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COwI SIKRER hElhEd
i sygEhUsByggERiEt
At bygge til fremtiden på den bedste måde, så alle får mest sundhed for pengene kræver innovation  
og nytænkning

af JoURNalist, iB ERik ChRistENsEN

Afdelingschef, Helle Gaub, 
Hospitaler og sundhed, COWI

ByggERådgiVNiNg

Fremtiden bliver på mange områder 
mere uforudsigelig, så de bygnings
mæssige og tekniske rammer skal kunne 
imødekomme stort set hvad som helst. 
Det er en kæmpemæssig udfordring, 
siger Helle Gaub, afdelingsleder for Ho
spitaler og sundhed hos COWI.

COWI bruger mange kræfter på at 
finde svarene på, hvordan fremtidens 
sygehuse bedst kan udformes og fun
gere for at sikre, at de nye sygehuse 
kan møde fremtidens krav. Logistik, 
fleksibilitet, bæredygtighed og frem
tidssikring er hos COWI nøgleord i 
denne proces.

Virksomheden rådgiver kunderne i 
forhold til ny teknologis konsekvenser 
for de bygningsmæssige rammer. Det er 
meget et spørgsmål om at samle viden 
fra kunderne om deres forventninger til 
ny teknologi og fleksibilitet i forhold til 
samme. 

– Vi bruger megen tid på de afledte 
konsekvenser, fordi der er meget usik
kerhed på hvad fremtiden bringer. Der 
er stort fokus på sundheds og velfærd
teknologi samt på arbejdskraftbespa
rende teknologi. Derfor gælder om at 
kunne se og tænke i helheder.

Nye sygehusbyggerier skal kunne 
rumme alle de afledte konsekvenser 
af, at vi generelt set får en stigende 
mængde sundhedsopgaver at løse, men 
der bliver færre hænder og penge at 
gøre det for. Her skal medikoteknik og 
velfærdspolitik spiller sammen.

Mit budskab er, at det er for snævert 
at se på medikoteknik alene i forhold 
til, hvor man er på vej hen. Man skal i 
høj grad også se på den menneskelige 
faktor, teknikken, teknolgien og byg
ningerne i et samspil. Et af de områder, 
der med garanti bliver mere fleksible, 
er informationsdelen, hvor store dele 
af kommunikationen allerede er trådløs 
ligesom på de nye, norske sygehuse.

Man kan stille forskellige scenarier 
og behandlingsprofiler op, men kon
sekvenserne af politiske beslutninger 
og holdninger er usikre. Hvor meget 
behandling ønsker man fx skal foregå i 
patienternes egne hjem.

Man er nødt til at åbne op for disse 
tanker i de nye sygehusbyggerier og se 
på hvilke konsekvenser dette får for de 
bygninger, som kommer til at stå i en 
lang årrække. 

Vi har i COWI en helhedsorienteret 
tilgang til opgaverne med mange typer 
af kompetencer, så vi får de bedste løs
ninger. COWI ser ikke isoleret på enten 
bygninger, teknologi og adfærd, men 
har kompetencer til at se på det hele 
samtidigt.

BEVIDSTHEDEN HALTER EFTER 
TEKNIKKEN

– Vi oplever, at det mest er teknologien, 
der flytter sig meget hurtigt. Langt hen 
ad vejen går den teknologiske udvikling 
i vor bevidsthed meget langsomt. De 
fleste af os har reelt problemer med at 
integrere ny teknologi i vores arbejds
rutiner. 

Vi kan lære at bruge den, men at 
tænke det ind som en naturlig måde at 
løser problemer på, har vi svært ved. 
Derfor bliver ny teknologi og nye sy
stemer ofte en ekstra arbejdsbelastning 
i stedet for det modsatte. Vi bruger 
ekstra tid på at “fodre” nye systemer i 
stedet for at lade det erstatte hidtidige 
rutiner. Yngre generationer håndterer 
dette anderledes og vil derfor – i hvert 
fald for en tid – kunne være drivere i 
udviklingen. 

Undersøgelser viser at man ved rene 
itinvesteringer kan opnå forbedringer i 
produktiviteten på 4 pct., hvis man sam
tidigt laver organisationsudvikling. 

Uden denne, risikerer man derimod 
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et produktionstab på 5 pct., fordi det 
bare bliver noget ekstra bøvl.

Den teknologiske udvikling i vore ho
veder og dens påvirkning af vor adfærd 
er en meget langsommelig og besværlig 
proces, fastslår Helle Gaub.

ØGET FLEKSIBILITET

Specielt akutområdet med dets store og 
tunge udstyr kan man ikke lige sådan 
flytte rundt med og gøre meget fleksi
belt, så her skal man snarere planlægge 
ud fra, at det skal være let at udskifte 
udstyret, når tiden kommer, vurderer 
hun. 

Der er derfor ikke sikkert at fremti
dens sygehus på overfladen ser meget 
forskellige i forhold til nutidens, men 
man kan håbe at de bliver mere fleksible 
og funktionelle. Altså bygges “indefra 
og ud”.

– Man er nødt til at prioritere og det 
er min oplevelse, at man vil prioritere 
det, der er inden i husene frem for det 
udvendige. Sygehusene vil blive præget 
af patienternes stigende krav. Hospita
lerne må tage højde for befolkninges 
krav om at blive behandlet som indivi

der. Der vil komme en meget større va
riation i de tilbud hospitalerne yder.

Vi er rigtigt stærke til at gå ind og 
se helheder, det tekniske samspil med 
bygningerne og de aktiviteter, der skal 
foregå i bygningerne. Vi har en meget 
omfattende mængde kompetencer på 
dette felt. 

MASSER AF SPÆNDENDE 
PROjEKTER

COWI er involveret i alle nye sygehus
byggerier i Norge, og har i øjeblikket 
projektledelsen på det 223.000 kvm. 
store St. Olavs Hospital i Trondheim, der 
skal stå klar i 2014.

Det rådgivende firma er også engage
ret i byggeriet af det mindre Nye Molde 
Sykehus og på Haugeland i Bergen. I 
Norge er COWI i fuld gang på sygehu
set i Østfold øst for Oslo, hvor COWI 
netop har afleveret forprojekt.

COWI har desuden flere projekter i 
Sverige og Litauen samt tre hospitals
projekter i Saudi Arabien og 1 i Oman:

– Vi har stor gavn af at kunne flytte 
kompetencer og ekspertiser mellem for
skellige dele af verden 

I Danmark har COWI følgende større 
opgaver for de danske regioner:

– I Middelfart er vi i gang med en 
8.000 kvm. stor udvidelse af psykiatrien, 
Vi projekterer byggeriet i samarbejde 
med Creo Arkitekter og har netop af
sluttet en logistik analyse her plus en 
tilsvarende analyse i Esbjerg. Derudover 
varetager vi bygherrerådgivningen på 
den fælles akutmodtagelse i Slagelse. 

I Gødstrup rådgiver COWI bygherren 
med planlægningen af det nye akutho
spital. Det er en spændende opgave, 
fordi det er det første barmarksprojekt, 
der skal bygges som akuthospital. 

Gødstrup skal løse nye former for 
modtagelse af patienter. Dette hand
ler meget om teknologi, hvordan man 
planlægger for at minimere antallet af 
arbejdsgange etc. Brugerne har via 
dialoger med os fortalt om deres udfor
dringer og behov, hvordan de ser på 
fremtiden.

På basis af det prøver vi ved proces
ser at lave brainstorming på, hvordan 
fremtiden ser ud. Dér, hvor vi ikke kan 
forudse udviklingen, må vi klare det 
med en øget fleksibilitet. 
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Læs mere på www.forex.dk.

Forex A/S
Ørstedsvej 1 - Postboks 311 

8600 Silkeborg
forex@forex.dk

Tlf. 89 21 55 99
Fax 89 21 55 55
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HVAD KAN Nosyko 
OG HVAD ER dRofUs ?
Konsulentvirksomheden Nosyko AS har netop afholdt sit 40 års jubilæum.  
Det vil sige 40 års uafbrudt rådgiverfunktion til hospitaler i hele Skandinavien. 

Nosyko AS – oprindeligt forkortet fra 
”Norske Sykehuskonsulenter AS” har 
hovedkontor i Oslo, Norge, med et 
stort antal samarbejdspartnere i hele 
Norden og et direkte datterselskab 
i Danmark. Herudover etableres lø
bende aftaler om samarbejde i andre 
dele af verden. 

I forbindelse med Nosyko’s 40 års ju
bilæum, er der udarbejdet et jubilæums
skrift der kan rekvireres via: nosyko@
nosyko.no

SYGEHUSPLANLÆGNING ER 
KERNEYDELSEN FOR NOSYKO

Sygehusplanlægning inkluderer:

•  Udstyrsplanlægning fra start til slut, 
inkl. behovsanalyse, indkøb og mod-
tagelse af udstyr. 

•  Planlægning og udarbejdelse af 
principper for anvendelse af klinisk 
medicoteknisk udstyr, hygiejneregler, 
sterilgodshåndtering, tøj- og tekstil-
forsyning, sengehåndtering mv . 

Nosyko’s metode for planlægning, er en 
systematisk og dokumenteret tilgang, 
der blandt andet sikrer dyb involvering 
af hele kæden af kliniske afdelinger, 
forsyninger, administration, service
områder og personale for de eller den 
tilknyttede funktion. Nøgleordet for ar
bejdsmetoden er den ”funktion” der skal 
foregå på afdelingen eller ude i rum
mene. Denne arbejdsmetode involverer 
de ansatte dybt i planlægningsarbejdet. 
Dem der har kendskab til funktionerne 
og arbejder med disse til dagligt, skal 
naturligvis have stor indflydelse på, 
hvordan det skal se ud i fremtiden. 
Udover at forankre behovsanalysen 
helt ude i afdelingerne, går metoden 
ud på, at nedbryde opgaverne i mere 
håndterbare enkeltelementer og styre 

dem meget detaljeret og ikke mindst 
dokumenteret. 

Helt konkret har Norges ”Sosial og 
Helsedirektoratet” i 2007 valgt at lade 
Nosyko revidere i en national vejleder 
for hovedprogram udstyr for sygehus
projekter i Norge. 

Et hospitalsbyggeprojekt har mange 
interessenter – mange involverede. Der 
er mange meninger og holdninger der 
skal bearbejdes, der er mange forskel
lige fag der skal tilgodeses. Det giver 
projektet en udfordring på kommunika
tionsside – og de fleste projektdeltagere 
vil vide, at der her ligger en akilleshæl. 

Fagene i byggeprojekter har tradi
tionelt og kulturelt forskellige måder at 
arbejde på, hvilket giver behov for en 
fælles platform for dataudveksling og 
kommunikation. Til dette formål har No
syko udviklet sit eget bygningsprogram
meringssoftware kaldet ”dRofus”.

dRofus

dRofus er et softwareværktøj til struk
turel programmering af komplekse byg
geprojekter. Det største udbytte får man 
når dRofus tages i anvendelse så tidligt 
som muligt i projektet. Via en iterativ 
proces opbygges information på en 
struktureret og veldokumenteret måde. 
dRofus skal i projektet være omdrej
ningspunktet – det er her den seneste 
og aktuelle information gemmes og fin
des for alle i projektet. 

Den metode Nosyko anvender og 
som dRofus bygger på – se illustration 
1 sikrer en løbende og udviklende dia
log mellem de mange interessenter. Pro
jektet kan justeres efter den nye viden 
der konstant tilføres.

Der udarbejdes i processen et RFP – 
(rumfunktionsprogram) som indføres i 
dRofus. RFP’en danner baggrund for de 
næste skridt. Mange store byggerier, vil 
ofte bestå af sammenlignelige rum – el

af adM. diR. CaRstEN dollERUp

softwaRE
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ler måske helt ens rum – standardrum. 
Disse standardrum programmeres i 
dRofus – og giver projektet en stor 
tidsbesparelse ikke alene ved standardi
seringsprocessen men også den meget 
overskuelige platform dRofus leverer. 
Man kan benytte standradrummet som 
det er, eller man kan lave versioner der 
baserer sig på standardrummet med 
afvigelser. Udover standardrum vil 
projektet indeholde mere unikke rum – 
men også unikke rum kan basere sig på 
standarder – f.eks. det udstyr der skal 
placeres i rummet. 

Et projekt – stort som lille – vil ofte in
deholde en mængde udstyr. Fast teknisk 
udstyr – dvs. udstyr i de faste tekniske 
installationer, (el, vand, ventilation mv.), 
herudover inventar så som borde, stole, 
skabe, kunst mv. For et hospital vil der 
naturligvis også være en stor mængde 
klinisk teknisk udstyr – og det er for 
dette vigtigt, at kende til det udstyr der 
har påvirkning af de tekniske installa
tioner, bæreevne, støj mv. Vi anvender 
begrebet ”BIP” – bygnings og instal
lationspåvirkende udstyr. Hvis vi isoleret 
ser på medicoteknisk udstyr, vil meget 
af dette påvirke byggeriet i større eller 
mindre grad.

dRofus holder styr på BIP infor
mation – og kan håndtere disse fra de 
første estimerede krav til de krav der 
bliver endeligt gældende både for eksi

sterende overflytbart udstyr så vel som 
nyt udstyr.

dRofus kan via IFCfiler fra alle teg
neprogrammer, og et direkte plugin til 
Revit Architecture, udveksle data og 
visualisere bygningsmodellen for alle 
som anvender dRofus. Blandt andet kan 
planlagt udstyr i dRofus synkroniseres 
med arkitektmodellen. Da der er tale 
om en stor integration mellem disse pro
grammer – er det muligt at vælge noget 
udstyr i dRofus – og få visualiseret hvor 
mange og hvor dette er placeret i byg
geriet. Det samme gør sig naturligvis 
gældende for f.eks. standardrum – man 
kan få visualiseret hvor disse er anvendt 
i byggeriet.

dRofus anvendes fra start til slut i 
byggeriet – fra den tidlige dispositions
projekteringsfase til det sidste stykke 
udstyr er indkøbt og placeret i det 
færdige byggeri. dRofus anvendes lige
ledes som grundlag ved fejl og mangel 
gennemgang og til slut endelig accept af 
udstyr og byggeri. 

Den enkelte dRofusbruger instal
lerer typisk selv en lille softwareclient 
og er efter 5 min i gang med program
met. dRofusbrugeren arbejder mod 
en central server, hvor de fleste har læ
seadgang og udvalgte projektdeltagere 
og lignende også har skriveadgang. Alt 
dette kan styres af projektets egne dRo
fus administratorer.

Automatiseret
logistik system
til sygehuse
> Automatiseret 
   medicinforsyning
> Automatiseret lagersystem

healthcare.nordic@swisslog.com
 Telefon: +46 70 367 98 09
               +47 95 06 55 06
 www.swisslog.com 

> Rørpost system 
> Førerløse robotter
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opfiNdElsE lEttER tRaNspoRtEN
AF DE TUNGE AFFALDSCONTAINERE
Hospitalerne producerer dagligt store mængder affald, som belaster personalets arbejdsmiljø når 
containerne skal flyttes, men nu har virksomheden UBLet A/S udviklet en løsning som gør arbejdet  
let og ubesværet.

oRiENtER iNg

Opfindelsen består af en elektrisk 
containerflytter i to modeller, der både 
skubber og stabiliserer containerne også 
selv om turen går op ad en 3040 grader 
stejl rampe eller kælderskakt. Flytterne 
kører allerede i en række boligselskaber. 

Nedslidning af arme, ben og ryg er 
de typiske skader der opstår, når de 
flere hundrede kilo tunge og fyldte af
faldscontainere dagligt skal manøvreres 
rundt. Derfor er der et stort ønske 
mange steder om at eliminere de tunge 
skub, belastninger og vrid.

SpildOP I beregnet til 240 liters 
containere og Spild OP II til 660 liters 
containere er de to modeller af flyttere, 

som på alle måder i praksis har levet op 
til forventningerne. Derfor tilbyder UB
Let nu også denne universal løsning til 
landets hospitaler.

UBLet har stor erfaring i at produ
cere motorsystemer til eksempelvis de 
tunge mad og linnedvogne på landets 
hospitaler. De nye flyttere bygger derfor 
på en meget velkendt og gennemtestet 
teknologi og funktionsmåde.

Det var krav fra Arbejdstilsynet til for
bedring af arbejdsmiljøet i selskaberne, 
der førte til udviklingen af de to model
ler. Tilsynet har derfor også godkendt 
anvendelsen af flytterne som et redskab, 
der i høj grad kan skåne personalet.

Det er personales erfaringer med bru
gen i hverdagen, der har givet UBLet 
input til mange forbedringer af de oprin
delige prototyper og ført til udviklingen 
af to effektive, letbetjente containerflyt
tere. 

EN IDEEL LØSNING På ET 
PROBLEM

– Det er en ideel løsning på arbejdsplad
ser med uergonomiske og besværlige 
renovationsforhold, siger direktør Hans 
Wichmann Madsen, der stiller store for
ventninger til de to køretøjer, som han 
er overbevist om vil blive udbredt på 
hospitalerne.

Containerflytterne har været anvendt 
dagligt med gode resultater af fem sel
skaber. Hospitalerne er arbejdspladser, 
der på samme måde vil kunne høste 
stor gavn af flytterne med den voksende 
mængde affald der bortskaffes.

af JoURNalist, iB ERik ChRistENsEN

Med den medfølgende kontrolenhed 
kan Jonna Skovlyst fra AAB nemt styre 
den tunge container op ad kælderskak-
ten.
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På hospitalerne er det typisk per
sonale som portører og tekniske 
medarbejdere, der skal sørge for at 
containerne køres frem fra opbevarings
stederne til bestemte pladser, så de står 
klar til at blive afhentet af renovationen. 

Flytterne sikrer en let og problem
fri transport, når affaldet køres fra de 
enkelte afdelinger ud til opsamlings
stederne. Storkøkkener producerer 
eksempelvis meget kompakt affald, så 
containere med affald herfra kan være 
særdeles tunge at manøvrere rundt 
med.

Mange hospitalsbygninger er af æl
dre dato og uhensigtsmæssigt indrettet 
til bortskaffelse af affald. De er dårligt 
indrettet til at honorere dagens krav til 
arbejdsmiljø. For at få alt til at fungere, 
må hospitalerne derfor gå på kompromis 
med arbejdsmiljøet. 

– Vi ved eksempelvis, at alle deres 
madvogne og mange operationsvogne 
vejer for meget. Så vi taler i høj grad om 
at motorisering kan for bedre arbejds
miljøet. Store containere på svirvelhjul 
er både tunge og belastende at manøv
rere, siger Hans Wichmann Madsen. 

Når tunge containerne skubbes 
rundt, opleves den mindste forhindring 
og niveauforskel som en fysisk hård 
belastning. Den største af flytterne kan 
let skubbe en stor, fyldt container op af 
de stejleste ramper med stigninger på 
måske 3040 grader. 

Den lille model kan laste 150 kg tunge 
containere. Begge modeller har en akti
onsradius på ca. 1012 km., hvilket be
tyder, at de på en enkelt opladning kan 
transportere ca. 90 affaldscontainere op 
fra en kælder til opsamlingsstederne. 

Erfaringerne dokumenterer, at det 
med SPILD OP I og II har været muligt 

at gå fra mindre containere til store der 
kan rumme 660 liter, hvilket har sparet 
både tid, udgift til renovation og gjort en 
højere effektivitet mulig.

INTUITIVE AT BETjENE

Der er ikke behov for det store instrukti
onskursus i betjeningen af de to flyttere, 
understreger direktør Hans Wichmann 
fra UBLet:

– Det er afgjort et plus, at flytterne er 
lette og meget intuitive at bruge. Man 
er aldrig i tvivl om, hvad man skal gøre 
for at flytte en affaldscontainer. Mange 
kan umiddelbart bruge flytterne, der er 
simple og sikret mod fejlbetjening.

Der er på alle måder taget højde for 
sikkerheden. Flytterne kan ikke tilte, da 
der er indbygget en væltesikring. Den 
mindste model retter sig selv op og 
holder altid affaldscontaineren lodret, 
så tyngdepunktet ikke forskydes til en 
ubalance. 

Listepriserne på den mindste og 
mest avancerede flytter er ca. 37.500 
kr., mens den store og kraftigere koster 
28.500 kr. Indgår man en storkundeaf
tale, opnår hospitalet en mængderabat. 
UBLet har som pioner i intern transport 
mange løsninger på hylderne, der effek
tivt kan løse alle hospitalernes transport
opgaver, understreger Hans Wichmann 
Madsen.

Teamleder Jørgen Knudsen demonstrerer, hvordan de små containere på 240 liter 
løftes i krogene.

● URE, URANLÆG og 
TIDSSYNKRONISERING

● SERVICE og 
VEDLIGEHOLDELSE

● INSTALLATION og 
MONTERING

ELTIME A/S
Postboks 115  ●  Håndværkervangen 4  ● 3550 Slangerup

Tlf.: 47 38 03 03  ● Fax: 47 38 01 03
E-mail: eltime@eltime.dk

www.eltime.dk

mailto:eltime@eltime.dk
http://www.eltime.dk


fastE skæRME 
TIL PATIENTSTUER
Nu er det muligt at bestille faste Silentiaskærme til patientstuer, hvor der er behov for 
permanent afskærmning. 

pRodUktiNfoRMatioN

Silentia har fremstillet foldeskærme 
til sundhedssektoren siden starten af 
1989, og produkterne findes nu i hele 
verden. Både fremstilling og udvikling 
af nye produkter finder sted i Sverige. 
Drivkraften i udviklingsprocessen har 
hele tiden været at få produkter som er 
lette at anvende, lette at installere og 
som nemt og enkelt kan kombineres 
med hinanden. Nu tilbydes også faste 
skærme som en del af systemet.

Faste skærme kan anvendes, hvor 
der er behov for en mere permanent 
afskærmning. De monteres mellem væg 

let at holde ren. Stolpen fås med fæst
ningsmuligheder for op til fire skærme 
og skrues fast til gulvet. 

SKÆRMFORLÆNGER

En anden af nyhederne er en skærm
forlænger til foldeskærmen. Den har 
to primære anvendelsesområder. Hvis 
der er småt med plads, kan det være 
svært at få plads til både sengebord og 
en sammenfoldet skærm ved væggen. 
Med en skærmforlænger kan foldeskær
men komme et stykke ud fra væggen, 
selvom den er foldet sammen. Den kan 
også bruges til at få en længere skærm 
end de 3,75 m, som den længste folde
skærm er. 

Læs mere på www.silentia.dk eller 
ring på telefon 39 90 85 85 og bestil tid 
for et uforpligtende besøg, hvor skær
mene kan vises frem.

Op til fire skærme kan med EasyClick 
nemt sættes fast og kobles fri fra den 
nye stolpe.

Stolpen på den 
nye fod er dæk-
ket af en hård 
plastkappe, som 
er let at holde 
ren.

Skærmforlænger giver bedre plads til et 
sengebord.

De nye faste Silentia skærme er nemme at  kombinere med foldeskærmene.

Skærmforlængeren giver også en læn-
gere skærm end de 3,75 m.

og en gulvstolpe, eller mellem to gulv
stolper, hvis den skal placeres længere 
ude i rummet. 

De faste skærme kan anvendes 
alene eller i kombination med flere 
faste skærme eller sammen med folde
skærme. Det giver mulighed for at skabe 
et rum i rummet, til eksempel omklæd
ning. De faste skærme findes i højderne 
1,45 m og 1,85 m, og i længderne 1,3 
m og 2,4 m. Det er muligt at kombinere 
skærme med forskellig højde og farve.

Sammen med introduktionen af de fa
ste skærme ændres også udformningen 
af gulvstolpen, som tidligere leveredes 
til foldeskærme. Den nye stolpe er 
fremstillet i aluminium og stolpefoden 
er dækket af en hård plastkappe, som er 

http://www.silentia.dk
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Eksperterne er enige: Vi skal drikke 
mere vand. Men skal vi det, er det helt 
afgørende, at vi vælger det rigtige vand. 
Ellers kan det få alvorlige konsekvenser 
på miljøet.

Eksempelvis har vand på flaske en 
negativ indvirkning på miljøet både i 
forbindelse med transport, fremstilling, 
rensning og bortskaffelse af flasker.

– Vand er sundt. Men det hjælper 
ikke, at vi drikker masser af vand, hvis 
vi samtidig ødelægger miljøet omkring 
os. Vand og miljøhensyn skal gå hånd i 
hånd, siger Kristian Wittenkamp, branch 
manager hos den danske afdeling af 
Skandinaviens største producent af 
vandkølere, Waterlogic. 

– Alle taler om, hvordan vi gør vores 
børn sundere: Motion, sund mad og 
masser af vand. Men hvad hjælper det 
alt sammen, hvis vi ikke passer på vores 
jord? Så bliver børnene alligevel udsat 
for usunde og skadelige påvirkninger 
udefra, siger Kristian Wittenkamp.

80 % NEDBRYDELIGE KØLERE

Hos Waterlogic er miljøhensyn en logisk 
del af hverdagen.

– Rent vand er ensbetydende med 
sundhed. Så hvis ikke vi skulle gå forrest 
i kampen for at værne om miljøet, hvem 
skulle så, spørger Kristian Wittenkamp. 

Vandkølerne fra Waterlogic er såle
des fremstillet af materialer, der er op 
til 80 % nedbrydelige. Desuden har de 
en strømbesparelse på 40 % i forhold til 
traditionelle vandkølere.

Og hos Waterlogic i Danmark, der 
har hovedsæde i Herning, betyder den 
konstante bevidsthed om miljøet blandt 
andet, at alt affald bliver sorteret ned i 
mindste detalje.

– Vi går jævnligt hele spektret – fra 
produktion til destruktion – igennem for 
at se, hvor vi kan gøre det bedre. For det 
kan man altid. Økonomisk kan det ikke 
svare sig for en lille virksomhed som vo
res. Men det giver en god fornemmelse 
og en god samvittighed. Det er helt i 
tråd med de værdier, der er vigtige for os 
– og helt afgørende for vores efterkom
mere, siger Kristian Wittenkamp. 

Blandet andet har Waterlogic netop 
indført nye filtertyper, fordi de kan pak
kes mere hensigtsmæssigt med flere en
heder pr. kasse, hvilket sparer på trans
porten og dermed CO2udledningen.

– Vi ser det også som et naturligt 
skridt, at vi – på samme måde som 
 Waterlogics afdeling i Norge allerede 
gør – indfører biobrændsel i vores køre
tøjer, så snart det er muligt i Danmark.

MILjØ OG ØKONOMI

På samme måde som Waterlogic værner 
om miljøet, ligger det også lige til højre
benet at værne om kunderne.

– Der er naturligvis strømbespa
relsen og muligheden for at være på 
forkant miljømæssigt, som vi glæder 
os over at kunne tilbyde kunderne. 
Men der er også det sundhedsmæs
sige aspekt. Med en vandkøler fra 
 Waterlogic er der ikke blot tænkt på 
miljøet, men også på blandt andet 
sundhed og hygiejne.

Vandet fra Waterlogics drikkevands
kølere er 100 % garanteret bakteriefrit 
– blandt andet på grund af et unikt 
UVsystem, der UVbelyser vandet og 
dermed fjerner eventuelle bakterier, 
som ikke er fjernet af det almindelige 
karbonfiltersystem

– Endnu vigtigere er det, at vi – som 
de eneste – kan garantere, at vandet 
fra vores kølere ikke indeholder den 
hormonforstyrrende stof, Bisphenol A, 
fortæller Kristian Wittenkamp.

Bisphenol A, der blandt andet kom
mer fra plastmaterialet polycarbonat, er 
på EU’s liste over hormonforstyrrende 
stoffer, og forskere mistænker det for at 
være kræftfremkaldende.

På bl.a. Rigshospitalet anvendes 
 Waterlogics vandkølere til patienter og 
personale, her foretages jævnligt målin
ger for at sikre, at hygiejnen er i orden, 
at der ikke er skadelige stoffer i vandet 
og at det er 100 % rent.

For yderligere information kontakt 
venligst Kristian Wittenkamp på  
40 90 80 30.

RENt VaNd  
MED GOD SAMVITTIGHED
Med den rigtige vandkøler kan man både spare strøm, reducere CO2
udslippet og sikre vand uden bakterier og det hormonforstyrrende 
stof bisphenol A. Hos Waterlogic er miljøhensyn en naturlig del af 
hverdagen

pRodUktiNfoRMatioN

50 • Skoleledelse • marts 2010

Mød os på 
Skolelederens 
Årsmøde 

– stand nr. 40

Få besøg af vores ergo-
terapeut/fysioterapeut 
på jeres skole med 
mulighed for afprøvning 
af Protac SenSit 
og Protac Kuglepude.

PROTAC A/S
Kystvejen 17, 1.
DK - 8000 Århus C
Tel +45 8619 4103
protac@protac.dk
www.protac.dk

Protac Kuglepuden
- giver impuls til god 
 siddestilling og bedre 
 koncentration

Anvendes til elever

- med koncentration-
 problemer

- der er let afledelige

- der har svært ved at  
 blive siddende

- med dårlig kropshold-
 ning





Protac SenSit
- en specialdesignet,  
 sansestimulerende stol,  
 der omslutter og bero-
 liger kroppen.

Anvendes i skolen til

- elever med særlige 
 behov

- timeout i klasse eller 
 stillerum

- at give fysisk/mental ro 
 til læring

- at skabe ”mit” rum, 
 her må jeg være



MASTERUDDANNELSER | EfTERåR 2010

DPU’S masteruddannelser
dPu holder åbent hus om masteruddannelserne 

Hør mere om uddannelserne og mød underviserne 

Torsdag den 25. marts 2010 kl. 17-19

dPu, aarhus universitet, tuborgvej 164, 2400 København nV

Ansøgningsfrist 3. maj 2010 
læs mere om åbent hus og dPu’s masteruddannelser på www.dpu.dk/master

Tlf. +45 7023 8055 • Web: www.waterlogic.dk

Skoler og sygehuses foretrukne (p.t. ca. 1000) valg
indenfor drikkevandsløsninger findes hos waterlogic.

Markedets bedste drikkevandskølere.

http://www.wa


UDNyT DE STORE 
BEspaRElsEsMUlighEdER 
GOD RÅDGIVNING GIVER

Maskinmesteren og de energiansvarlige 
har store udfordringer i fremtiden når 
der skal vælges ny belysning på hospi
talerne og der er mange ting der skal 
tages højde for når investeringerne skal 
fremtidssikres.

På hospitalerne taler man om energi
besparelser og LED teknologi. Højager 
Belysning A/S med 30 års erfaring kan 
hjælpe med rådgivning og anbefalinger. 
Vi har et landsdækkende net med 15 
konsulenter der kan rådgive og analy
sere hvilke løsningsmodeller der skal 
arbejdes efter, for at sikre optimal udnyt
telse af energiomkostningerne. Nogle af 
vores erfaringer er som følger.

Der kommer stadig flere og flere LED 
løsninger på marked indenfor belysning 
til hospitalerne. Tager vi udgangspunkt 
i udskiftning af eksisterende lyskilder 
til LED, så er det kun udskiftning af glø
delamper og halogen lyskilder der kan 
svare sig økonomisk at udskifte til LED 
lyskilder. Det er en meget vigtig pointe 
da mange nye LED firmaer prøver at 
skifte alt belysning til LED.

STORE FORSKELLE

Fordelene med LED lyskilderne er typisk 
længere levetid og mindre energifor
brug og varmeudvikling, men man skal 
passe på da der er kvalitetsmæssigt 
er store forskelle på de produkter der 
markedsføres i Danmark. Hele tiden 
dukker der nye firmaer op med LED 
som ikke har den fornødne erfaring med 
belysning, som det kræves for at sikre 
en professionel og rigtig rådgivning af 
kunderne. 

LED lysrøret giver ikke samme lumen 
pr. watt forbrug som de almindelige lys
stofrør gør, så der er ikke en besparelse 
i at skifte til LED lysrør, tværtimod er 
der væsentligt dyre. Så pas på her når I 
køber ind.

Der er også kommet mange LED 
armaturer til undersøgelses belysning, 

som med fordel kan bruges. Derungs 
Medical Lighting fra Schweitz der pro
ducere kvalitetsbelysning til hospitals
sektoren, har flere nye interessante 
typer. 

Saturn LED er nyeste LED undersø
gelseslampe fra Derungs og udmærker 
sig ved flere fordele. Først og fremmest 
er energiforbruget nede på 30 W og lys
udbyttet oppe på 55000 lux i 1 meters 
afstand. Den har også dæmpningsfunk
tion så lyset kan indstilles efter behov og 
en fokus af lyskeglen så man kan opnå 
den spredning på lyset der passer bedst 
til den givne opgave. Så er der integre
ret mulighed for at skifte farvetempe
ratur på lyset alt efter opgave og skifte 
mellem en farvetemperatur på lyset fra 
3700 kelvin – 4500 kelvin – 5000 kelvin 
samtidig med at farvegengivelsen er 
oppe på over 90 i RA værdi, med andre 
ord fra varmt lys til koldt dagslys i en og 
samme lampe. En ekstra fordel er også 
varmeafgivelsen i lysets retning er ikke 
eksisterende da varmeudviklingen er 
koncentreret i den elektroniske spole 
bagest i armaturet. Armaturet leveres 
i forskellige versioner; loftmonteret, 
vægmonteret, og fritstående på hjul til 
230V eller med batteri for at sikre fuld 
flexibilitet.

NYESTE SKUD

En anden nyhed indenfor undersøgel
seslamper fra Derungs er Triango der 
designmæssigt er nyeste skud på stam
men og som teknologisk også bruger 
LED teknologien med et forbrug på 
30W og et lysudbytte på 50000 lux i 1 
meters afstand. Denne model kan bru
ges hvor der ikke er krav om ændrede 
farvetemperaturer og dæmpning af 
lyset. 

Begge lamper er Ideelle til undersø
gelser på hospitaler specielt i skade
stuen. Rengørings problematikken er 
der også taget hånd om, da håndtagene 

af CaRstEN p. V. laRsEN  

diREktøR i høJagER 

BElysNiNg a/s

Saturn LED 30W

oRiENtER iNg
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Philips LED bulb 
dæmpbar til erstatning 
af glødelamper.

Triango 30F

kan aftages og sættes i hospitalsautokla
ven så man undgår at overfører smitte 
m.m. Et helt igennem gennemtænkt 
og kvalitetssikret produktserie fra en af 
verdens største udbydere af undersø
gelseslamper.

Vi tilbyder et gratis belysningstjek på 
hospitalerne så ring endelig eller besøg 
os på www.hojagerbelysning.dk

Med ind i fremtiden 
Hos L&H-Rørbyg skaber vi fremtidens løsninger hver  
eneste dag i vores arbejde – både i stort og i småt.  
Det handler om, at vi ønsker at gøre det nemt for dig. 

Læs om vores kompetencer på www.lh-rorbyg.dk 

 Medicinske gasinstallationer
 Vvs installationer

 Sprinklerinstallationer
 Vedligehold og service

Hos L&H-Rørbyg skaber vi fremtidens løsninger hver 
eneste dag i vores arbejde – både i stort og i småt.
Det handler om, at vi ønsker at gøre det nemt for dig. 

Vedligehold og service
Medicinske gasinstallationer
Vvs installationer

Aktiv brandsikring

DORMA teknik – af gode grunde

DORMA KVALITETSTEKNIK
Teknisk information og brochurer: www.dorma.dk

DORMA Danmark A/S · Sindalvej 6-8 · 2610 Rødovre
Tlf.: 4454 3000 · Fax 4454 3001

Til den bevidste bygherre:

DS / EN 1154

TS 93 i Contur Design
Dørlukker med 
komfortteknik.
Også med over-
flade i rustfri look 

ED 200
Dørautomatik 
til hængslede døre

Godkendt til branddøre

ES 200 i Contur Design
Dørautomatik 
til skydedøre

Godkendt til flugtveje 

9979132 - 2. korr. 030507.qxp  03-05-2007  11:28  Side 1

Internetbaseret
energistyring

Centervej 5, 4600 Køge, Tlf. 46 14 14 60
www.EnergiData.dk, info@EnergiData.dk

 Overvåger og rapporterer forbrug

 Nemt og overskueligt

 Åbent system med besparelsesgaranti

Sygehuse kan opnå kæmpe  
besparelser på energibudgettet  
med MinEnergi.dk

http://www.hojagerbelysning.dk
http://www.lh-rorbyg.dk
http://www.dorma.dk
http://www.EnergiData.dk
mailto:info@EnergiData.dk


MættEt daMp 
– EFFEKTIV STERILISATION

SIKKER STERILISATION

Autoklaver skal valideres årligt, hvilket 
indebærer måling og analyse af blandt 
andet tid, temperatur og tryk. Analysens 
resultater anvendes til at kontrollere, 
om autoklaven overholder standarden 
(DS 17665). Desuden er det kritisk at 
bestemme, om den anvendte damp er 
mættet. Effektiv sterilisation afhænger 
af forekomsten af mættet damp. Hvis 
dampen ikke er mættet, er der risiko for, 
at sterilisationen udføres med en damp, 
der selv om temperaturen er høj kun 
indeholder meget lidt varmeenergi. Der 
måles og dokumenteres altså en tem
peratur på eller over 134°C, men den 
aktuelle overførsel af varmeenergi fra 
damp til godset i autoklaven er meget 
lav. I processer, hvor en effektiv varme
overførsel er kritisk, bør mættet damp 
anvendes. Kun mættet damp overfører 
tilstrækkelig varmeenergi til godset til at 
kunne foretage en sikker sterilisation. 

USTERILT GODS VED 134°C

Tilføres den mættede damp yderligere 
varme er der risiko for, at den overhe
des. Overhedet damp har en dårligere 
evne til at overføre varmeenergi til god
set. Den overhedede damp skal først 
nedkøles til mætningstemperaturen før, 
at der kan ske en kondensering, hvor 
den store mængde varmeenergi frigi
ves. Den mængde varmeenergi, den 
overhedede damp kan overføre mens 
nedkølingen foregår, er meget beske
den, i forhold til den energi der frigives, 
når dampen kondenserer. Det betyder, 
at der i tidsrummet hvor nedkølingen 
foregår, kun afgives meget lidt varme
energi, og der bidrages ikke positivt til 
godsets sterilitet til trods for, at tempe
raturen registreres til 134°C eller højere. 
Dette indebærer en risiko for usterilt 
gods! I en valideringssammenhæng er 
det derfor vigtigt at dokumentere fore
komsten af netop mættet damp. 

DAMPANALYSE

Analyse og dokumentation at mættet 
damp kan udføres ved at foretage sam
menlignende beregninger af de målte 
temperaturer og tryk. Ved forekomst af 
mættet damp i autoklaven er temperatur 
og tryk indbyrdes afhængige. De målte 

Eksempel på temperatur og 
tryk ved dampsterilisation i 
autoklave.

af aREa salEs MaNagER, ENRiqUE Riis

Val idER iNg
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Mættet Damp (eksempel)

temperaturer i sterilfasen konverteres 
til teoretiske trykværdier ved hjælp 
af algoritmen bag tabellen for mættet 
damp. Disse teoretiske tryk værdier 
sammenlignes med det faktisk målte 
tryk, og der kan efterfølgende udføres 
en analyse af dampen. Hvis det teoreti
ske tryk i sterilfasen er det samme som 
det faktisk målte tryk, kan det konklude
res, at de målte parametre er indbyrdes 
afhængige, hvilket kun er tilfældet ved 
forekomsten af mættet damp. 

KONDENSERING

Når dampen rammer godsets overflade 
sker en kondensering, og der frigives 
varme. 

VARMEENERGI

Temperaturen på kogende vand og 
damp i en gryde er den samme, men 
varmeenergien per masseenhed er be
tydeligt større i dampen.

MÆTTET DAMP

Når dampen i et kammer udsættes for 
tryk, kan der opstå mættet damp. I den 
tilstand, hvor en kondensering netop 
starter, betegnes dampen som mættet. 

OVERHEDET DAMP

Når vand opvarmes fra 0°C til koge
punktet, vil tilstanden følge linien for 
mættet vand indtil det ikke kan inde
holde mere varmeenergi (A til B). Ved 
yderligere varmetilførsel ændrer vandet 
fase til en blanding af vand/damp og 
varmeenergien stiger (B til C). Hvis 
varmetilførslen fortsættes udtørres dam
pen, og ved yderligere varmetilførsel vil 
dampens temperatur stige. Dette kaldes 
overhedet damp (C til D). Eksempelvis 
kunne dampen tilføres varme ved berø
ring af en varm overflade.

Valideringsrapport med analyse af 
mættet damp og kontrol af temperatur 
og tryk.

Relation mellem temperatur og tryk ved 
mættet damp.

Energiindholdet afhænger af hvilken fase dampen befinder sig i.

Maksimal køleeffekt
- minimalt strømforbrug 

www.nh3.nu 
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ØGET FOKUS PÅ SIKRING 
MED pElCo-fUsioN
En af verdens førende udbydere af videoovervågningsløsninger Pelco, har siden 2007 været en del af 
Schneider Electric koncernen, og er pr. 1. januar 2011 fusioneret med Buildings Business i Schneider 
Electric. Dermed tages næste skridt i den fælles udvikling af markedet for samlede sikrings og 
energiløsninger.

pREssEMEddElElsE

”Det sker som led i en langsigtet 
vækststrategi, hvor Pelco sammen med 
Schneider Electric kan skabe betydelig 
merværdi for vores kunder, ved at til
byde integrerede sikrings og energiløs
ninger”, siger administrerende direktør 
jeppe Rasmussen, Schneider Electric 
Buildings Denmark A/S.

”Vi ser et stort vækstpotentiale i bl.a. 
større virksomheder, kommuner og på 
sygehusområdet, hvor helhedsløsninger 
både kan honorere de øgede krav til sik
kerhed og samtidig sikre en energieffek
tiv og lønsom drift. Derfor har vi nu fuldt 
ud indarbejdet Pelcos sikringsprodukter 

i vores helhedsløsninger til lønsom og 
effektiv bygningsdrift”, siger jeppe Ras
mussen. Han understreger, at Pelco fort
sætter som et selvstændigt varemærke, 
ligesom de nuværende afsætningskana
ler bibeholdes.

INTEGREREDE LØSNINGER 
ØGER LØNSOMHEDEN FOR 
KUNDEN
Danske virksomheder investerer hvert 
år 34 milliarder kroner i sikringsløsnin
ger, men spørgsmålet er, om de får det 
optimale ud af investeringen. Vi ved, at 

bl.a. hærværk og indbrud kan nedbrin
ges markant ved proaktiv videoovervåg
ning. Anvendes sikring i samspil med 
bygningens øvrige bygningsautomatik, 
kan systemerne udnyttes optimalt og 
dermed gøre investeringen mere ren
tabel.

Salgschef Flemming Pless ser store 
muligheder i den samlede vækststrategi, 
hvor Pelcos highend videoovervåg
ningsløsninger indgår i den samlede 
bygningsautomatik. Der er klare øko
nomiske fordele ved samlede løsninger. 
”Erfaringsmæssigt vejer økonomien 
tungt i kundens valg af større sikrings
løsninger, og netop derfor ser vi et stort 
marked for integrerede og lønsomme 
løsninger, hvor vi alt efter behov kan ud
nytte et IPnetværk til at sammenkoble 
adgangskontrol og videoovervågning 
samt tyveri og brandalarmering”, siger 
Flemming Pless.

”Ved at koble videosystemer i form 
af ITVløsninger op på IPnetværk 
er det således muligt at tilbyde såvel 
økonomisk forsvarlige som fleksible og 
fremtidssikrede løsninger, fordi sikrings
systemet og bygningens øvrige tekniske 
systemer kan styres fra én og samme 
platform”, siger Flemming Pless. 

OVERVåGNINGSDATA I 
PATIENTPLEjE

Salgschefen hæfter sig ved, at Danmark 
i international målestok er privilegeret 
med en stor båndbredde, som gør de 
enkelte netværk meget hurtige og effek
tive ved behandling af mange typer data 
fra bygningsdriften. Det kan f.eks. dreje 
sig om et samlet driftssystem på et syge
hus eller den samlede bygningsmasse i 
en kommune, hvor man i begge situatio
ner ønsker at registrere og håndtere de 
mange data centralt.

”Vi ser et stort vækstpotentiale i bl.a. større virksomheder, kommuner og på syge-
husområdet, hvor helhedsløsninger både kan honorere de øgede krav til sikkerhed 
og samtidig sikre en energieffektiv og lønsom drift. Derfor har vi nu fuldt ud ind-
arbejdet Pelcos sikringsprodukter i vores helhedsløsninger til lønsom og effektiv 
bygningsdrift”, siger Jeppe Rasmussen, adm. direktør Schneider Electric Buildings 
Denmark A/S.
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Nye anvendelsesmuligheder tegner 
sig også i horisonten. ”I sygehusregi 
har vi f.eks. implementeret en overvåg
ningsløsning, hvor data fra overvågning 
af sovende patienter indgår som led i 
forskning og patientbehandling. Det er 
blot ét eksempel på, hvordan videoover
vågning fra ét og samme netværk frem
over vil kunne tjene langt flere formål”, 
siger Flemming Pless. 

SIKKERHEDSSTRATEGI 
BESKYTTER VÆRDIER

Første skridt til et effektivt sikringssy
stem er en risikoanalyse. ”Her kortlæg
ger vi i samarbejde med kunden de 

største risikofaktorer og sammensætter 
derefter den optimale løsning – og 
sikringsløsningen bør stå i forhold til risi
koprofilen: I hvor høj grad skal værdier, 
kunder, medarbejdere, ejendom og data 
beskyttes”, slutter Flemming Pless.

FOR YDERLIGERE 
INFORMATION KONTAKT 
VENLIGST
Adm. dir. jeppe Rasmussen, Schneider 
Electric Buildings Denmark A/S,
telefon 88 20 40 60, jeppe.rasmussen@
schneiderelectric.com

oM sChNEidER 
ElECtRiC

Som global specialist i energioptime-
ring i mere end 100 lande, tilbyder 
Schneider Electric integrerede 
løsninger på tværs af forretningsområ-
derne energi- og infrastruktur, industri, 
datacentre, bygningsautomatik og 
boliger. Løsninger som gør energien 
mere sikker, pålidelig og effektiv. I 
2010 opnåede de over 100.000 med-
arbejdere en omsætning på 19,6 mia. 
euro ved at fokusere på, at hjælpe 
kunderne med, at få mest muligt ud af 
deres energi. 

Buildings Business i Schneider Electric 
(tidligere TAC) arbejder med indekli-
ma, energieffektivisering og sikring, der 
styrker lønsomhed og velvære samt 
skaber større tryghed – uden brug af 
mere energi. 
 
læs mere på  
www.schneider-electric.dk/buildings

HØJAGER BELYSNING A/S
5628 8000

info@hojagerbelysning.dk     www.hojagerbelysning.dk

Totalleverandør af belysning og lyskilder.........
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aMoNiak-
VANDKØLEANLæG
Statsafgiften på HFC blev, d. 1. april 2011, hævet med 50 % af BUE tRyEl

Staten har gjort det igen. Altså hævet 
afgifterne. Denne gang med 50 % på 
kølemiddel, fordi det skader miljøet. Så 
kan man mene hvad man vil, det gør det 
ikke nemt at overholde budgetterne. 
– Tænk hvis vores vandkøleanlæg, det 
med R404A, tabte fyldningen, alle 40 
kg. Dertil kommer at det ikke må holde 
stille. Bare et lille nedbrud, så er alle på 
nakken af teknisk afdeling. Tanken om 
at skulle meddele brugerne, at de ikke 
har køling i ca. 14 dage før et nyt anlæg 
er på plads – kan det overhovedet nåes 
på 14 dage? Hvis det sker, bliver vi nok 
nødt til at søge om en ekstra bevilling til 
at fylde nyt kølemiddel på det gamle an
læg. Det bliver over Kr. 50.000. lige ud 
i luften, som vi reelt ikke får noget for. 
”Intet tab bør ramme os som ikke kan 
undgås ved rettidig omhu” sagde man
den der skabte Danmarks største virk

somhed. – Hvad er rettidig omhu, her? 
Et nyt driftsikkert køleanlæg? Så stikker 
politikerne igen en kæp i hjulet på alle 
dygtige tekniker. For hvad er alternati
vet, når alt nu skal være så miljørigtigt 
og bestyrelsen har pålagt os, at nye 
køleanlæg skal være udført uden miljø
farlige stoffer? Et anlæg med kølemiddel 
på Propan, CO2 eller ammoniak? – Pro
pan i de mængder, arbejdstilsynet går 
da helt amok. – CO2? Der er vist noget 
med, at hvis det kommer over 31 grader 
i kondenseringstemperatur, bliver virk
ningsgraden dårligere og trykket højt. 
Ammoniak? Det lugter voldsomt grimt 
og er vist mest noget man bruger til de 
helt store køleanlæg… Den er lidt svær, 
man kan jo bestille en rådgiver, men det 
er også en udgift man har lidt svært ved 
at forsvare, så længe der stadig er køling 
på det gamle anlæg. Nej, det gamle kø

f iRMapRof il

foR ydERligERE 
iNfoRMatioN

Kontakt venligst:

NH3 Solutions
Truelsvej 4
2640 Hedehusene
Tlf. 60 13 19 78
Mail: info@nh3.nu
www.nh3.nu

mailto:info@nh3.nu
http://www.nh3.nu
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leanlæg må hellere arbejde så længe det 
kan. Risikoen for at det taber fyldningen 
er vel heller ikke så stor. Omtrent sådan 
har mange maskinmestre tænkt. 

– Nu er det, at vi har lyst til at banke 
på døren og sige ”Hallo – er der nogen 
hjemme?” Har du aldrig hørt om os? – 
NH3 Solutions. Vi er et dansk firma der 
producerer ammoniakvandkøleanlæg, 
NH3chillere som de mere fagligt kal
des. Vores produktion er hjemhørende 
i Roskilde ved København. Vi har en 
niche, lige der hvor alle andre ikke 
syntes at der er nok penge i at produ
cere. Vi producerer en standardserie af 
relativ små NH3 vand/vand og vand/
luft chilleranlæg, det er vi super gode 
til. Dit sædvanlige kølefirma, der kender 
hospitalet, installerer og servicerer det. 
Vores standardserie starter med en ef
fekt fra 25kW og går op til 182kW. Over 
den størrelse har vi ikke en standard 
liggende på hylden, men skal du bruge 
det, regner vi en pris til dig. Vi indrøm
mer det gerne: Uden statsafgifter og 
miljøkrav ville vi hurtigt miste kunderne 
til de små standardanlæg. Du kan stadig 
købe samme køleydelse billigere, hvis 
din samvittighed kan leve med at det 
er med freon. Ud over kvaliteten, sæl
ger vi anlæg på at ammoniak er et helt 
naturligt kølemiddel, med fantastiske 
termiske egenskaber. Var du klar over 
at ammoniakkøling er den form for køl, 
hvor man opnår den bedste virknings
grad? Afhængigt af strømprisen er et 
af vores stærkeste salgsargumenter, at 
vores anlæg vil være sparet hjem efter 
34 år, i forhold til virkningsgraden på 
et freon anlæg. Men det er nok ikke det 
rigtige argument, til hospitalerne, da 
energiudgiften nemt skjuler sig i bud
getterne. Det gør udgiften til en utidig 
genopfyldning med freon på dit gamle 
anlæg ikke. 

– Måske skulle du alligevel overveje 
hvad du vil gøre før det kommer til en 
tabt fyldning.



VENTILATION KAN GØRES 
gRøNNERE OG BilligERE
– a lt  ta ler for rotor veks lere
Hvis de såkaldte rotorvekslere anvendes korrekt er de nøjagtig lige 
så sikre som alternativerne – Samtidig sparer de mere energi, fylder 
mindre, har en lavere anskaffelsespris og skaber bedre indeklima

af iNgENiøR, haNs thEil,  

aNsat i alECtia og tilkNyttEt 

RådgiVERgRUppEN dNU (skEJBy)

haNs thEil

Ansat i ALECTIA og tilknyttet 
Rådgivergruppen DNU (Skejby) 
vedrørende ventilation. Han har 
erhvervet dybtgående forståelse for 
ventilationstekniske forhold i relation 
til hygiejne gennem mange års 
arbejde med hospitalsventilation og 
renrumsteknik.

Bygningsreglement BR10’s skærpede 
krav til energioptimeret drift har skabt et 
nødvendigt fokus på ventilationsanlæg
genes varmeforbrug og elforbrug på de 
danske hospitaler.

I den forbindelse er det oplagt at se 
på de såkaldte rotorvekslere varmegen
indvinding (overførsel af varme fra ud
suget luft til den indblæste, red.).

De sparer en masse energi ift. kryds
vekslere/modstrømsvekslere. Samtidig 
er rotorvekslerne billigere at anskaffe, 
minimerer indeklimagener og er 810 
gange mindre. Fordelene er med andre 
ord mange.

I Sverige har man anvendt rotorveks
lerne i mange år, og Norge er også ved 
at komme med. Men her hjemme er der 
imidlertid næsten ingen, da man har an
taget, at der findes en betydende smit
terisiko/krydskontaminering.

Som jeg vil vise i det følgende er den 
opfattelse ikke korrekt, og man bør der
for stærkt overveje brugen af rotorveks
lere i de kommende sygehusbyggerier.

DNU VIL ANVENDE 
ROTORVEKSLERE

Projektleder HansUlrik Rasmussen, 
Projektafdelingen for Det Nye Universi
tetshospital, Skejby udtaler: 

– Vi som andre må følge med udvik
lingen og anvende rotorvekslere på sy
gehusene, som det er sket i Sverige og 
andre steder i et antal år. 

SMITTERISIKO ER UDEN 
BETYDNING

Fraluften (udsugningen) filtreres før 
rotorveksleren. Desuden sikres ved 
korrekt og overvåget installation, at 
lækagen går fra tilluft til fraluft (indblæs
ningen) – altså kan den nu filtrerede 
fraluft ikke infiltrere tilluften. Der kan 

kun overføres ganske få – eller ingen 
partikler – via hjulets overflade. 

For smittefølsomme områder forsy
nes tilluften desuden med filter efter 
rotorhjulet. Herefter er smitterisikoen 
helt uden betydning sammenlignet med 
andre smitteveje.

Afdelinger med isolationsstuer har af
brudt disse andre smitteveje. Derfor kan 
rotorvekslere ikke anvendes her.

Bakterier er farlige i forbindelse 
med åbne sår
Koloniformede enheder af bakterier 
(cfu) måler typisk 5 [µm], mindste stør
relse defineres normalt til 1 [µm], hvoraf 
der er relativt få, tenderende til ikke 
forekommende. Cfu’er fra personalet 
måler typisk 10 [µm].

Man har gennem mange år sat kravet 
til ultraren luft i operationsstuer til under 
10 stk. [cfu/m3] og 200 [cfu/m3] (visse 
lande 100) i konventionelle operations
stuer.

Udeluften indeholder typisk 500 [cfu/
m3].

Lad os antage, at fraluften også inde
holder 500 [cfu/m3]. 

Følgende er blot for at sætte propor
tionerne på plads. jeg tager udgangs
punkt i partikelstørrelse 10 [µm] – de 
persongenerede og evt. farlige.

Filtret i fraluften før rotorveksleren 
er ofte klasse F7, lader højst 0,5 % af 10 
[µm]partiklerne passere – højst stk. 3 
[cfu/m3] (0,5 % af 500). Lad os for en 
sikkerheds skyld regne med en lækage 
på 3 % ved filterramme – det er 15 stk. 
– altså højst 20 stk. i luften, der når ro
torveksleren. 

Trykforholdene ved rotoren skal ar
rangeres således at lækagen går fra ren 
mod uren. Lufthastigheden i renblæs
ningszonen er større end i resten af 
hjulet. Den lavere lufthastighed efter 
renblæsningszonen medvirker til, at 

oRiENtER iNg
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eventuelt tilbageværende partikler på 
overfladen ikke frigives til tilluften. Men 
det kan ikke helt udelukkes. Antages, 
det at 1 % alligevel overføres til tilluften, 
bliver det 0,2 stk. [cfu/m3], hvilket er 
ganske uden betydning i relation til den 
påvirkning patienten i øvrigt er udsat 
for. 

Ultrarene rum monteres ofte med 
yderligere filter, så vil denne sidste rest 
også blive tilbageholdt. 

Virus er farligt primær via luftvejene 
Virus er mindre end bakterie. Men den 
betydende fraktion er inddampede 
dråberkerner, der typisk måler 3 [µm] se 
”Råd og Anvisninger om isolation og for
holdsregler ved pleje af patienter med 
smitsomme sygdomme”, CEI, SSI, 4. ud
gave 2010, (høringsversion maj 2010)

Filtret i fraluften før rotorveksleren er 
ofte klasse F7, lader højst 2 % af 3 [µm]
partiklerne passere – højst stk. 15 [cfu/
m3] (3 % af 500). Lad os for en sikker
heds skyld regne med en lækage på 3 % 
ved filterramme – det er 15 stk. – altså 

højst 30 stk. i luften, der når rotorveks
leren. 

Det er en større andel end af bakte
rier. Men det skal stadig pointeres, at 
selv da indeholder den indblæste luft 
betydeligt mindre virus, end den der er i 
opholdsrummene.

FYSISKE FORHOLD FOR 
ROTORVEKSLERE

Rotorvekslere er forholdsvise følsomme 
for tilsmudsning og støv. Derfor an
befales F7 filtre – både for tilluften og 
fraluften.

Med et F7filter vil fraluften i rotor
veksleren være relativ ren. 

jf. ovenfor overføres der ikke fraluft 
til indblæst.

KAN DER OVERFØRES 
PARTIKLER VIA OVERFLADERNE 
I ROTORHjULET?
Det har været vanskeligt at finde studier 
over det emne.

Tilluft oppe og fraluft nederst.
De røde og blå prikker symboliserer partikler i fraluften henholdsvis indblæst luft.



Rapporten ”återföring av föror
eningar i roterende väremväxlare – en 
litteraturstudie/kunskapsöversikt”, 
Svein Ruud, Sveriges Provnings och 
Forskningsinstitut, 1993, noterer i sam
menfatningen:

”En slutsats från föreliggande studie 
är att om en roterande värmeväxlare 
är korrekt konstruerad, installerad och 
underhållen, då förekommer i princip 
ingen öveöring av partiklar och par
tikelbundna föroreningar (inklusive 
bakterier och virus) . Många roterande 
värmeväxlare är dock inte korrekt in
stallerade. Det vanligaste felet är att 
fläktarna placerats så att tryckförhål
landena orsakar läckage av frånluft till 
tilluftssidan. Överföringen kan i dessa 
fall bli i storleksordningen 50 %, eller 
ännu högre.” 

Dette er ikke noget bevis, men en 
indikation af, at rotorvekslerens ofte 

dårlige ry skyldes forkert udførsel. Det 
skønnes, at den hyppigste fejl er mang
lende renblæsningszone. 

Det kan antages, at der kun overføres 
relativt få partikler eller ingen.

Tages det så yderligere i betragtning, 
at fraluften allerede er renset i F7filtret 
før rotorvekslen, bliver mængden af de 
partikler, der måske tilbageføres til tilluf
ten, meget lav – uden betydning.

Nyeste fundne kilde om anvendelse 
af rotorveksler på sygehus er ”ROTE
RENDE VARMEGjENVINNERE I SYKE
HUS – overføring av forurensninger”, 
SINTEF, 2005. SINTEF er det norske 
SBI Helsebygg Midt bestilte rapporten 
i forbindelse med fase II på St. Olav, 
Trondheim. Rapporten konkluderer 
tilsvarende, at en korrekt og overvåget 
rotorvekslerinstallation kan anvendes 
risikofrit på hospitaler.

Generelt vil der ikke være behov for 

ekstra filter på tilluften efter rotorveks
leren.

I operationsstuer o.l., hvor der 
normalt anvendes finere filtre end F7, 
placeres sådanne filtre naturligt efter 
rotorveksleren. 

Ekstra filtre i forhold til krydsveksler/
modstrømsveksler er kun relevant, hvor 
der er luftvejsimmunsvækkede patienter.

KAN DER OVERFØRES 
LUGTSTOFFER/GASFORMIGE 
STOFFER
Rotorvekslere tilbagefører fugt til byg
ningen. Med en hygroskopisk overfla
debelægning optimeres denne egen
skab. Overfladen ”binder” luftarten vand 
– vanddampmolekyler. Den egenskab 
er desværre også aktiv for visse gasser, 
som således også vil blive tilbageført.

Rotorhjulet skal tøm-
mes for fraluft inden det 
når tilluften, så rotoren 
alene overfører udeluft 
indad.

Evt. finere filter efter rotorveksler fjerne alle partikler. Anvendes 
HEPA filtre testes disse årligt. Eventuel lugt kan fjernes med kom-
bifiltre, der indeholder kul. Overtrykket i tilluften skal løbende 
overvåges.
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Det er dog næppe tilfældet for mad
lugtsmolekyler.

Men madlugt kan alligevel overføres, 
når det er koldt, og der forekommer frit 
kondensvand i rotorhjulet. De lugtstof
fer, der er vandopløselige, overføres 
med det kondenserede vand, der gen
fordamper i tilluften, hvorved madlug
ten tilbageføres.

Derfor må emhætter fra køkkener – 
som almindeligt kendt – ikke gå over en 
rotorveksler.

Afdelinger med stærkt lugtende pa
tienter (bylder, fremskreden kræft, ol.) 
bør ikke forsynes med rotorveksler, hvis 
der er relativt mange sådanne patienter 
på samme afdeling. Når det er en lille 
andel kan det måske gå, men der bør 
forberedes anden løsning ved bypass, 
kulfilter e.l.

Fraluften fra toilettet vil som regel 
være så begrænset, at de kan føres over 
rotorveksleren.

Lugtoverførsel har betydning for 
valget.

TILISNING

Krydsvekslere/modstrømsvekslere med 
en virkningsgrad på 80 % vil ofte tilise/
fryse. Deraf følger et øget energiforbrug 
til afisning sammenlignet med rotor
veksleren, hvor tilisning ikke sker, da 
kondensen/isen tilbageføres ved gen
fordampning/sublimering.

Rotorveksleren har her en betydende 
fordel – ingen reduceret virkningsgrad 
pga. afisning.

RELATIV FUGTIGHED

Krydsvekslere/modstrømsvekslere fører 
luftfugtigheden ud af bygningen, og 
deraf følger udtørring. Det vil ofte med
føre indeklimagener.

Rotorveksleren tilbagefører 7080 % 
af fugten, så udtørringen bliver mindre, 
og der er dermed færre indeklimagener. 

STØRRELSE AF 
KRYDSVEKSLERE/
MODSTRØMSVEKSLERE
Krydsvekslere/modstrømsvekslere 
med en tør virkningsgrad på 80 % bliver 
34 gange større end hidtil anvendte 
krydsveksler og 810 gange større end 
rotorvekslere.

Det øger behovet til teknikplads gan
ske betydeligt.

ROTORVEKSLERE ER BILLIGERE

Anskaffelsesprisen for rotorvekslere er 
kr. 68 pr. m3/h.

Krydsvekslere/modstrømsvekslere 
koster kr. 2025 pr. m3/h. 

Sammenlignet med, at et ventilati
onsanlæg i sin helhed uden automatik 
koster i størrelsesordenen kr. 100130 
pr. m3/h, er det en ganske markant 
fordyrelse. Merudgiften for et anlæg 
på 10.000 m3/h er så ca. kr. 150.000. 
Dertil kommer, at aggregatet fylder 710 
m2 mere, så evt. bygning koster let kr. 
100.000 mere. 

En samlet merpris på kr. 250.000 for 
et anlæg på 10.000 [m3/h].

EKSTRA ELFORBRUG VED EVT. 
EKSTRA FILTER På TILLUFTEN

Hvor der er luftvejsimmunsvækkede 
patienter bør monteres ekstra filtre i for
hold til krydsveksler/modstrømsveksler.

Middeltryktabet for et HEPAfilter 
kan skønnes til 150 Pa. Det øger det 
specifikke elforbrug til lufttransport med 
(SEL) 250 [j/m³].

For et anlæg på 10.000 [m3/h], der 
kører døgnet rundt hele året, bliver det 
ca. 6000 [kWh/år]. 

ENERGIFORBRUG TIL ROTOREN

For god ordens skyld skal energiforbru
get til rotorhjulets motor vurderes. Mo

torer på rotoren har typisk en mærkeef
fekt på 100 [W] – optag 80. Hjulet skal 
køre ca. 6000 timer pr. år, så det bliver 
ca. 500 kWh pr. år.

OM ANVENDELSEN På DNU

Hans Ulrik Rasmussen har sammenfat
tende udtalt:

– Generelt vil vi anvende rotorveks
lere til alle afdelinger med undtagelse 
af afdelinger med risiko for gasformig 
forurening, som visse laboratorier. Rene 
infektionsmedicinske afdelinger er også 
undtaget. For kritiske afdelinger som 
operationsafdelinger indbygger vi HEPA 
filter på tilluften efter rotoren. Det er 
vigtigt, at installationen udføres korrekt 
med renblæsningszone og overtryk på 
den rene luft. Under disse forudsæt
ninger anser vi varmegenvinding med 
rotorveksler som en naturlig udvikling 
under hensyn til rimelig lav anskaffelses
pris og meget høj energieffektivitet.

- specialister i affugtning

Verdens førende leverandør
af sorptionsaffugtning

Munters A/S
Ryttermarken 4 · 3520 Farum

Tlf.: 4495 3355
www.munters.dk

E-mail: info@munters.dk

● Sikrer optimale og kontrol-
lerede fugtforhold i labora-
torier, renrum, køle- og
fryserum

● Beskytter elektronik og
udstyr mod fugt

http://www.munters.dk
mailto:info@munters.dk


Stærke el-løsninger
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Hospital 2006
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U-B-Let A/S har et bredt udvalg
af el-drevne transportløsninger
til hospitalssektoren - både til
person og varetransport.
Alle køretøjer og vogne er forsynet med et trinløst
speeder/bremsesystem, der gør kørslen enkel.
Alle kan betjene dem.
El-drevne køretøjer er miljøvenlige og støjfri.

Vi stiller os meget gerne til rådighed for at finde
et produkt, der passer netop til jeres behov.

Friis Hansens Vej 9
7100 Vejle
Tlf. 7585 8022
www.ub-let.dk

SKÆRMER AF UDEN AT LUKKE INDE

Silentia ApS – Tel: 39 90 85 85 • Fax: 72 62 31 00 • info@silentia.dk • www.silentia.dk

Rent design, fl eksibel funktion
SILENTIA SKÆRMSYSTEM

Silentia foldeskærme er 
svaret på de krav, som 
stilles til afskærmning 
indenfor sygeplejen.

• Giver overblik og slipper lyset ind
• Mobil eller fast monteret
• Let at rengøre

Book tid for 
GRATIS 

FREMVISNING 
af en Silentia 
foldeskærm

 

Medical Scandinavia 
leverer udstyr til medi-
cinske gasarter og har 
et komplet produkt-
program fra nogle af 
de største producenter 
i Europa

www.mscan.dk | Tlf. +45 76253500 

http://www.ub-let.dk
mailto:info@silentia.dk
http://www.silentia.dk
http://www.mscan.dk
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Runde fødselsdage
Dato År Navn 
27042011 60 Lars Bendt Mølgaard OUH
24052011 60 Gert Olsen Gentofte Hospital
02072011 80 Gunnar O.Wold Pensionist
02072011 100 Ivar Abraham Pensionist
13072011 70 Henning Strøm Pensionist
18082011 80 Preben jensen Pensionist
28082011 80 Ib Lindgren Hansen Pensionist
21092011 75 Ib Alanin Pensionist
29092011 50 Kim Gerner Larsen Århus sygehus NBG
09102011 70 jørgen Strand Pensionist
17102011 60 Leif Eising Olsen OUH Svendborg Sygehus
04122011 50 Micael jensen Atlectia A/S
12122011 60 Poul Hjort Psyk.Hosp.Nykøbing Sj.
16012012 70 jørgen Byskov Eriksen Pensionist
21012012 60 Carsten Høj jørgensen Pensionist 

Jubilæum
01082011 25 år  jens Pedersen  Regionshospitalet Viborg
01082011 25 år Poul Ertzinger  Sygehus Sønderjylland
01102011 25 år Sune Rasmussen  Thorshavn Sygehus
01012012 25 år Thorkild Vandborg  Regionshospitalet Herning
01022012 25 år Erik Petersen  Psyk. Midt. Augustenborg
01022012 25 år Sten Brun  Københavns Fængsler/Vestre

FØDSELSDAGE & JUBILæER

 
 
 
 
 

                                  

              Læs mere om KONE Care™ for Life  og tag testen på 
 http://www.kone.com/countries/da_DK/modernisering/Pages/default.aspx 

 

Giv din elevator et 
 sundhedstjek på 
  www.kone.dk   
 

 

 
Fordi forebyggelse er 
bedre end reparation 

Skydedøre

Sidehængte døre

Karruseldøre

Lufttæpper

Portautomatik

SJÆLLAND JYLLAND
Vangeleddet 45-47 Hjortsvangen 36
DK-2670 Greve DK-7323 Give
Tlf.: 43 90 90 66 Tlf.: 75 73 90 66
Fax: 43 90 91 04 Fax: 75 73 90 16
Mail: info@txd.dk Mail: info@txd.dk

I mere end 35 år har 
vi åbnet døre i hele Danmark

TORMAX DANMARK A/S

TORMAX DANMARK A/S
Tormax Danmark a/S
Sjælland
Vangeleddet 45-47
dK-2670 Greve
Tlf.: 43 90 90 66
Fax: 43 90 91 04
Mail: info@tormax.dk
www.tormax.dk

jylland
Hjortsvangen 36
dK-7323 Give
Tlf.: 75 73 90 66
Fax: 75 73 90 16
Mail: info@tormax.dk
www.tormax.dk

http://www.kone.dk
http://www.kone.com/countries/da_DK/modernisering/Pages/default.aspx
http://www.Mail:
mailto:tormax.info@txd.dk
mailto:info@txd.dk
mailto:info@tormax.dk
http://www.tormax.dk


COWI A/S
Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby
Tlf. 45 97 22 11
www.cowi.dk 

Overskuelighed kommer 
ikke af sig selv…

COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. 
Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi 
over hele verden under hensyn til miljø og samfund. COWI er 
førende på sit felt, fordi vores 6.000 medarbejdere hver især 
er det på deres.

Overskuelighed kommer af en gennemtænkt logistik. Derfor er logistik et 
nøgleord for COWI i hospitalsprojekter. Resultatet er bedre arbejdsgange 
for medarbejderne, et hospital, som er nemt at finde rundt i for patienter og 
pårørende og en bedre økonomi.

Vores rådgivning har fokus på:

•	 Patientforløb

•	 Hygiejne

•	 Sikkerhed

•	 Effektivitet

•	 Driftsøkonomi

http://www.cowi.dk
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HOSPITALERNE KAN spaRE 
STORE MæNGDER ENERgi 
Clorius Controls A/S kan som specialist i automatik og styring finde store sparepotentialer på varme  
og ventilation i ni ud af ti hospitaler 

oRiENtER iNg

Danske hospitaler er generelt meget 
forskellige, men de har et kæmpe spare
potentiale til fælles. Det er meget stort 
behov for optimering, fastslår chefkon
sulent og specialist i energistyring Uwe 
Hansen, Clorius Controls A/S: 

– I mine 40 år som energikonsulent, 
har jeg aldrig oplevet noget, der har 
fungeret optimalt med hensyn til ener
giforbrug på hospitalerne – ikke engang 
på relativt nye hospitaler. Systemerne 
kan enkeltvis være gode nok, men de 
mange forhold spiller ikke sammen, 
siger han. 

Store installationer på hospitaler kan 
være svære at overskue for de driftsan
svarlige. På nogle områder er industrien 
langt fremme, men det kan ofte være 
svært at få de økonomiske midler til at få 
gennemført de arbejder, der er nødven
dige for at energioptimere. 

Der skal både kompetencer og energi 
til at gennemføre besparelserne. Den 
tekniske afdeling skal argumentere på 
den rigtige måde overfor ledelsen, der 
sidder på pengekassen selv om hospita
lerne kan hente relativt store energibe
sparelser mange steder. 

Da Clorius Controls i et boligselskab 
fik lov til at besigtige deres syv ejen
domme, indføre energistyring med CTS 
og overtage ansvaret for driften af var
mesystemet, sparede selskabet 1 mio. 
kr. om året, og det havde kun investeret 
1,5 mio. kr. 

På hospitalerne er der ligeledes ofte 
tale om relativ korte tilbagebetalingsti
der. Forbedringerne er typisk tjent ind 
på mellem tre og fem år. Clorius Con
trols giver kunderne garanti for bespa
relser i sine serviceaftaler efter ”no cure, 

no pay” princippet. Opnås de lovede 
besparelserne ikke, skal kunden heller 
ikke betale for den udførte service. 

BASIS FOR MANGE 
FORBEDRINGER 

– jeg tror ikke jeg har været på hospi
taler, hvor installationerne har fungeret 
optimalt. Mange hospitaler har automa
tik, der er forældet med gamle, lukkede 
CTS systemer der er dyre i drift. 

Ofte bygger man til etapevis uden at 
ændre installationerne. 

Det betyder at varmeanlægget blive 
uoverskueligt, og så har man måske 
skruet mere op end nødvendigt for at 
opretholde en god komfort i den fjerne
ste ende af installationen. Når der køres 
med en høj fremløbstemperatur, stiger 
energiforbruget væsentligt. 

Der er et generelt problem med 
ubalance i opvarmningssystemerne, 
dvs. vand og luftfordelingen, specielt 
på hospitalernes store systemer. Ma
skinmestrene går ikke ind og regulere 
på indreguleringen. Det er specialistar
bejde, og gør man det uden at beregne 
og måle, bliver fordelingen kun værre, 
fastslår Uwe Hansen: 

– Det er typisk den rådgiver, der har 
projekteret anlægget, der skal indregu
lere, når det afleveres som nyt.. Vi har 
specialister, der ikke laver andet end at 
få hydraulisk balance i nye og gamle an
læg. Når hospitaler har bygget til, virker 
ni ud af ti systemer ikke længere efter 
hensigten. 

Vore folk står ofte i en situation, hvor 
det umuligt for dem at få systemet til at 
køre optimalt. Når anlæg projekteres og 

af JoURNalist, iB ERik ChRistENsEN



dimensioneres, så designer man dem, 
så vandet fordeler sig korrekt og når ud 
i den yderste ende, men balancen skal 
kontrolleres med jævne mellemrum. 

Urenheder og partikler kan stoppe 
ventiler og efter blot få år, er vandfor
delingen ændret, så der skal reguleres 
på ventilerne, men det sker sjældent i 
praksis. Skruer man op centralt for var
men, vil rumtemperaturen stige også i 
de afdelinger, der ikke ønsker det. Selv 
om man har radiatortermostater, koster 
det mange penge. 

ESCO FREMMED På 
HOSPITALERNE 

Mange hospitaler mener ikke, at de kan 
få råd til investeringer i mere energief
fektive systemer, men det er muligt 
både at investere via ESCO uden selv at 
rejse penge og samtidig få garanti for de 
lovede besparelser, understreger Uwe 
Hansen. 

– Det lyder måske lidt mistænkeligt 
for mange, at det kan være så godt, men 
ESCO er et velafprøvet koncept, der 
fungerer og er meget udbredt. Der er 
virksomheder som har specialiseret sig 
i ESCO, så der er egentlig intet et be
tænke sig på, siger Uwe Hansen. 

– ESCO er et gammelt begreb, men 
herhjemme relativt nyt. Der er mange 
muligheder for ESCO løsninger, så 
hospitalerne risikerer ikke at komme i 
lommen på bestemte leverandører. Vi 
har aldrig konstateret problemer i finan
sieringen. 

Vi er en del af ESCOGruppen sam
men med et arkitektfirma, et rådgivende 
ingeniørfirma og Energirådgiverne i 
Hjørring, hvor vi indgår simple, gen
nemskuelige ESCO kontrakter og tjener 
ikke ekstra, når der spares mere end for
ventet, som det ellers er almindeligt hos 
mange udbydere af ESCO løsninger. 

Vi oplever at interessen for, at der skal 
gøres noget er meget stor, når vi kon
takter hospitalerne, som kan få udført 
det første energicheck på deres anlæg 
gratis. Her man de få konstateret, om 
der er potentiale for besparelse, siger 
Uwe Hansen. 

Clorius Controls oplever ofte, at 
hospitaler kan spare 2040 pct. på ven
tilation og varme. Selskabet kan som 
specialist efterfølgende levere en samlet 
pakkeløsning for alle installationerne. 

OVERVåGNING MED POWER 

Fungerer anlæggene grundlæggende 
godt nok, er det måske kun et spørgs
mål om at få installeret automatik. Tek
nisk er der muligheder for at regulere 
ventilationen efter luftens indhold af 
fugt, CO2, partikler og gasser. Det er kun 
et spørgsmål om valg af censorer. 

Kan ventilations og varmesyste
merne indstilles til køre rigtigt, er det et 
spørgsmål om at forsyne dem med mo
derne automatik. Ofte betyder det korte 
payback tider på et til halvandet år, viser 
erfaringer fra skoler og sportshaller, der 
har en sammenlignelig automatik. 

– På ventilationsområdet vil man 

kunne opnå meget store besparelser 
på at regulere rigtigt og skifte til mere 
energieffektive ventilatorer og systemer. 
Ofte er det bedre at skifte den centrale 
del af ventilationsanlægget med mere 
effektive varmevekslere, siger Uwe 
Hansen. 

Vor centrale styringsautomatik sikrer 
alle driftsdata og udløser alarmer, når 
der er noget galt. 

Den regulerer temperatur, tryk, luft
mængder og via Internettet kan kunden 
holde øje med anlæggene, som vi kan 
overvåger 24 timer i døgnet, hvis det 
ønskes. 

Der er ikke så mange som tænker 
i sådanne helhedsløsninger for hele 
bygningskomplekser. Vi hører til blandt 
de mindre, men er højt specialiseret. Af 
vore 32 medarbejdere, er halvdelen, 16 
beskæftiget med bygningsautomatik. 

Clorius Controls er en del af en stor 
hollandsk koncern, så vi har meget po
wer bag os. Som selskab har vi i over 
100 år beskæftiget os med varmeregule
ring og automatik i Danmark. Markedet 
og interessen for optimering af varme 
og ventilation er klart stigende, siger 
Uwe Hansen.
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aRBEJdsMilJø

iNdREtNiNg

hygiEJNEfiltRE

kaldEaNlæg

køliNg

YORK Chillere

med naturlige 

kølemidler!

Johnson Controls Denmark,
Køleteknik

Tlf.: 87 36 31 00

Hvis den eksisterende
chiller med HFC skal

udskiftes bør man
overveje en ny løsning

med naturlige køle-
midler!

The art of handling air

TROX Danmark A/S
Tlf. 4914 6633 · www.trox.dk

Stort filterprogram
til den bedste tekniske og

økonomiske løsning
TROX fremstiller på 
egen fabrik EUROVENT 
certificerede finfiltre 
i henhold til EN779, 
filterklasse F5-F9.

Stort program af mikrofiltre
(HEPA og ULPA) H11-H14 / U15-U16.

Anz_Filterprogramm_DA_04-10.qx

www.diversey.dk

Telbuen 10,
2990 Nivå

Tlf: 70 10 66 11
Fax: 70 10 66 10

VaNdBEhaNdliNg El-tRaNspoRtERE

VAND TIL
	 •		laboratorier
	 •		skyllerum
	 •		vaskerier
	 •		opvaskemaskiner
	 •		kaffemaskiner
	 •		isterningmaskiner
HOH	Water	Technology	A/S
Tlf.:	43	600	500	•	Fax:	43	600	900
hoh@hoh.dk	•	www.hoh.dk
www.vandbutikken.dk	

Effektive
EL-løsninger 
til hospitaler, 
institutioner

og til industrien

• Vogne
• Scootere
• Dozere
• Individuelle
   el-motor løsninger

http://www.trox.dk
http://www.diversey.dk
mailto:hoh@hoh.dk
http://www.hoh.dk
http://www.vandbutikken.dk


sVagstRøMs-aNlæg

hygiEJNE

Leverer
● desinfektionsmaskiner
● bækkenvaskere
● opvaskemaskiner til

køkkenservice
● vaskemaskiner

til plejehjem, kantiner,
laboratorier og sygehuse

Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup
Telf.: 43 27 11 00
Fax: 43 27 15 09
e-mail: professional@miele.dk

www.miele.dk

Fra idé 
til drift
Bygherrerådgivning og 
projektering inden for alle 
funktioner. Læs mere på 
www.grontmij-carlbro.dk

RådgiVNiNg

MEdiCiNskE gassER
og UdstyR

paNElER skyllERUMsUdstyR

skyllERUMsUdstyR

MilJøUdstyR

Hospitalsservice
Desinficerende 
opvaskopvask

Autoklaver
Kvalitetssikrings-
koncept

Endoskopvasker

Storkøkken 
maskiner

tlf. 62631091  www.ken.dk
KEN A/S, Brobyværk

koMMUNikatioN

AIR LIQUIDE DANMARK A/S
Godsbanegade 2 · 8700 Horsens
Tlf. 76 25 25 25 · Fax 76 25 25 35

Høje Taastrupvej 42 · 2630 Taastrup
Tlf. 43 55 50 50 · Fax 43 55 50 60

E-mail:  info.denmark@airliquide.com
Homepage: http:\\www.airliquide.dk

Danmarks
førende leverandør

af medicinske
gasser og udstyr

Vejlevej 13-15

glasfiber i ekstreme miljøer

Miljørigtig opbevaring

Olie, kemikalier, gift, syrer eller baser?

Tlf. 62 24 21 96 · www.fiberteam.dk

Én stærk partner
i hospitalshygiejne

• Centraldoseringsystemer
• Professionel rådgivning
• CE mærkede midler til - 
• Sterilcentraler, 
• Skyllerum
• OP
• Endoskopi

Ecolab Healthcare
division

Carl Jacobsensvej 29 · 2500 Valby
Telefon 3615 8585  Fax 3615 8548               

dk@ecolab.com  www.ecolab.dk

Hospitalsudstyr

Bækkenvaskere

Autoklaver

Indretning af skyllerum

Desinfektionsmaskiner

Storkøkkenudstyr

Storkøkkenindretning

Tlf.44 66 28 11
BØGE Handel & Service ApS

Måløv Værkstedsby 79, 2760 Måløv
www.boege.dk

Altid rent og friskt vand direkte fra
hanen - 100% gennemstrømskøler

Ingen risiko for bakterieudvikling 
Ingen tank eller filtre i anlægget

Minimal vedligeholdelse - Ingen
kostbare og tidskrævende rensninger

Høj kapacitet
Industrikompressor i alle modeller

VA-godkendt til drikkevand

Fyrrebakken 8, 5462 Morud
Tlf. 65 96 42 83 · Fax 65 96 42 53

www.vpconsult.dk
vpconsult@manet.dk

fERskVaNdskølERE

mailto:professional@miele.dk
http://www.miele.dk
http://www.grontmij-carlbro.dk
mailto:dk@ecolab.com
http://www.ecolab.dk
http://www.ken.dk
mailto:info.denmark@airliquide.com
http://www.airliquide.dk
http://www.fiberteam.dk
http://www.boege.dk
http://www.vpconsult.dk
mailto:vpconsult@manet.dk


KONTAKT
BV-AQUA Vandbehandling A/S
Centervej 32 A · 4180 Sorø
Telefon: 70 27 32 66 · Fax: 57 80 33 66
www.bvaqua.dk · info@bvaqua.dk

BV-AQUA A/S er eksklusiv forhandler af BRITA® i Skandinavien.

Vandet, der løber igennem de kaffema-
skiner, isterningmaskiner og vandkølere, 
som du har ansvaret for skal medvirke til 
en høj kvalitet – det er målsætningen for 
hospitalet og patienternes forventning. 

BRITA vandfiltre er testet af Teknologisk 
Institut, og leverer vand i fødevarekvalitet 
og er godkendt til drikkevand - både varmt 
og koldt.

Det er tryghed for dig – og dit hospital!     

BRITA® er testet!
BRITA-filtre leverer drikkevand i fødevarekvalitet

Værn om miljøet 
BRITA fremstiller 
og bortskaffer filtre 
med fokus på effektiv 
og ren brug af jordens 
resurser og energi.
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ID-nr. 46714 ALECTIA skaber  

  de sunde rammer
ALECTIA har knap 100 års erfaring med 
rådgivningsopgaver til hospitaler. Over 
halvdelen af Danmarks hospitaler har 
været kunder hos os i mere end 40 år.

ALECTIA løser opgaver indenfor:

• Planlægning og projektering af 
   hospitalsbyggeri

• Udarbejdelse af masterplanlæg- 
   ning og generalplaner

• Arbejdsmiljø på hospitaler

• Medicoteknik

Kontakt 
ALECTIA A/S
Teknikerbyen 34
2830 Virum
Telefon 88 191 000
www.alectia.com

Om ALECTIA
ALECTIA A/S (det tidligere Birch & Krogboe)
er med mere end 800 ansatte en af landets 
førende rådgivningsgrupper. Vi har kunder 
i hele landet og på alle kontinenter og løser 
opgaver inden for byggeri og anlæg, farma, 
bryggeri, mejerier, hospitaler, arbejdsmiljø 
samt vand og miljø.

http://www.scanpublisher.dk
http://www.scanpublisher.dk
http://www.scanpublisher.dk
http://www.alectia.com

