aalborg
Jan Christiansen  
Soløjevej 20 · 9400 Nørresundby  
Tlf. 9817 5047 – 2090 9571  
jcjs@stofanet.dk

Aarhus
Anders Skorstengaard  
Magnoliavej 24 · 8260 Viby J  
Tlf. 2088 8627 · skorstengaard@stofanet.dk

Singapore
Jan Hansen 
12 Jalan Batu Nilam 
Singapore 669131 
Tlf. +65 832 18306 
Jan.hansen@bifrosttechconsult.com

Grønland
Kim Aardestrup  
Postboks 2010  
3900 Nuuk · Grønland 
kredsformand.gl@gmail.com

 Maskinmestrenes Forening

Bestyrelsen
Formand
Jan Rose Andresen 
Egknudsvej 8 
6870 Ølgod
Tlf. 2022 6720 
formand@mmf.dk 

Næstformand
Niels Larsen 
Lavlandsvej 9  
4400 Kalundborg
Tlf.  5951 4622 · 2034 3622  
nl@c4business.dk

Medlem
Gustav Schmidt Hansen 
Bispevænget 36  
6000 Kolding 
Tlf.  4037 5766  
gustavshansen@gmail.com

Medlem
Bertel Johansen  
Kongevejen 44  
3000 Helsingør
Tlf.  4921 5254 
bejoh@mail.dk

Medlem
Henrik Bjørndal Pedersen
Merkurvænget 14 
6700 Esbjerg
Tlf.  7515 4791 · 2614 4791  
henrikbjoerndal@live.dk

Medlem
Søren Thue Pedersen 
Tennisvej 22  
9690 Fjerritslev
Tlf.  6063 4181 
soerenthue@hotmail.com

Medlem
Kim Rasmussen 
Am Lichtetal 10, 
DE-61462 Königstein, 
Tyskland
kimmmf@gmail.com

Medlem
Morten Bastrup Kold 
Landø 21  
5683 Haarby
Tlf.  2423 8939  
morten_kold@hotmail.com

Medlem
Peter Buch Dubery 
Nørrebrogade 18  
6700 Esbjerg
Tlf.  2398 5481 
peter.dubery@gmail.com

Medlem
Henrik Amstrup Lauritsen 
Brahmsvej 66  
9200 Aalborg SV
Tlf.  2369 5333
henrik261064@gmail.com

Medlem
Lars Hansen 
Lystrupvej 13, Lystrup  
8961 Allingåbro
Tlf.  4122 7122  
lh@aams.dk

Medlem
Klaus Rasmussen 
Nørregårdsvej 77  
2610 Rødovre
Tlf.  2020 9532   
klr@movingenergy.dk

Medlem
Morten Lyngsaa Madsen 
Kirkevej 4  
5772 Kværndrup
Tlf.  6073 2752 
lyngsaa@mail123.dk

Medlem
Eske Bach Kjeldal 
Silkeborgvej 220 B, 1.,  
8230 Åbyhøj 
Tlf. 6136 7238
ekjeldal@gmail.com

Observatører, Maskinmester -
studerendes Landsråd
Claus Gow Hansen
Maskinmesterskolen København
Tlf. 2232 0205
clausgow@gmail.com

Jacob Vestergaard Jensen
Erhvervsakademi SydVest
Tlf. 2424 1616
jaco372j@easv365.dk

Kritiske revisorer 

Hans Ørum Andersen 
Bodil Møllevej 21 
8362 Hørning
Tlf.  8692 2222 · 4015 1582  
haan@q8.dk

Poul-Henrik Appelqvist
Ludvig Jensens Vej 22  
3460 Birkerød
Tlf.  4090 3374 
ph.appelqvist@gmail.com

Revisorsuppleanter 

Peter Antonio Strini 
Grethevej 21  
7000 Fredericia
Tlf. 5123 7818  
pantonio.strini@gmail.com

Jens Chr. Sahl 
Højgårdsvej 2  
8260 Viby J.
Tlf.  2537 8959 
jens.sahl@gmail.com
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Brancheråd
El- og Kraftvarmeværker
Jens Tang Ottosen  
Årøvænget 6, Skærbæk · 7000 Fredericia  
Tlf. 3070 2167 · jot@energinet.dk

Industri
Henrik Skytte Raahede  
Kværnen 4, Mejrup · 7500 Holstebro  
Tlf. 9742 7687 · HSR@Sealing-System.dk

Offshore
Ole Månsson  
Strandparken 82 · 5800 Nyborg  
Tlf. 2639 1402 · oma@fms.dk 

Sygehuse
Svend Christiansen  
Skaldehøjvej 135 · 8800 Viborg  
Tlf. 7842 3101 · svchri@RM.dk

Søfart
Peter Buch Dubery  
Nørrebrogade 18  ·  6700 Esbjerg  
Tlf. 2398 5481 · peter.dubery@gmail.com

Netværk
Asset Management
Lars Jenry Petersen
Finlandsvej 44 · 5500 Middelfart
Tlf. 2234 8620 · ljp@fms.dk

Automation
Mads K. Brødsgaard  
Dybedalen 1, 4. mf. · 8210 Aarhus V  
Tlf. 2292 7573 · mads@broedsgaard.dk

Drift og Standarder
Brian R. Thøgersen
Skovkildeparken 8 · Virring 
8660 Skanderborg
Tlf. 3170 6353 · brt@fms.dk

Poul Høgh
Rakkebyvej 126 · Hæstrup Stationsby 
9800 Hjørring
Tlf. 4122 7133 · poh@aams.dk

Kenneth G. Andersen
Nørregade 90 B · 6690 Gørding
Tlf. 2980 7232 · kga@fms.dk

Hans Hagelquist Bloch 
hansbloc@rm.dk

El-teknik
Johnny Nielsen  
Krebsen 20 · 8920 Randers NV  
Tlf. 3092 0611 
johnny2909@hotmail.com

Energi og HSEQ 
Vest: 
Konstitueret Peter Blach 
Maskinmestrenes Forening 
Tlf. 2342 4679 · pb@mmf.dk

Øst:  
Dion Gornitzka  
Hamborgskovvej 29 · 4800 Nykøbing F  
Tlf. 5485 6570 · 3022 6570  
mailtildion@gmail.com

Facilities Management
John Buhl Lund 
Snærildvej 70 · 8300 Odder 
Tlf. 7195 8059  
aadal.john@outlook.dk

Hydraulik
Jens Sandager  
Enghaven 2 · 6580 Vamdrup  
Tlf. 6120 6194  
 Jens.sandager@pmchydraulics.com

Karriereudvikling
Ole Høyer  
Adlerhusvej 4 · 5500 Middelfart  
Tlf. 2395 7733
BogOhoyer@gmail.com

Køle- og Varmepumpeteknik
Arne Jakobsen  
MSK – Akademivej bygn. 358  
2800 Kgs Lyngby  
Tlf. 4525 7607 · aj@msk.dk 

Lau Ove Vørs  
Jeppe Åkjærs Vej 2 · 8400 Ebeltoft  
lau@leconsult.dk

Ledelse 
Vest:  
Esben Iversen 
Jacob Jensens Vej 19 · 8722 Hedensted 
Tlf. 2172 6951 · eli@losningfjernvarme.dk

Øst:  
Mikkel Nielsen  
Blommevang 7 · 3550 Slangerup  
Tlf. 20 46 74 68 · mikkel@munc.dk

Motion 
Fælles:  
Jesper Frimand Nielsen 
Sankt Annæ Plads 16 · 1250 København K  
Tlf. 4044 6191 · fn@mmf.dk 

Jan Jensen  
Sankt Annæ Plads 16 · 1250 København K 
Tlf.  2011 8550 · jj@mmf.dk

Øst: 
Søren Lundgren Nielsen  
Tlf. 2972 4918  
sln@soluni.dk 

Arne Hansen 
Tlf. 2046 9879  
arne57hansen@gmail.com

Vest:  
Erik Lyneborg  
Tlf. 2217 5929  
lysi@privat.dk

Salg & Marketing
Michael Wølk Gandø  
Morbærvej 49 · 6600 Vejen  
Tlf. 2752 5622 · gandoe1@mac.com 

Vedligehold
Ole Bjerregaard Jacobsen 
Nytoften 4 ·  8462 Harlev J  
Tlf. 7845 8050 · ole.jacobsen@aarhus.rm.dk

Seniorklubber
Maskinmestrenes Seniorklub 
Øst
Otto Bay  
Hyrdevej 11 · 3060 Espergærde  
Tlf. 3043 9139 · otto.bay@mail.dk

Maskinmestrenes Seniorklub 
Vest
Erik Rasmus Büchert  
Sprogøvej 104 · 6710 Esbjerg V  
Tlf. 4034 1236 · anrab@esenet.dk

Samarbejdspartnere/medlemsfordele
Akademikernes A-kasse
Vester Farimagsgade 13  
1606 København V  
Tlf. 3395 0395

Fitness.dk 
P. H. Lings Allé 2, 6. sal 
2100 København Ø 
Tlf. 3912 9900 
www.fitnessdk.dk

Forbrugsforeningen 
Knabrostræde 12
1210 København K 
Tlf. 3318 8600 
www.fbf.nu

Maskinmestrenes Bank
Lån & Spar Bank A/S 
Højbro Plads 9-11 · 1200 København K 
Tlf. 3378 1971
www.maskinmestrenesbank.dk

MF’s Løntabsforsikring
TopDanmark Livsforsikring A/S 
Borupvang 4 · 2750 Ballerup 
Tlf. 4474 3550

PFA Pension 
Sundkrogsgade 4  
2100 Kbh. Ø  
Tlf. 7012 5000

Tjenestemændenes Forsikring 
Ramsinvej 28 A 
2500 Valby 
Tlf. 7033 2828 
www.tjm-forsikring.dk

Maskinmestrenes Forening  

Mission
At varetage medlemmernes interesser.

Vision
At være den mest attraktive organisation til at  
varetage medlemmernes interesser.

Strategi
1.  At være en forening der til enhver tid servicerer  

foreningens medlemmer. 

2.  At være en forening der medvirker til fuld  
beskæftigelse blandt medlemmerne.

3.  At maskinmesteruddannelsen tilpasses  
fremtidens arbejdsmarked.

4.  At markedsføre/brande maskinmester- 
uddannelsen/ maskinmesterprofessionen  
i samarbejde med øvrige interessenter.
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 Nyt om navne

50 

01. Kurt Allan Hansen

 Københavns Erhvervsakademi

02. Steen Tom Conrad Riisager

 Dan-Foam A/S

04. Jan Verner Nielsen

 Christian Hansen A/S

06. Jens Peter Clausen

  Ørsted Bioenergy & Thermal 
Power A/S

11. Ricky Mollerup Larsen

 Dantruck-Heden

18. Kenneth Jørgensen

  Dansk Shell A/S  
Shell-Raffinaderiet

20. Søren Jørgensen

 Aalborg Portland A/S

21. Tim Mikkelsen

 Alfa Laval Copenhagen A/S

23. Jan Nissen

 ITW Construction Products ApS

28. Peter Dalgaard Otte

60 

01. Kim Westergaard H. Poulsen

 Sunmark Production Co. Ltd.

03. Frede Mortensen

 PM Energi A/S

04. Kaj Crone Jensen

 ØRSTED A/S – Studstrupværket

04. Flemming Sørensen

 Bureau Veritas

04. Finn Frost

 Reno-Nord I/S

08. Peter Reinholdt Madsen

10. Henrik Helstrup Gregersen

 Vald. Birn A/S

11. Palle Arildsen

 A. P. Møller – Mærsk A/S

11. Bjarne Kristensen

 MAN Diesel & Turbo A/S

14. Per Hvarregaard Andersen

 Dana-Tank A/S

14. Ole Månsson

 Fredericia Maskinmesterskole

14. Preben Ejler Holst

 SVITZER A/S

15. Leo Thams

  Sønderborg Sygehus, Sønder-
jylland

21. Henrik Zinckernagel

 A. P. Møller – Mærsk A/S
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04. Jens Christian Bygum

11. John Callery

18. Erik Moesgård Pedersen

22. John Mogens Jørgensen

23. Hans Ole Tirsbæk Johansen
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01. Kaj Lyngholm

04. Erik Dyrskov Rasmussen

05. Jørgen Rasmussen

07. Gunnar Landergren

09. Hans Peter Juel

11. Flemming Juul Yssing

20. Poul-Erik Herup
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05. Poul Riis

07. Johannes Hansen

10. John Mangor Nielsen

12. Kristian Rønholm

90  

04. Gunnar Larsen Thybo

Steffca A/S overtager Depac-agenturet for mekaniske ak-
seltætninger fra Kumotek. Som en af Danmarks førende 
leverandører leverer Steffca A/S i forvejen både standard-

pakninger og specialfremstillede pakninger til mange forskellige 
brancher og industrier. 

»Vi er meget tilfredse med overtagelsen af især mekaniske ak-
seltætninger, som i høj grad kompletterer vores portefølje. Det er 
en klar fordel, at vi nu kan tilbyde hele paletten,« siger Mikkel 
Steffensen, der er salgschef og medejer af Steffca A/S. 

Mekaniske akseltætninger er pakninger til aksler i eksempelvis 
pumper, hvor de dels holder trykket inde og dels beskytter mod 
indtrængning af fremmedlegemer og snavs. Blandt andre rens-
ningsanlæg, kraftværker og forskellige industrier som den kemi-
ske procesindustri og fødevareindustrien bruger mekaniske aksel-
tætninger, som Steffca A/S nu kan tilbyde. 

»Vi leverer allerede andre pakningstyper til en stor del af de 
pågældende brancher. Nu kan vi tilbyde vores kunder et fuld-
stændigt udvalg af pakninger, og det er vi rigtigt glade for. Ku-
motek har haft godt og tæt samarbejde med deres kunder, og 
det vil vi naturligvis sætte en ære i at løfte videre,« siger Mikkel 
Steffensen. 

Medejer af Kumotek John Engell Nielsen glæder sig over, at 
agenturet bliver videreført på en god måde. 

»Alle er glade, og kunderne får styrkede muligheder gennem 
en større virksomhed. Vi har haft et godt samarbejde med Steffca 
gennem flere år, og det var naturligt at spørge dem, om de var 
interesserede i at overtage agenturet,« siger John Engell Nielsen. 

Kumotek fortsætter sin egen forretning med kompositmateria-
ler og TP-produkter.

Runde fødselsdage i februar

Steffca overtager Depac-agentur

Afdøde †

Kurt Juhl Thomsen

Født: 12.02.1952

Død: 17.12.2017

Peder Christian Bom

Født: 24.02.1924

Død: 30.10.2017

Kim Selch

Født: 19.08.1957

Død: 18.12.2017

Allan Hunt

Født: 08.11.1951

Død: 18.12.2017

Fra Steffca er det Mikkel Steffensen, salgschef (tv.), Henrik Nissen adm. 
direktør og Martin Steffensen, kvalitetschef (th.).



  

Generalforsamling
Maskinmestrenes Forening holder sin 146. ordinære generalforsamling 

Onsdag 14. marts 2018 
Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg

Program
Kl. 17.00 Ankomst og sandwich
Kl. 18.00 Generalforsamling og prisoverrækkelse
Kl. 20.00 Spisning og netværk (tidspunkt er vejledende)

Dagsorden
1. Valg af dirigent og sekretær
2. Bestyrelsens beretning for året 2017
3. Det reviderede regnskab for perioden 1. juli 2016 – 30. juni 2017
4. Forslag til budget for perioden 1. juli 2018 – 30. juni 2019
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
7. Eventuelt

Foreningens aktive medlemmer skal ved urafstemningen foråret 2018 vælge syv medlemmer 
af bestyrelsen, fire erhvervsaktive på heltids- eller deltidsbasis tilknyttet maritime/offshore 
erhverv i et ude/hjemmeforhold og tre erhvervsaktive på heltids- eller deltidsbasis med  
tilknytning til land, en kritisk revisor og en kritisk revisorsuppleant.

Forslag samt forslag til kandidater til bestyrelsen, kandidater til kritisk revisor, kandidater til  
kritisk revisorsuppleant, der ønskes optaget som punkt på generalforsamlingens dagsorden, 
skal være forsynet med 25 stillerunderskrifter og sendes til foreningens forslagsprotokol. 

Forslag skal være Maskinmestrenes Forening i hænde senest mandag 15. januar 2018. 

Ethvert medlem af Maskinmestrenes Forening har adgang til generalforsamlingen  
uden forudgående tilmelding.

Tilmelding til spisning er nødvendig og skal ske til Maskinmestrenes Forening  
enten via tilmeldingsblanketten på mmf.dk under ’Aktiviteter’ eller på mail  
mf@mmf.dk senest fredag 23. februar 2018.

mailto:mf@mmf.dk
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Kender du fremtidens  
tekniske ledere?

Som maskinmester er  
du stærkt efterspurgt  
af erhvervslivet og  
drifter vigtige funktioner  
i samfundet

Efterspørgslen på tekniske kompetencer bliver  
kun større i fremtiden, og som ambassadør kan du  
nu være med til at styrke professionen yderligere.   

Blivmaskinmester.nu
På blivmaskinmester.nu kan potentielle maskinmester- 
studerende i dit netværk få information om uddannelsen  
og møde inspirerende erhvervsaktive maskinmestre. 

Fremtidens tekniske ledere er i dit netværk  
– henvis dem til blivmaskinmester.nu

Følg 
Blivmaskinmester.nu 

på Facebook!


