
Navigér sikkert mod 
fremtidens hospitaler

•	 				hvor	fysiske	rammer	understøtter	udvik-
lingen	i	behandlingsprincipperne	

•	 				hvor	arbejdsmiljø	og	design	har	positiv	
indvirkning	på	patientens	oplevelse	og	
behandlingsforløb

•		 				hvor	logistik,	forsyninger	og	arbejds-
gange	optimeres	til	gavn	og	glæde	for	
medarbejdere

•	 				hvor	bæredygtighed	og	fleksiblitet	er	
tænkt	ind	i	alle	løsningsdetaljer	

Ring	og	hør	mere	om,	hvordan	vi	kan	
	hjælpe	dig	med	at	skabe	fremtidens	
	fleksible	hospital:	

Jack	Andersen	T	7610	9616	eller
Peter	Michael	Pedersen	T 4348	4502		

Se også grontmij.dk

Du får rådgivning med 360 graders omtanke:
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REGIONERNE SæTTER 
Mål foR vidENsdEliNg 
OM SyGEHUSByGGERIaf BENt haNsEN, foRMaNd foR daNskE 

REgioNER, og REgioNsRådsfoRMaNd

Vidensdeling og erfaringsudveksling om 
sygehusbyggeri er ikke noget nyt for 
regionerne. Vi har allerede i en årrække 
delt viden og udvekslet erfaringer om 
byggeri i en række forskellige formelle 
og uformelle fora. Regionerne deler og 
udveksler også viden via hjemmesiden 
www.godtsygehusbyggeri.dk, som er 
en portal for formidling af relevant ma
teriale om sygehusbyggeri til regionerne 
og andre relevante aktører. Det er sund 
fornuft. Det er også en nødvendighed, 
hvis vi skal sikre de bedst mulige, frem
tidssikrede sygehuse og opnå de kva
litets og effektivitetsgevinster, der er 
målsætningen med investeringerne.   

Nu hvor de fleste byggerier er gået 
ind i en mere konkret fase, ønsker vi 
mere systematisk og intensivt at op
samle, dele og udvikle viden om cen
trale elementer i sygehusbyggeriet. Der 
er nemlig en lang række områder, hvor 
regionerne kan opnå en synergieffekt 
ved at blive endnu bedre til at lære af 
hinandens erfaringer og ved mere syste
matisk at gå sammen om at udvikle nye 
fælles løsninger. Vi er nu nået til et sted 
i byggeprocessen, hvor det giver god 
mening at opruste dette arbejde. 

11 pEjlEmæRkER fOR 
fællES iNDSAtSER Om 
SygEHuSByggERi 
Som led i et ambitiøst projekt, der skal 
sikre systematisk vidensdeling, har vi 
netop identificeret 11 pejlemærker for 

regionale fælles indsatser om sygehus
byggeri. med pejlemærkerne skaber vi 
en struktur for et forpligtende regionalt 
samarbejde om en række forskellige op
gaver i sygehusbyggeri. Vores ambition 
er at reducere ressourceforbruget, spare 
tid og sikre de bedste løsninger ved at 
bruge hinandens ekspertise og erfarin
ger. Det er vigtigt, at pejlemærkerne og 
de fælles indsatser kommer byggepro
jekterne til gode. 

8 fOkuSOmRåDER fOR 
uDVikliNg Af iNDHOlD i DE 
NyE SygEHuSE
ud over de 11 pejlemærker har vi de
fineret otte fokusområder, hvor regio
nerne i fællesskab skal opsamle viden 
og udvikle idéer til, hvordan vi kan 
udvikle indholdet i de nye sygehuse, så 
det giver et markant løft i kvalitet og ef
fektivitet. 

formålet er, at vi i regionerne i højere 
grad og mere systematisk drager nytte 
af og lader os inspirere af hinandens 
samt international viden og erfaringer 
med at udvikle indholdet i de nybyg
gede sygehuse. 

moderniseringen af sygehusstruk
turen indebærer et brud med de tra
ditionelle måder at organisere sig på 
i sygehusvæsenet, og det vil betyde 
ændringer i organiseringen af de kli
niske og ledelsesmæssige strukturer 
internt på sygehusene. Strukturerne vil 
i de nye sygehuse i højere grad blive 

defineret med patienten i centrum  og 
med sikringen af optimal understøttelse 
af sammenhængende forløb for øje. 
Det forudsætter en reduktion af den in
terne ventetid på sygehusene, hurtigere 
udredning og diagnosticering samt en 
højere grad af fleksibilitet i det organisa
toriske setup. Der er derfor tale om en 
markant organisatorisk forandringspro
ces, og da forandringsprocesser tager 
tid, er vi allerede startet. Det er denne 
forandringsproces, som vi ønsker at un
derstøtte med fokusområderne. 

Vi er nu i gang med at beskrive mere 
konkret, hvad det fælles arbejde med 
pejlemærkerne og fokusområderne skal 
bestå i, og hvilke konkrete leverancer 
der skal komme ud af det fælles regio
nale arbejde. 

Regionerne er – med andre ord  rig
tig godt i gang med at sikre, at vi får det 
optimale ud af investeringerne, også 
selv om rammerne for byggerierne må
ske ikke er så vide, som vi kunne ønske 
os. Vi tager opgaven og ansvaret som 
bygherrer overordentlig seriøst, og jeg 
er sikker på, at vi er godt rustede til op
gaven.

Systematisk vidensdeling skal være med til at sikre, at regionernes visioner og mål for de 
nye sygehusbyggerier indfries. Regionerne bygger, udbygger og renoverer i de kommende 
år sygehuse for 41,4 mia.kr. Målet er, at de nybyggede sygehuse skal give et markant løft 
i både kvalitet og effektivitet. Byggerierne er en unik chance for at nytænke indretning og 
dimensionering af sygehuse – og for at sikre optimale rammer for at anvende ny rationel tek-
nologi, der skal spille optimalt sammen med ændrede arbejdsgange. 

http://www.godtsygehusbyggeri.dk
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Faktaboks 1.  
EllEvE pEJlEMæRkER foR  
fællEs iNdsatsER oM 
sygEhUsByggERi

–  fælles indkøb  
Hvor det giver mening, skal regionerne købe fælles ind 
til sygehusbyggerierne. 

–  Medicin 
Regionerne deler viden og udveksler erfaringer om 
håndtering af medicin på hospitalet. Og afdækker 
mulighederne for fælles løsninger om forsyning og 
produktion af medicin. 

–  transportteknologier 
Regionerne ønsker at fremme af automatiseret trans-
port på de nye sygehuse. Behov og muligheder for 
hvordan teknologien kan optimere driften skal afdæk-
kes, ligesom de fordele og ulemper, der er ved forskel-
lige modeller for transportteknologi, skal kortlægges.

–  sterilgodsproduktion 
Regionerne undersøger perspektiver og muligheder 
for fælles håndtering og produktion af sterilgods.

–  Udvikling af et dynamisk virtuelt hospital 
Regionerne ønsker at udvikle et dynamisk virtuelt 
hospital, hvor den aktuelt bedste og nyeste viden for 
hvert enkelt område i et hospital beskrives og gøres 
tilgængelig. 

–  totaløkonomiske sammenhænge 
Regionerne ønsker at udvikle fælles analyse- og bereg-
ningsmodeller, som byggeprojekterne kan bruge til at 
analysere samspillet mellem drift og anlæg. 

–  Etablering af aktuel best practice på rumniveau 
Regionerne ønsker at definere best practice for, hvor-
dan de forskellige typer af rum på sygehuse indrettes.

–  fælles redskaber til byggeprocessen 
Regionerne ønsker at udvikle fælles redskaber til brug 
for byggeprocessen. Det kan f.eks. være fælles CAD-
manual, kalkulationsmodeller til kvadratmeterpriser og 
styringsværktøjer. 

–  it-understøttet kontakt med patienter og pårørende 
Regionerne undersøger, i hvilken grad vi kan bruge nye 
IT-løsninger til at optimere den tid vi har med patien-
ten, f.eks. ved at frigøre mere tid til pleje af patienten. 

–  sporbarhed af apparatur, udstyr, patienter og perso-
nale 
Regionerne undersøger, om der er gevinster i form af 
højere kvalitet og større effektivitet ved at anvende 
chipteknologi til at spore teknisk udstyr og evt. også 
patienter og personale.

–  it-understøttet samarbejde med primær sektor og 
praksissektor 
Regionerne ønsker at undersøge, hvordan IT og især 
telemedicin kan understøtte samarbejdet mellem 
sygehuse, primærsektor og praksissektor. 

Faktaboks 2.  
ottE fokUsoMRådER foR 
UdvikliNg af iNdhold i  dE NyE 
sygEhUsE

–  organisatorisk struktur med patientens behov som 
centrum 
Regionerne udveksler idéer til og erfaringer med 
måder at organisere det kliniske arbejde, hvor optimale 
patientforløb er omdrejningspunktet. Målet er at skabe 
mere værdi for patienten samtidig med, at arbejdet 
tilrettelægges mere effektivt. 

–  Nye ledelsesformer 
Regionerne udveksler idéer til og erfaringer med 
nye måder at lede sygehusene på, som understøtter 
sundhedspersonalets arbejde med at skabe optimale 
og sammenhængende patientforløb.

–  afgrænsning og samspil med det øvrige sundhedsvæ-
sen 
Regionerne drøfter fælles visioner for og idéer til, 
hvordan grænserne til og samspillet med det øvrige 
sundhedsvæsen skal se ud i fremtiden. Og hvilken rolle 
og kerneopgaver de nye sygehuse skal ha ve.

–  faM og organisering af akutområdet 
Regionerne gennemfører analyser af FAM’s effekt på 
stamafdelinger og de diagnostiske enheder. Der er 
fokus på, hvilke konsekvenser effekten af FAM har for 
byggerierne.

–  lettere og hurtigere adgang til diagnostik på syge-
huse 
Regionerne opsamler viden om, hvordan man sikrer 
lettere og hurtigere adgang til diagnostik på de nye 
sygehuse. 

–  arbejdsgange i operationsstuer 
Regionerne opsamler gode erfaringer og aktuelt 
bedste viden om nye arbejdsgange i operationsstuer. 
Nye arbejdsgange skal sikre optimal sammenhæng i 
patientforløb, reducere unødig ventetid og transport 
samt give mulighed for opgaveflytning, hvor det er 
hensigtsmæssigt og nødvendigt. 

–  arbejdsgange i ambulatorier 
Regionerne opsamler gode erfaringer og viden om 
nye arbejdsgange i ambulatorier. Nye arbejdsgange skal 
sikre optimal sammenhæng i patientforløb, reducere 
unødig ventetid og give mulighed for opgaveflytning, 
hvor det er hensigtsmæssigt og nødvendigt. 

–  kontorer og mobile arbejdspladser 
Regionerne undersøger, hvordan personalet på de nye 
sygehuse kan arbejde med færre kontorer og flere 
mobile arbejdspladser, f.eks. prøvetagning og journalop-
slag ved sengen. 



DANSKERNE PLAGES AF 
dåRligt iNdEkliMa  PÅ JOBBET
mere end hver fjerde dansker klager over dårligt indeklima på deres arbejdsplads. mere end 40 pct. mener 
ikke, at deres chefer prioriterer indeklimaet, og konsekvenserne er hovedpine, koncentrationsbesvær og 
sygedage. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Epinion for Camfil farr, der opfordrer til lovgivning 
om, hvor ren luften skal være på arbejdspladser. 

iNdEkl iMa

mens klimaet de senere år har været 
diskuteret vidt og bredt, har der været 
mere stilhed omkring indeklimaet. Det 
på trods af, at vi faktisk opholder os in
dendøre i 90 pct. af vores liv, og at luft
forurening – der trænger ind i bygninger 
– hvert år koster ca. 3.400 danskere 
livet1, tusindvis af sygedage og samfun
det mia. af kroner. 

En ny undersøgelse foretaget af 
Epinion for Camfil farr viser, at mere 
end hver fjerde dansker klager over 
indeklimaet på deres arbejdsplads. Af 
de danskere, der har problemer med 
indeklimaet på deres arbejde, oplever 
38,5 pct. træthed, 34,4 pct. får irriterede 
øjne, og en tredjedel nævner hovedpine 
som en følge af det dårlige indeklima. 
knap en fjerdedel af de adspurgte, der 
er utilfredse med indeklimaet, nævner 
koncentrationsbesvær som en gene.

”Dårligt indeklima er et kæmpe 
samfundsproblem. Når mere end en 
fjerdedel af befolkningen karakteriserer 
indeklimaet på deres arbejdsplads som 
ubehageligt, er det en rigtig, rigtig trist 
nyhed  både for vores sundhed og for 
virksomhedernes pengepung. Vi ved, 
at dårligt indeklima mindsker effektivitet 
og indlæring med 1520 pct.2 – den 

udgift skal lægges oven i udgifterne til 
sygedage og udgifter til behandling for 
følgesygdomme,” siger Else marie Sø
rensen, adm. direktør i Camfil farr.

CAmfil fARR: ARBEjDSgiVERE 
OVERSER iNDEklimAEt– Vi 
HAR BRug fOR StRENgERE 
REglER
undersøgelsen viser også, at mange 
virksomheder ikke har nok fokus på 
at sikre et godt indeklima for deres 
medarbejdere. 40 pct. af danskerne 
mener således ikke, at ledelsen på deres 
arbejdsplads prioriterer indeklimaet 
højt. Det er paradoksalt og udtryk for 
uvidenhed, mener Else marie Sørensen 
fra Camfil farr. 

Hver dag indtager vi et kg mad, 
to liter vand og indånder hele 25 kg 
luft. mens der en utrolig interesse for, 
hvordan maden og væsken påvirker 
vores sundhed, overses de 25 kg luft 
fuldstændig. Både i den politiske debat 
og rundt omkring på virksomhederne,” 
siger Else marie Sørensen.

Når danskerne skal tage stilling til, 
hvad der vil forbedre deres produktivi
tet på arbejdspladsen, kommer indekli

maet nemlig ind på en tredjeplads – kun 
overgået af højere løn og bedre ledelse. 
35,9 pct. mener, at bedre ledelse og 
højere løn vil forbedre deres produktivi
tet, mens 28,4 pct. nævner et forbedret 
indeklima. Derfor forslår adm. direktør 
for Camfil farr, at der fra politisk hold nu 
lovgives om, hvor forurenet luften må 
være på danske arbejdspladser. 

”Vi foreslår helt konkret, at der indfø
res regler for, hvor ren luften skal være 
på vores arbejdspladser. ligesom vi har 
grænser for, hvor varmt der må være på 
arbejdspladser, bør vi også lovgive om, 
hvor dårlig luften må være på danske 
virksomheder, skoler osv. – sådanne 
regler har vi ikke i dag,” slutter Else ma
rie Sørensen, adm. direktør i Camfil farr.

Ny StANDARD EN779:2011: 
DEt ER Vigtigt At VælgE DE 
RigtigE filtRE 
Det er vigtigt at vælge de rigtige filtre, 
der sikrer en høj indendørs luftkvalitet. 
Som indkøber/teknisk chef er det der
for af væsentlig betydning, at filtrenes 
kvalitet og egenskaber lever op til den 
nye standard EN779:2011. EN779:2011 
stiller krav til filtreringseffektiviteten og 
dermed den indendørs luftkvalitet.

Ønskes nærmere information om den 
nye standard EN779:2011 kontakt  
Camfil A/S på sales@camfil.dk eller  
telefon: 49 14 44 33.

1  Statens institut for folkesundhed, folkesundhedsrap
porten 2007:  
http://www.sifolkesundhed.dk/upload/fsr07.kap.25_
miljøet.pdf

2  Dansk Ventilation: http://www.danskventilation.dk/
indeklimaetsbetydningfordig27.aspx
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Duelco Sengestuepaneler

Intet kommer af sig selv!

Hos Duelco tilskønner vi med-
arbejderne til at tænke skævt. 

Som sengestuepanelet med 
den “vinklede” kobling, der 
gør det lettere at tilslutte 
slanger.

Duelco A/S - Aalborg

Systemvej 8

9200 Aalborg SV

Duelco A/S - Sønderborg

Mommarkvej 5

6400 Sønderborg

Tlf.: 70 10 10 07       

Fax: 70 10 10 08

www.duelco.dk

info@duelco.dk

EXCELLENT solutions

MEDICO solutions HOUSING solutions

SAFETY solutions CABEL solutions

Engagement x viden x kreativitet... 
= ExcEllEnt SolutionS

Stærke el-løsninger
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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

 

 

Yderligere information:
Carsten Monrad: 72 15 78 21
Jørn Dietrich: 72 15 78 42

Hjortekærsvej 99 • 2800 Kgs. Lyngby • Tlf. 72 15 77 00 • forcetechnology.com

FORCE Technology tager temperaturen på:

• Risikovurdering – installationer og anlæg
• Energimærkning og driftsoptimering
• Energirigtig projektering
• Kvalitetssikring og validering
• Klimaregnskaber – Carbon Footprint

http://www.ub-let.dk


SILENTIA SKæRMSySTEM, 
LAD DAGSLySET STRøMME 
IND MED daylight
mange nye og elegante løsninger med matteret plast

pRodUktiNfoRMatioN

Silentia foldeskærme har været på 
markedet siden 1989 og leveres i to 
standardhøjder og mange forskellige 
længer og farver. produktsortimentet 
er løbende blevet udvidet og udgør nu 
et komplet system der anvendes i hele 
verden.

fulD iNDSyNSBESkyttElSE

Silentia foldeskærme og faste skærme 
kan nu også fås med paneler med et 
matteret udseende som vi kalder Day
light. Daylight slipper mere lys ind end 
de farvede standardpaneler, samtidigt 
med at det giver fuld indsynsbeskyt
telse. i Daylight sortimentet indgår 
skærme med matterede paneler og 
skærme med kombinationer af matte
rede og farvede paneler. 

DAyligHt tOp Og  
DAyligHt DuO

Daylight top betyder at den øverste del 
af skærmen er matteret og resten farvet, 
hvilket gør at skærmen opfattes som 
lavere. En foldeskærm i Daylight Duo 
har matterede sektioner parvis, mens en 
fast skærm i Daylight Duo har enten den 
yderste eller inderste halvdel i matteret 
materiale. Daylight top Duo betyder at 
den øverste del er matteret i den halve 
af skærmens længde og at resten af 
skærmen er farvet. 

DAyligHt til fOlDESkæRmE 
Og fAStE SkæRmE

foldeskærme med kun matterede pa
neler tilbydes i flere længder på op til 
2,75 m. Daylight top og Daylight Duo 
leveres i længder op til og med 3,75 m. 
De faste skærme findes i to længder: 

1,3 m. og 2,4 m. Den korte skærm 
findes med kun matterede paneler og 
som Daylight top med den øverste del 
matteret. Den længere skærm kan også 
fås som Daylight Duo og Daylight top 
Duo. 

SilENtiA SkæRmSyStEm

Silentia skærmsystem, fleksibelt med 
mange forskellige muligheder. 
Se www.silentia.dk eller ring på telefon 
39 90 85 85.

Lad dagslyset strømme ind med 
Silentia foldeskærm Dayligt Top

Silentia foldeskærm Daylight Top, ele-
gant kombination med farvet og matte-
ret materiale

Silentia foldeskærm komplet i Daylight 
matteret plast

http://www.silentia.dk
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CoMax ElECtRoNiC 
STyRKER AKTIVITETEN 
I S IKRINGSANLæG
Samtidig skal jens Hesselholt og ulrik Astrup stå i spidsen for 
virksomheden som garanter for produkter og service 

f iRMapRof il

Sikringsvirksomheden Comax er kendt 
for sine patientkaldeanlæg og over
faldsalarmer. fremover vil virksomhe
den, der er ejet af den landsdækkende 
sikringsvirksomhed, telesikring a/s, med 
hovedkontor i Esbjerg og afdelinger i 
hele landet, styrke positionen som leve
randør til sundhedssektoren.

Derfor skal jens Hesselholt fra ejersel
skabet telesikring a/s, stå i spidsen for 
en mere ekspansiv og serviceorienteret 
linje i sikringsvirksomheden. 

jens Hesselholt har en fortid som key 
account manager i telesikring special
liseret i storkunder og kommuner gen
nem 6 år, men har sammenlagt 20 års 
erfaring fra sikringsbranchen og været 
afdelingsleder siden september.

for at yde kunderne den bedste 
service, har vi besluttet at tage den di
rekte kundekontakt og rådgivning om 
udvidelser og fornyelser, siger jens Hes
selholt.

– Overmontør ulrik Astrup skal frem
over koordinere arbejdet i marken, følge 
op på igangværende arbejder og sam
men med vore teknikere sikre kunderne 
en god oplevelse. 

ulrik Astrup har de seneste 8 år været 
ansat i telesikrings brandalarmeringsaf
deling.

Vi er en række nye folk, der tager 
arbejdet meget seriøst og ser frem til 
samarbejdet med kunderne.

COmAx BliVER til CARE

– Vi har det Comax, som mange i bran
chen kender inden for patientkaldean
læg, personsikring, overfaldsalarmer, 
teleslynger og AV udstyr som projekto
rer, interaktive tavler brandalarmer og 
talevarslingsanlæg.

i forbindelse med omlægningerne og 
for at sikre en større homogenitet og 
synergi med hovedfirmaet, vil Comax 
gradvis i sin markedsføring skifte navn til 
telesikring Care i løbet af de næste par 
år. Comax rådgiver/sælger, installerer 
og servicerer. De aktiviteter fortsætter 
i opstrammet form med fokus på servi
cen:

– mange af vore kunder vælger at 
indgå serviceaftaler. Det er selvfølgelig 
vigtigt at disse systemer altid fungerer 
optimalt. Det konkrete indhold i ser
viceaftalen, aftales individuelt med hver 
enkelt kunde. En af fordelene er, at kun
den døgnets 24 timer og alle årets dage, 
kan rekvirere en tekniker.

NyE ANlæg mED flERE 
fACilitEtER

på mange hospitaler er anlæggene af 
ældre dato og forlængst overhalet af 
den teknologiske udvikling. Når ældre 

anlæg løbende skal afprøves, er det 
stærkt forstyrrende at sende testalarmer, 
men det kan blive direkte alvorligt, hvis 
der også samtidig indløber rigtige over
faldsalarmer.

– De nye overfaldsalarmer kan sende 
signaler direkte til os, når der opstår 
fejl, så vi straks kan køre ud og udbedre 
fejlen. Der er mange serviceudkald på 
de ældre anlæg. med et nyt får man en 
meget højere driftsikkerhed, siger han. 

– De er lettere at have med at gøre, 
er ikke så indviklede og den bygnings
ansvarlige har selv mulighed for at skifte 
et panel i en håndevending, mens de 
gamle anlæg kræver besøg af en servi
cetekniker hver gang.

inden for hospitalssektoren, har vi 
installeret mange patientkaldeanlæg 
og personsikring, hvilket vil sige over
faldsalarmer. Ved at trykke på en sender, 
fortæller systemet præcist, hvor i afde
lingen der er brug for akut hjælp. 

Det vises på displays i vagtstuer og 
gangene, så man kan se stuen, der øn
sker assistance. i sådanne anlæg ligger 
også funktionen ”dement pejling” som 
er en form for antenne, der afgrænser 
området patienterne må færdes på.

Systemet afgiver en alarm, hvis pa
tienter forlader området. Vi har en lang 
række af hospitaler som kunder og bru
gere af dette system. Det er hensigten 
at kontakte alle kunder med slidt udstyr 
af ældre dato og gøre opmærksom på 
alle fordelene ved en udskiftning. 

De fleste kunder vil opleve en lidt 
tættere kontakt med os fremover. Vore 
anstrengelser er allerede ved at give 
resultat, og vi kan glæde os over mange 
nye kunder, siger jens Hesselholt.

af JoURNalist, iB ERik ChRistENsEN

Jens Hesselholt

Ulrik Astrup



doMiNUs UdvidER MED 
AFDELING I AALBORG
dominus har etableret en ny afdeling i Aalborg pr. 1. maj 2011. Dermed øges mulighederne for 
at skabe et stærkt netværk blandt samarbejdspartnerne i lokalområdet. 

pREssEMEddElElsE

med i alt 4 afdelinger fordelt i Aalborg, 
århus, københavn og hovedkontor i 
Herning strækker dominus sig nu over 
en stor del af Danmark. Der er ingen 
forskel i ydelserne i de forskellige afde
linger, der alle tilbyder dominus ydelser, 
lige fra salg og projektudvikling til den 
efterfølgende service. 

”Når vi udvider antallet af afdelinger i 
Danmark er det, fordi vi tror på, at lokalt 
kendskab og tilstedeværelse kan udvikle 
samarbejdet hos eksisterende og nye 
kunder i Nordjylland. Hos dominus leve-
rer vi ikke kun produkter, men derimod 
løsninger – og det kræver ofte et tæt 
samarbejde, så kunden får en løsning, 
der er tilpasset hans behov. Vi ved af 
erfaring, at vi skaber de bedste resulta-
ter ved at være tæt på kunden og have 
muligheden for hurtigt at mødes”, for
tæller toke juul, der er administrerende 
direktør i dominus.

AfDEliNgSlEDER ulRik 
kiRkEtERp

til Aalborgafdelingen har dominus 
derfor også valgt en afdelingsleder med 
lokalt kendskab. Den nye afdelingsleder 
ulrik kirketerp bor selv i Nørresundby. 

Han har tidligere arbejdet med byg
ningsinstallationer hos kt Elektric, og 
har de seneste år været projektleder hos 
dominus. Derfor har han allerede erfa
ring i at rådgive virksomheder i energi
besparelser og bedre indeklima. 

For yderligere information kontakt dominus’ administrerende direktør  
Toke Juul på telefon 53740405  eller afdelingsleder Ulrik Kirketerp på telefon 
98114 114. Læs også mere på dominus.dk

dominus – energibesparelse og bedre indeklima
dominus leverer komplette løsninger indenfor styring og automatik af lys, 
varme, køl og ventilation. Vi er et af Nordeuropas største Honeywell system-
huse med erfaringer fra mere end 400 større CTS- og IBI installationer. Mere 
end 40 kompetente medarbejdere giver os muligheden for at følge alle vores 
projekter tæt – lige fra opstart og installation til den efterfølgende service. do-
minus blev etableret i 1997 og har afdelinger i Herning, Århus, København og 
Aalborg. 

Teknik i trygge hænder

Næstved afd.:
Morsøvej 3
4700 Næstved
Tel.  +45 5650 3777
Fax +45 5650 2777

Hovedkontor:
Erhvervsvej 18
2600 Glostrup
Tel.  +45 4343 3777
Fax +45 4343 4777

ENCO A/S I SO 9001
KVALITET

www.enco.dk

VVS
El-automatik
Sprinkler
Service og vedligehold
Teknikentreprise

ENCO udfører tekniske installationer 
og leverer såvel komplette teknikentre-
priser som fagentrepriser inden for El, 
VVS, sprinkler, ventilation samt service 
til det offentlige og til erhvervskunder. 
Vi er ISO 9001 kvalitetscertificeret.

Klik ind på www.enco.dk og læs mere 
om vores referencer m.m.

Afdelingsleder Ulrik Kirketerp står i 
spidsen for dominus’ nye Aalborg-
afdeling.

http://www.enco.dk
http://www.enco.dk


● 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

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

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

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 
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DANSKE VIRKSOMHEDER gåR 
glip af stoRE BEspaRElsER 
VED AT TæNKE ALIBIGRøNT
Når danske virksomheder forsøger at nedbringe deres energiforbrug, forbliver det alt for ofte ved små og 
spredte tiltag, og de går derved glip af de store og vedvarende besparelser, som først for alvor opnås ved 
en systematisk indsats. Det viser en ny undersøgelse, som også peger på, at virksomhederne især tøver 
med at energirenovere, fordi de tvivler på effekten. 

En ny undersøgelse foretaget af ener
gispecialisten Schneider Electric blandt 
115 danske virksomheder viser, at ener
gieffektivisering har høj prioritet blandt 
7 ud af 10 virksomheder. Selvom viljen 
er der, viser undersøgelsen også, at det 
alligevel ofte forbliver ved små tiltag 
som at udskifte elpærer eller skrue ned 
for varmen. 

”En del virksomheder sparer rigtig 
mange penge ved at arbejde systema
tisk med at nedbringe energiforbruget. 
men der er også mange virksomheder, 
som tænker alibigrønt, og som tror, at 
det er nok bare at udskifte elpærer og 
skrue ned for varmen. De prioriterer 
kun de små synlige ændringer, der er 
lette at håndtere i hverdagen, og hvor 
man kan se effekten på elregningen 
lige med det samme. Der er langt større 
besparelser at hente, hvis man arbejder 
fokuseret med energioptimering, og 
har det som en prioriteret del af forret
ningsstrategien,” siger jeppe Rasmus
sen, Vice president Buildings Business i 
Schneider Electric.

ViRkSOmHEDERNE ER i tViVl 
Om EffEktEN

Der er dog stor usikkerhed blandt 
de adspurgte om den effekt, der kan 
forventes af tiltagene. Denne usik
kerhed udgør den største barriere for, 
at virksomhederne giver sig i kast med 
at foretage større og mere omfattende 
ændringer. Hver fjerde virksomhed (25 
pct.) ser det som en stor hindring, at de 
ikke kan vide sig sikre på effekten af til

tagene og godt halvdelen af virksomhe
derne (54 pct.) oplever, at det er svært 
at retfærdiggøre en investering over for 
den øvrige ledelse og bestyrelse. 

”jeg kan godt forstå denne forsigtig
hed, men hvis man før igangsætningen 
sikrer sig at få en realistisk fremskrivning 
af energibesparelserne målt i forhold til 
investeringen, vil energirenovering i min 
optik være den mindst risikable vej til at 
opnå en varig forbedring af driftsøkono
mien og i øvrigt øge bygningens værdi,” 
siger jeppe Rasmussen. Han pointerer, 
at energiforbruget oftest er blandt de tre 
største omkostninger på hele budgettet 
og at der alene af den grund er mange 
penge at hente ved at tænke grønt og 
energioptimere bygningerne. 

HOSpitAlSSEktOREN StillER 
AllEREDE StORE kRAV til 
EffEktmåliNg 
”Hospitalerne er ikke med i undersø
gelsen – men vi oplever heller ikke, 
at hospitalerne i samme grad som de 
private virksomheder tvivler på effek
ten, når det gælder energioptimering” 
siger kent Eliot johansen, salgschef for 
hospitalssektoren, Buildings Business 
i Schneider Electric i en kommentar til 
undersøgelsen. 

”De stramme finansieringsmuligheder 
giver simpelthen ikke plads til eksperi
menter, som hospitalsledelsen ikke kan 
stå inde for fra start, fordi budgetbevil
linger som hovedregel samtidig udløser 
krav om driftsbesparelser”, siger kent 
Elliot johansen. 

ENERgiopt iMER iNg

oM UNdERsøgElsEN

Wilke står bag undersøgelsen, som er 
foretaget blandt virksomheder inden 
for alle brancher.

Undersøgelsen er gennemført i marts 
2011.

Undersøgelsen er gennemført via 
115 interviews.  Heraf er 67 gennem-
ført med virksomheder med 100-500 
ansatte, og 48 med virksomheder 
med over 500 ansatte.
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ligesom virksomhederne i under
søgelsen har fokus på at høste de lavt 
hængende frugter, har hospitalsområdet 
det også. ifølge kent Eliot johansen er 
den store udfordring dog her snarere 
at implementere løsninger, som samlet 
set giver driftsbesparelser i hospitalets 
bygninger, der jo som oftest har et me
get højt energiforbrug, samtidig med at 
skabe merværdi i form af et bedre inde
klima og bedre trivsel for patienter og 
ansatte. Det kræver et tæt samarbejde 
mellem hospital og energivirksomhed 
før, under og efter implementering. 

fEBERVARmE HOSpitAlER

Hospitalerne topper, når det gælder 
strømforbrug pr. m2 målt i forhold til 
f.eks. kontor og servicevirksomhed 
og udgiften til varme udgør en forsat 
mindre andel af det samlede energifor
brug. Her adskiller hospitalssektoren 
sig ligeledes fra kontor og servicevirk
somhederne, hvor forbedringer af f.eks. 
klimaskærmen kan udløse besparelser til 
opvarmning uden at påvirke bygnings
driften. Hospitalerne har derimod et 
langt større nedkølingsbehov på grund 
af meget udstyr og 24 timers drift. 

”Reelt forventer nogle af de ny su
persygehuse at være selvforsynende 
med opvarmning, men det kræver så, at 
spildvarmen fra hospitalsdriften omdiri
geres effektivt, så man undgår ubehage
lige temperaturudsving og dårlig drifts
økonomi”, siger kent Eliot johansen. 
Han hæfter sig ved, at anlægsinveste
ringen til et nyt supersygehus typisk sva
rer til ca. to års drift. med en forventet 
levetid på 30 år vejer vedvarende drifts
udgifter til bl.a. energi derfor tungere og 
tungere i det samlede regnestykke. 

StORE uDSViNg BlANDt 
NuVæRENDE HOSpitAlER

”Når det gælder de eksisterende syge
huse, er der store indbyrdes forskelle på 
energiforbruget fra hospital til hospital, 
selv når man tager højde for hospitals
bygningernes forskellige alder, vurderer 
kent Eliot johansen. ”Her er der mange 
muligheder for at energioptimere, f.eks. 
når man er i gang med løbende byg
nings og renoveringsopgaver. Hoved
parten af de nuværende hospitaler vil 
være i drift de næste ti år, hvor der stilles 
øget krav til sikring og adgangskontrol. 
Dette kan ofte med fordel indgå som led 
i en energirenovering”, slutter kent Eliot 
johansen. 

Ligesom mange virksomheder ofte drøfter emnet, prioriteres det ligeledes højt 
(70 %). Dette gør sig især gældende blandt virksomheder med 100-500 ansatte 
(81 %). Blandt virksomheder med 500+ ansatte prioriteres det i mindre grad (57 %).

Hvad er de største barrierer for energieffektivisering?

I hvor høj grad prioriterer I energieffektivisering i  
virksomheden i dag?

Størrelsen af startinvesteringerne opleves af de fleste som den største barriere 
for igangsættelse af energieffektiviseringsprojekter. Dette skal dog ses i tæt sam-
menhæng med usikkerheden overfor hvilken effekt, der kan forventes af investe-
ringerne. Da det er tydeligt, at et stærkt økonomisk incitament opleves som det 
væsentligste, og da der samtidig er et ønske om tilbagebetalingstider på under  5 
år, vil en troværdig dokumentation af disse forhold sandsynligvis kunne medvirke til 
at håndtere denne hindring.
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ByGNINGERNES 
AMBULANCEFOLK
– NU I hElE daNMaRk
A Skadeservice A/S har den 1. maj etableret sig som landsdækkende selskab. Det betyder, at selskabet, 
der har hovedkontor i Bjæverskov, kan tilbyde et landsdækkende 24 timers beredskab for skadebehandling 
af bygninger med udgangspunkt i 13 centre fordelt over hele landet.

A Skadeservice dækker bredt inden 
for afdækning af bygninger ved storm 
vand eller brandskader. Desuden 
tilbyder selskabet løsninger inden for 
affugtning, behandling mod skimmel
svamp, lugtbehandling og opbevaring 
af løsøre.

”Vi er populært sagt bygningernes 
ambulancefolk. Er skaden sket, kom
mer vi med det samme og begrænser 
skadens omfang, ligesom vi hjælper 
med at få bygningen retableret igen så 
billigt og effektivt som muligt. Siden 
vi stiftede A Skadeservice for syv år 
siden, har vi oplevet en massiv vækst 
og et stigende antal kunder, som især 
kommer fra forsikringsbranchen, rådgi
vende ingeniørfirmaer og fra Slots og 
ejendomsstyrelsen. med vores nye 
landsækkende service ser vi positivt på 
selskabets fortsatte vækst og indtjening 
i de kommende år”, siger adm. direktør 
Niels V. Rasmussen, ejer og stifter af A 
Skadeservice A/S.

firmaet lægger vægt på intelligent 
skadeservice, der betyder, at enhver 
indsats starter med at begrænse ska
dens omfang på en bygning mest mu
ligt. Det giver en bedre økonomi i den 
videre behandlingsproces, og gør den 
juridiske del af en forsikringsopgørelse 
markant enklere i forhold til den gængse 
praksis i branchen.

konkurrencen er hård i skadeservice
branchen. udover tunge spillere som 
iSS og falck er A Skadeservice i kon

kurrence med mange små lokale firmaer 
og sanitører.

SpECiAlREttEt 
fAguDDANNElSE

firmaets 120 skadeservicemedarbejdere 
har alle fået en specialrettet faguddan
nelse til at håndtere alle former for ska
debehandling. Hvert center har mellem 
otte og 30 sanitører og skadeservice
medarbejdere, der er klar til udrykning, 
når skaden er sket.

medarbejderne uddannes løbende 
til at håndtere alle former for skader på 
bygninger. Det gælder blandt andet ska
der med skimmelsvamp, brand og fugt. 

Al skadesbehandling sker med økolo
giske væsker og metoder i det omfang, 
som det overhovedet er muligt.

Det er afgørende for vores kunder, at 
den indsats, selskabet yder, kan doku
menteres i form af antal forbrugte timer 
og brug af materialer. Det sikrer trovær
digheden, og vi oplever, at stadig flere 
kunder efterspørger detaljerede opgø
relser over en skadeserviceindsats.

”Når vi løser en opgave for vores 
kunder fører vi meget præcise logbøger 
over, hvor meget tid vi anvender på de 
forskellige dele af skadebehandlingen, 
så det er fuldt gennemskueligt, hvad vi 
har foretaget os for at begrænse ska
derne på den beskadigede bygning.  Vi 
mærker klart, at grunden vil vores vækst 
i de seneste år skyldes vores fokus på 

Adm. direktør Niels V. Rasmussen stif-
tede A Skadeservice A/S i 2004. Niels 
Rasmussen er uddannet assurandør og 
har arbejdet 17 år i forsikringsbranchen 
med områder som salg, skade, forret-
ningsudvikling og uddannelse.

af ChRistiaN pEdERsEN, addEd valUE CoMMUNiCatioN
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kvalitet og gennemskuelighed i afreg
ningen. Det styrker vores troværdighed, 
når vores logbøger er en del af faktu
raen”, siger Niels V. Rasmussen.

Han tilføjer, at alt dokumentation er 
lagt ind i firmaets itsystem, hvilket gør 
det hurtigt og let at skabe overblik over 
indsatsen over for den enkelte kunder. 

ClEAN AiR

A Skadeservice har i de seneste to år ud
viklet nye løsninger til for affugtning og 
lugtbehandling. især selskabets koncept 
for luftbehandling, som sikrer ren luft i 
lokaler, bliver i stigende grad efterspurgt 
af fødevare og medicinalindustrien. 
”Vi satser i stigende grad på denne form 
for produktudvikling. Clean Air er et 
område, vi forventer at vækste på i de 
kommende år. Her vil vi både kunne 
fjerne bakterier og vira i lokaler med vo
res løsninger”, siger Niels V. Rasmussen.

A Skadeservice har nu afdelinger 
i Bjæverskov, Holbæk, Vissenbjerg, 
Vojens, Varde, Ringkøbing, Holstebro, 
thisted, Brønderslev, Randers, Vejle, 
Billund og Bornholm.

A Skadeservice lægger vægt på intelligent skadeservice, der betyder, at enhver ind-
sats starter med at begrænse skadens omfang på en bygning mest muligt.

Firmaets 120 skadeservice-
medarbejdere har alle fået en 

specialrettet faguddannelse til at 
håndtere alle former for skade-

behandling.

ENWA  BIN-X
W A T E R   T R E A T M E N T

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 kemikalier.

Tele :  4576 7628
Fax :  4576 7638
E-mail :  bin-x@bin-x.com

ENWA BIN-X ApS
Møllevej 9, F.1
2990  Nivå

BIN-X System 
Ultrafiltrering af koldt og
varmt brugsvand

Fjerner alle bakterier og partikler

(legionella, campylobacter, 

e-coli, uopløst kalk m.m.)

Forhindrer dannelse af biofilm

Mekanisk filtrering uden kemi

VA-godkendt

Automatisk rensefunktion

mailto:bin-x@bin-x.com


EsCo fRa CloRiUs SIKRER 
HOSPITALER GEVINST UDEN RISIKO
Clorius Controls gennemfører komplette energioptimeringer af varme, ventilation, el og er den første ESCO 
leverandør i den almene boligsektor. Selskabet vil også tilbyde hospitalerne den mest enkle og lukrative 
finansieringsform på markedet

af JoURNalist iB ERik ChRistENsEN

oRiENtER iNg

mange forbinder stadig Clorius med 
varmemålere på radiatorer, men i dag er 
virksomheden bag det kendte brand en 
moderne, bredspektret totalleverandør 
af energioptimering der er helt fremme i 
skoene også med finansiering via ESCO. 

Clorius Controls er det første ESCO 
selskab, der skal gennemføre et projekt 
sammen med et boligselskab og finan
siere renoveringen af 4 varmecentraler 
der sikrer beboerne i Bæk/fosgården 
en årlig besparelse på 1150 kr. i snit pr. 
lejlighed. 

Efter 4 år er investeringen betalt og 
så sænkes huslejen, så beboerne i de 4 
boligblokke med 227 lejemål får en bil
ligere varmeregning. Clorius garanterer 
boligselskabet en årlig besparelse på 
260.000 kr. i varme.

– Det er vort gennembrud som ESCO 
leverandør i boligsektoren, hvor vi er 
meget kendte for varmestyring. Vi har i 
23 år arbejdet målrettet på at bane vej 
for energioptimering i den almene sek
tor, siger afdelingschef Henrik lassesen: 

– Vi kan også garantere og finansiere 
komplette energibesparelser på sygehu
sene meget fordelagtigt og risikofrit, så 

de økonomisk trængte sygehuse sikres 
betydelige driftsbesparelser mange år 
frem uden at de behøver at investere så 
meget som en krone.

Sygehusene har ikke rigtigt fået øje 
på ESCO modellen, der er oplagt i en 
tid, hvor hospitalernes rammes af be
sparelser og har svært ved at finansiere 
energioptimeringer. Det er et reelt og 
godt tilbud, der kun indebærer fordele. 

De bør også være bevidste om, at 
kommunerne for længst har taget ESCO 
til sig tilskyndet af staten, siger Henrik 
lassesen og henviser til at middelfart, 
gribskov, kalundborg startede op med 
ESCO for 45 år siden og har vist vejen 
for andre kommuner.

i udlandet finansierer ESCO et utal af 
projekter. Selve finansieringsformen er 
ikke en ny opfindelse, men blev udviklet 
for mere end 30 år siden, og der er alle
rede mange positive, danske erfaringer, 
påpeger han.

SåDAN ER mODEllEN fOR 
HOSpitAlEt

Den ESCO model og fordelingen af ge

vinsten som Clorius Controls tilbyder, er 
også usædvanlig attraktiv for kunderne 
sammenlignet med det, andre tilbyder, 
vurderer Henrik lassesen: 

– Vi garanterer hospitalerne den lo
vede gevinst og hæfter for de besparel
ser, vi finder i projekterne. til gengæld 
forholder det sig sådan, at kunden får 
hele 80 pct. af de ekstra besparelser, der 
måtte komme undervejs, og vi selv de 
resterende 20 pct., på denne måde kan 
kunden hurtigere betale projekterne ud

Clorius har indgået en aftale med 
Nordea om finansieringen af projek
terne, deres krav er blot at de beregnin
ger der lægger til grund for projektet 
holder sig indenfor ca. 10 års tilbagebe
talingstid.

Clorius er samtidig med i en ESCO 
gruppe sammen med ENV energirådgi
vere (Energiselskabet Nordvestjylland), 
Rådgivende ingeniører korsbæk og 
partnere, og kpf Arkitekter A/S. 

ENV i Hjørring stiller finansiering til 
rådighed til laveste markedsrente så 
kundernes besparelse bliver maksimal.

ENV skal ikke tjene på finansierin
gen, men er interesseret i at sikre sig 
CO2kvoterne fra projekterne, så de 
som energiselskab kan opfylde statens 
stigende krav om at finde nye energi
besparelser, så i samarbejde med dem 
tilfalder hele ekstra besparelsen kunden. 

Vi er den eneste der kan tilbyde kun
den hele fortjenesten i Danmark, men 
det er også suverænt ENV energirådgi
verne der udvælger projekterne, men i 
princippet går de alle ud på at forbedre 
klimaskærmen og energioptimere de 
tekniske installationer. 

Energiingeniør Uwe Hansen fra Clorius 
Controls garanterer, at budgetterede 
energibesparelser bliver opnået. Ellers 
kræver firmaet ingen betaling for arbej-
det med overvågning og styring.
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fRiHED i VAlg Af 
lEVERANDØR

Da Clorius Controls A/S garanterer 
besparelserne, er det nødvendigt at der 
installeres et komplet CtS anlæg for at 
kunne overvåge teknikken hele tiden, 
Clorius leveres systemet som også inde
holder et energistyringsmodul som hver 
måned genererer rapporter om forbrug 
og sender alarmer blandt andet via SmS 
hvis der skulle være for store udsving på 
energiforbruget. i hele projekt perioden 
( typisk mellem 8 – 10 ) er det Clorius 
der servicerer og vedligeholder, det 
lægger implicit i aftalen.

Herefter er det muligt for kunden hvis 
han ønsker dette at vælge anden CtS 
leverandør uden omkostninger for kun
den, da Clorius Controls A/S CtS – sy
stemer kører med det der hedder åbne 
protokoller og er webbaseret, så kunden 
er ikke låst fast som ved andre udby
dere, igen en stor fordel for kunden. 

på VEj iND i EftERSkOlERNE.

En anden gruppe som Clorius Controls 
ser store perspektiver i er landets efter
skoler. Selskabet er på vej ind med pro
jekter til 46 mio. kr. på hver af foreløbig 
tre efterskoler der energirenoveres fra 
AZ med ny CtS, ventilation, varmesy
stem, vinduer og døre der opfylder byg
ningsreglementets nye energikrav.

Et af projekterne omfatter også opstil
ling af et tagbaseret, polykrystallinsk 
solcelleanlæg med en samlet maksimal 
effekt på 26.000 watt, der årligt kan 
producere 24.000 kWh og vil være tilba
gebetalt efter kun 10 år.

– Energioptimering af efterskoler star
tede, da vi havde en vågen servicetek
nikker til at se på varmestyringen på en 
af skolerne. Han syntes det hele kørte 
lidt for dårligt og automatikken var for
ældet, så han foreslog vi lavede et totalt 
energicheck. 

Det har udviklet sig til et komplet 
projekt og rygtedes, så flere skoler blev 
interesserede. projekterne gennemføres 
fra uge 26 og skal stå klar til eleverne 
møder frem igen efter sommerferien i 
starten af august. 

Clorius Controls er meget fokuseret 
på energioptimering og er gode til at 
finde store besparelser i bygninger. Vi 
er begyndt at blande os med de store på 
markedet, og vi tilbyder markedets mest 
enkle og lukrative ESCO modeller, siger 
Henrik lassesen.

Montering af solpaneler

Kaj Winther  
monterer  
ventiler



RUSTIK GULVSERIE MED 
RøddER i NatUREN
forbo flooring A/S lancerer nu et nyt raffineret design, der tager kulør efter naturens egne nuancer. 
kollektionen med navnet Oxyd er resultatet af forbos banebrydende samarbejde med den verdenskendte 
hollandske kunstner Claudy jongstra, som især er kendt for sit arbejde med uld, silke og plantebaserede 
farver.    

pREssEMEddElElsE

Bløde konturer af fåreuld og nuancer 
fundet i jordens indre. Det er kodeor
dene for forbo floorings spritnye serie 
Oxyd, der er gulvspecialistens mest bæ
redygtige linoleumsgulv nogensinde. 

med Oxyd sparker verdens førende 
producent af linoleum sig stærkt ind i 
2011 og giver arkitekten mulighed for 
at danne basis med et bæredygtigt gulv, 
der forener det naturlige med et læk
kert, blødt look.  

fARVER fRA jORDENS iNDRE

Oxyd linoleumsgulve er fremstillet af na
turprodukterne linolie, harpiks, træ og 
kalkstensmel tilsat naturlige farvepig
menter. farverne er jernoxider, der er 
hentet fra minedrift, hvor de er naturligt 
forekommende. Alliancen med naturen 
er ført videre i designet, som er inspire
ret af fåreuld. 

”Claudy jongstra står bag det raf
finerede udtryk, der forvandler krøllet, 
strid uld til et design med bløde, runde 
nuancer. Samtidig giver de afdæm
pede jordfarver gulvene et patineret 
look, som sender tankerne tilbage i 
historien,” siger Alice Bestle fra forbo 
flooring. 

RiDSER fORSViNDER

forbo floorings nye kollektion fås i fire 
farver, der bringer hver sin stemning 
ind i bygningen, mens seriens rødder i 
naturen spiller perfekt sammen med det 
bæredygtige byggeri. Oxyds to mørke 
nuancer lader den røde, australske jord 
invitere varmen ind, mens den stilfulde 
sorte er et hemmelighedsfuldt indspark 
med sine underliggende nuancer af 
grøn.  

Forbo Flooring lancerer i 
samarbejde med kunstner 

Claudy Jongstra serien 
Oxyd, der henter sine 

farver fra jordens indre og 
er virksomhedens mest 
bæredygtige bud på et 

linoleumsgulv.
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Fire flotte nuancer med fødderne solidt plantet i fåreuldens bløde krøller og Afrikas 
brændte jord kendetegner Forbo Floorings nye linoleumskollektion Oxyd.   

fakta oM foRBo 
flooRiNgs 
saMaRBEJdE MEd 
ClaUdy JoNgstRa

•  Forbo Flooring har indgået et ba-
nebrydende samarbejde med den 
verdenskendte hollandske kunstner 
Claudy Jongstra.

•  Claudy Jongstra er kendt for sit ar-
bejde med naturlige materialer som 
uld og silke, ligesom hun kun bruger 
plantebaserede farver. 

•  Formålet med samarbejdet er at 
udvikle plantebaserede farveolier, som 
kan bruges til at farve linoleum med i 
fremtiden. 

•  Oxyd-kollektionen er den første 
udløber af samarbejdet. 

•  Forbo Flooring arbejder og forsker 
løbende i at udvikle linoleum til et 
endnu mere bæredygtigt mate-
riale, og samarbejdet med Claudy 
Jongstra er et nyt skridt på vejen.  

Serien byder også på en stærk solgul farve og en mere 
lys gul, der på umærkelig og raffineret vis fanger blikket og 
giver gulvet karakter. ligesom forbo floorings øvrige linole
umsgulve, er Oxyd meget slidstærkt, og skulle der komme 
ridser, kan gulvet skures op, så det bliver som nyt igen.

forbo floorings samarbejde med Claudy jongstra skal 
i fremtiden resultere i endnu flere produkter med spæn
dende og opsigtsvækkende nuancer hentet fra naturens 
farveskala.  

Se hele Oxydkollektionen på www.forboflooring.dk.  

yDERligERE OplySNiNgER

Alice Bestle, marketingansvarlig, forbo flooring A/S,  
tlf. 44 92 85 00. 

- 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

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

http://www.forbo-flooring.dk
http://www.munters.dk
mailto:info@munters.dk
mailto:healthcare.nordic@swisslog.com
http://www.swisslog.com


NoRdENs støRstE 
aRktiEktfiRMa IND I 
DANSKE SyGEHUSPROJEKTER
Sweco Architects står med sine usædvanlig mange kompetencer og projekter stærkt, når selskabet satser 
på at sætte sit fingeraftryk på de store, danske sygehusprojekter

af: JoURNalist, iB ERik ChRistENsEN

f iRMapRof il

mens arkitektfirmaet Sweco før var 
nærmest fraværende, har koncernen de 
senere år målrettet satset på at blive en 
del af moderniseringen af de danske ho
spitaler. Sweco er en international svær
vægter inden for hospitalsprojekter. 

Den svenske koncern er Nordens og 
en af Europas største arkitektvirksomhe
der med 550 arkitekter og planlæggere 
ud af 5500 medarbejdere i den globale 
koncern. Sweco beskæftiger rundt reg
net 40 primært arkitekter i københavn 
og århus.

Selskabet har sat solide fingeraftryk i 
de store, nordiske sygehusprojekter og 
besidder usædvanligt brede kompeten
cer, der dækker næsten alle behov for 
knowhow ved om og nybygninger af 
hospitaler. 

Sweco har samlet spidskompetencer 
i arkitektur, konstruktion, installation og 
miljøteknik i samme koncern. Det giver 
mulighed for bredt, integreret samar
bejde tværs over landegrænser, hvor 
selskabet kan levere alle ydelser til store, 
komplekse projekter.

– man kan sagtens finde mange mo
derne sygehuse i uSA og ude i verden, 
men de er anderledes, så det er svært at 
overføre erfaringer fra dem til de danske 
sygehusprojekter ligesom vi kan fra vore 
mange nordiske sygehuse, siger jørgen 
Beider, Sweco Architects. 

Den store knowhow giver selskabet 
en god position i konkurrencen om 
opgaver på de eksisterende hospitaler 
og nybygning af supersygehuse. Sweco 
skal blandt andet indrette en stor pa
tientbygning på gentofte Hospital og 5 
nye afsnit på Hillerød Hospital.

Sweco har danske rødder, da koncer
nen for nogle år siden købte arkitekt og 
byplanlægningsfirmaet Skaarup & jes
persen og landskabsarkitektfirmaet Birk 
Nielsen. Skaarup & jespersen havde i 
mange år arbejdet med danske sygehus
projekter og jørgen Beider var medejer 
og partner.

Urologi, Hæmodialyse m.v.– Bygning 
01, 05, 06, 15, 08 og 31.
Ombygning af 3 - 4 eksisterende etager 
primært med det formål at indrette nye 
afdelinger for Urologisk afdeling, afde-
ling for Hæmodialyse og Nyremedicinsk 
dagafsnit. AfIedte rokader og ombyg-
ningsarbejder for Høreambulatorium, 
Høreklinik, Endokrinologisk afdeling, 
Ernæringsenheden, Medicinske kontorer 
samt Ortopædkirurgiske kontorer. Ca. 
8.500 m2 ombygning, ca. 300 m2 nybyg-
ning. Udført sammen med Alectia A/S
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ERfARiNg fRA NORDENS 
SygEHuSByggERiER 

Sweco Architects består af en række 
selvstændige virksomheder med egen 
ledelse som Architects, Structures, Sy
stems, infrastructure og management 
der både kan arbejde sammen og selv
stændigt i partnerskaber med udenfor
stående. 

Sweco har deltaget i mange sygehus
projekter i Sverige og finland, der har 
været igennem en tilsvarende moder
nisering som Danmark nu står overfor. 
Det er al den indhøstede knowhow her
fra der kan komme de danske projekter 
til gavn.

Der bliver god brug for alle erfarin
gerne med den stramme køreplan de 
danske politikere har fastlagt, vurderer 
jørgen Beider:

– Danmark kommer til at opbygge 
alle sygehusene stort set samtidig, hvil
ket er lidt af et problem, da erfaringerne 
fra det ene kan ikke kan nå at blive over
ført til det næste. man løber risikoen for 
at begå de samme fejl på dem alle. Der
for er ekspertise udefra, der har deltaget 
i Nordens nye sygehusprojekter, vigtig 
at få ind, fastslår han.

Ekspertisen omfatter blandt andet 
specielle installationer som rørpostan
læg og særlige operationsstuer, hvor sel
skabet kan trække på højt specialiseret 
ekspertise fra den del af organisationen, 
der har været engageret i opførelse af 
de nye nordiske sygehuse.

Sweco har blandt andet været inge
niør på det nye Aggershus universi
tetssygehus i Oslo, arkitekt på triangel 
Sygehus i Helsinki, stået bag en ny 
sengebygning på Borås Sygehus nord 

for gøteborg og tegnet det nye univer
sitetssygehuset i åbo.

mED i Små Og StORE DANSkE 
pROjEktER

i Danmark har Sweco været dybt en
gageret i modernisering af sygehusene 
i Herning og Holstebro, psykiatrien på 
Bispebjerg, frederiksberg og Skt. Hans, 
det nye onkologihuset i Herning, afde

linger på Holstebro Sygehus og skabel
sen af Center for Rygkirurgi i Hellerup. 

– Det er et af Sweco koncernens mål 
at være en del af de nye sygehusbyg
gerier som ingeniører og arkitekter. Vi 
har været med i flere af de store konkur
rencer for supersygehuse i Odense og 
gødstrup, og er i øjeblikket involveret i 
konkurrencen om Rigshospitalet, siger 
jørgen Beider. 

– Vi går både efter de helt store 

T-SYGEHUSET I ÅBO
Universitetssygehuset i Åbo (Turku) er et af Finlands fem universitetshospitaler. 
T-sygehuset er udformet efter de nyeste principper inden for moderne sygehusde-
sign. De enkelte bygninger er samlet omkring et centralt beliggende, glasdækket 
atrium, som indeholder restaurant, mødefaciliteter og en have for både patienter, 
besøgende og personale. Bygningerne kan tilføjes yderligere etager, idet alle tekni-
ske føringsveje er knyttet til den enkelte bygnings tekniktårn. Dette muliggør frem-
tidige ombygninger og modernisering uden at etagernes aktiviteter skal afbrydes. 
126.800 m2.



projekter og mere almindelige syge
husprojekter og har for nylig vundet tre 
interessante kontrakter: Ombygning 
af Hillerød Hospital, gentofte Hospital 
og modernisering af psykiatrisk Center 
Hvidovre. 

EkSpERtiSE fRA A til Z

Sweco har også landskabsarkitekter 
der kan planlægge og integrere uden
dørsarealerne i den overordnede dis
ponering og planlægning af sygehuset 
med alle dets funktioner. indretning af 
grønne gårde, omgivelser med borde, 
bænke og friarealer ér vigtig.

– Vi har udarbejdet en helhedsplan 
der omfatter udendørsarealerne for 
gentofte Hospital. målet er at skabe 
bygninger og fysiske rammer, hvor 

personalet og patienterne trives, som er 
optimerede til den forskning og uddan
nelse der finder sted.

generelt skal miljøet udenfor bidrage 
til at sikre patienternes velbefindende, 
så de hurtigere bliver raske. Der tales 
i disse år meget om helende arkitek
tur. Det har vi arbejdet meget med at 
udvikle i vore projekter, siger jørgen 
Beider.

En omkostningseffektiv drift bliver 
stadig vigtigere, så de enkelte funktio
ner skal være optimalt placeret indbyr
des i sygehusets layout, så den interne 
transport minimeres. Den hurtige me
dicinske og tekniske udvikling kræver 
samtidig fleksible bygninger.

Når de store bygehusbyggerier står 
færdige efter mange års byggeri, skal de 
næsten være ombygget allerede inden 

2009-2015 GENERALPLAN GENTOFTE HOSPITAL
Intentionen med helhedsplanen er at lave en strategi der er robust og 
langsigtet, og som binder området sammen og skaber identitet. Der tages 
afsæt i stedets specifikke kvaliteter, så planen kan tilpasse sig forandringer 
over tid. 
Konceptet er en grøn og sammenhængende bund der binder hospitalet 
sammen. Under titlen ”Slotshaven tusindfryd” skal hospitalet ligge i en 
grøn have med tusindvis af farver, der forandrer sig med årstid og blom-
string. En have hvor terrasser og opholdzoner optræder, og hvor mindre 
haver i haven dukker op.

det tages i brug for at være opdaterede i 
forhold til den mellemliggende udvikling 
i ny teknologi og behandlingsbehov.

Sweco satser på dialog med brugerne 
og har i svenske projekter inddraget 
brugerne i udvikling og detailprojekte
ring af sygehusene. En af Swecos med
arbejdere, professor på Chalmarstekni
ske Högskola peter fröst, har udviklet 
”designdialog” til formålet.

Det er et værktøj til i tæt dialog med 
brugerne at udvikle optimale løsninger 
ved nøje at definere aktiviteterne i de 
enkelte rum, så der spares rutiner og in
dendørsarealer. Redskabet er populært 
i Sverige og skal også optimere danske 
sygehusbyggerier, fastslår jørgen Bei
der.

2004 CENTER FOR RYGKIRURGI,  
HELLERUP
Ombygning og indretning af privat ryg-
klinik med operationsstuer, sengeafsnit 
og personalefaciliteter.



SKÆRMER AF UDEN AT LUKKE INDE

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

Optimal hygiejne & fleksibel funktion
SILENTIA SKÆRMSYSTEM

Silentia foldeskærme er svaret på 
de krav, som stilles til afskærm-
ning indenfor sygeplejen.

Book tid for en gratis 
fremvisning hos jer af
en Silentia foldeskærm. 

EasyClean™ 
Let at rengøre

EasyReturn™  
Let at folde sammen og trække ud

EasyClick™

Mobil eller fast monteret

HØJAGER BELYSNING A/S
5628 8000

info@hojagerbelysning.dk     www.hojagerbelysning.dk

Totalleverandør af belysning og lyskilder.........

MINELA

COSY HALUX IRIS MEDICOOL

Waldmann
ENGINEER OF LIGHT.

W

LED undersøgelses- og sengelampe LED undersøgelseslampe Undersøgelseslampe Sengelampe

LED kontorbordlampe

Gardner Denver Denmark A/S · Tlf.: 59444050
Info.dk@gardnerdenver.com · www.gardnerdenver.dk

Alt i Vakuum 
anlæg til 
medicinal 
industrien.

Salg og service  
i hele Danmark 

mailto:info@silentia.dk
http://www.silentia.dk
mailto:info@hojagerbelysning.dk
http://www.hojagerbelysning.dk
mailto:Info.dk@gardnerdenver.com
http://www.gardnerdenver.dk


HVORFOR IKKE VæLGE dEt 
BEdstE GULV, NÅR DET 
OGSÅ ER dEt BilligstE ! ?

f iRMapRof il

At vælge den rigtige gulvbelægning kan 
være svært og ofte forfalder man til det 
traditionelle uden at undersøge, hvor
dan markedet har udviklet sig.

gummigulve er i dag et oplagt valg 
som gulvbelægning, med den øgede 
fokus der er på: miljø – ergonomi – drift 
og omkostninger.

Egenskaberne ved et gummigulv 
har længe været brugt af udenlandske 
hospitaler og plejehjem og også danske 
hospitaler og plejehjem begynder at 
være opmærksomme på de fordele, der 
er indbygget i et gummigulv.

nora systems har de sidste 60 år 
været verdensførende leverandør og 
udvikler af gummigulve og har en mar
kedsandel på mere end 50 %.

De primære aftagere af gummigulve 
er: hospitaler – plejehjem – skoler og 
transportsektoren.

uNikkE EgENSkABER

produktionen af gummigulve fra nora 
systems, foregår ved 170180 graders 
varme og et tryk på 1.200 ton. Netop 
varmen og det høje tryk under vulka
niseringen, skaber den meget tætte 
overflade, der giver gummigulvet sine 
unikke egenskaber. 

gulvene skal bl.a. ikke overfladebe
handles med f.eks.: puR – polish – voks 
eller lignende.

Dette gør, at gulvene er meget lettere 
at vedligeholde i modsætning til gulvty
per, hvor overfladen skal beskyttes og 
løbende vedligeholdes, forklarer palle 
Sunddal fra nora systems.

Den daglige rengøring er også ble
vet lettere. Det svenske firma HtC, 
har udviklet pads (twister), der passer 
i eksisterende vaskemaskiner og som 
gør gulvet ca. 20 % renere og reducerer 

bakteriemængden i gulvet med op til 80 
% – og dét med kun rent vand – (ifølge 
en undersøgelse foretaget af Swedish 
Environmental Research institute på 
Danderyd hospital).

Hemmeligheden er diamantstøv. Et 
fint lag af runde industridiamanter, der 
fjerner selv de mest genstridige pletter.

HtC twister systemet, kombineret 
med den tætte overflade i nora sy-
stems gummigulve, giver et perfekt 
match, hvor gulvet let kan gøres rent og 
aldrig skal overfladebehandles.

EmiSSiON

ifølge palle Sunddal, giver den meget 
tætte overflade en række andre fordele, 
f.eks. er gummigulvet meget mod
standsdygtig overfor forskellige påvirk
ninger som: desinfektionsmidler – blod 
– jod – urin osv. Dvs., lugten fra urin 
hænger ikke tilbage i gulvbelægningen 
og desinfektionsmidler misfarver ikke og 
ødelægger et gummigulv.

gummigulve fra nora systems, in
deholder ingen skadelige stoffer som: 
phatalater – halogener – aldehyder – 
tungmetaller osv. Det betyder, at der 
ikke er risiko for en løbende emission 
af skadelige stoffer til omgivelserne, og 
at der ved brand ikke udvikles dioxiner, 
klorbrintegasser og furaner.

Der udvikles heller ikke korroderende 
dampe, der selv på afstand fra en brand, 
er ødelæggende for elektronisk udstyr.

Ergonomisk har et gummigulv beha
gelige egenskaber, det er rart at gå og 
stå på, og disse egenskaber aftager ikke 
i gulvets levetid, som sagtens kan være 
25 år, siger palle Sunddal. Derudover 
dæmpes trinstøjen og rumklangen væ
sentlig mere, end ved andre vaskbare 
gulvtyper (fra 6 til 20 db).

Romford Hospital – Storbritannien.  
Produkt: norament luxor –  

INDGANGSOMRÅDE
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StABilt

nora systems har også taget design
touren med deres gulve. Bl.a er signa 
gummigulvet udviklet i samarbejde med 
hospitalskæder i uSA og en række de
signere fra Europa. man har så en kom
plet serie på 48 farver, der er tilpasset de 
forskellige krav fra hospitalssegmentet, 

lige fra indgangspartier til gangarealer/
sengeafsnit og operationsstuer og gmO 
laboratorier.

til forskel fra andre gulvtyper, der 
arbejder/krymper pga. emissioner, 
skal et nora® gummigulv ikke svejses i 
samlingerne. Det vil være stabilt i hele 
levetiden, så der bliver ingen reparatio
ner af svejsninger, der er gået op, eller 

svejsninger, der er vanskelige at holde 
rene; endvidere har det aldrig pyntet på 
en gulvflade med svejsninger, siger palle 
Sunddal.

Et gummigulv koster lidt mere i an
skaffelse, men alene gulvets egenskaber 
omkring den daglige rengøring og ved
ligeholdelse gør, at forskellen er tjent 
hjem i løbet af de første år. gulvet er 

Hessingpark-Clinic i Tyskland.
Produkt: noraplan mega – OPERATIONSSTUE

Sengestue på Kinderhospital 
Bruderholz, Basel



meget lettere at leve med, da man slip
per for det besvær og de omkostninger, 
der er i forbindelse med at forny overfla
debehandlingen.

nora® gummigulve er løsningen på 
fremtidens krav til gulve.

Ønskes yderligere informa
tion, så kontakt venligst nora 
systems, der gerne uddyber 
ovenstående. Rekvirér vor 
hospitals brochure.
tlf. nr. 4343 9393

hvoR aNdRE MødER dEREs BEgRæNsNiNgER,
BEGyNDER NoRa® FøRST
nora® gulvbelægninger opfylder 
de sværeste krav til projekter 
inden for sundhedssektoren 
med mange specielle 
egenskaber.

Intensivafdelinger
• holdbare over for pletfjerningsmidler

• elektrostatisk afledende gulvbelægninger
• nemme at rengøre

Gæste-, opholdsværelser 
og cafeteriaer

• holdbar over for cigaretgløder

Indgangsområder
• repræsentativt design

• høj slidstyrke • individuelle inlays

Terapi- og sportområder
• stødabsorberende skumunderlag for

minimering af stød ved fald • skridsikre

Patientværelser
• farver / behagelig atmosfære
• holdbarhed over for pletfjerningsmidler
• nemme at rengøre

Gange / trappeopgange
• høj skridsikkerhed og trinlydsdæmpning
• nem rengøring
• brandsikkerhed

Undersøgelsesværelser /
ambulatorier
• pletter kan stort set ikke ses
• elektrostatisk afledende gulvbelægninger

Administration
• stor udformningsfrihed
• dobbelte gulve kan installeres

Laboratorier
• god kemikaliebestandighed
• nemme at rengøre
• elektrostatisk afledende gulvbelægninger

Operationsstue
• holdbare over for pletfjerningsmidler
• elektrostatisk afledende kvaliteter • særdeles komfortable at stå på
• nemme at rengøre • jodbestandige

Oversigt over hospital

Hôpital de la Gruyére – Schweiz.
Produkt: noraplan mega –UNDERSØGELSESVÆRELSE
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Unikke løsninger
Landsdækkende 24 timers 
service året rundt

72 timers automatisk 
overvågning
Touch-paneler og ny teknologi styrer og 
overvåger i dag den moderne kedelcentral

Max Weishaupt A/S

Aalborg 
Tlf: 98156911

Fredericia 
Tlf: 75101163

info@weishaupt.dk • www.weishaupt.dk

Erhvervsvej 10 • Glostrup
Tlf: 43276300

Forbrændingsteknologi
For overholdelse af gældende emissionskrav og vejled- 
ninger anvendes multiflam® teknologi for olie-, gas- og  
kombinationsbrændere. I kombination med elektronisk  
styring opnås en permanent høj virkningsgrad med absolut 
nøjagtighed i hele reguleringsområdet. For energioptime-
ring reguleres forbrændingsluftblæsere via frekvensstyring  
i kombination med iltstyring. Således kompenseres for 
ændringer i lufttryk, luftfugtighed, lufttemperatur samt 
ændringer i brændstofsammensætning. 

Overskuelige touch-skærme
Elektronisk styring af brændere i kombination med anvendel-
se af PLC-teknologi og touch-paneler har afløst betjenings-
kontakter og signallamper. I forbindelse med dampkedler 
er der udviklet individuelt tilpassede styringer for 72 timers 
drift, som kan logge alle ønskede driftsdata og automatisk 
registrerer test-intervaller for afprøvning af regulerings- og 
sikkerhedsudstyr. 

Kedelcentralen styres nu via de mere overskuelige 
touch-skærme.
 

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.cloriuscontrols.com
mailto:info@weishaupt.dk
http://www.weishaupt.dk
http://www.mscan.dk


altRo sUpREMatM i i 
I  40 FARVER MED LIVSVARIG 
PUR TEKNOLOGI

pREssEMEddElElsE

Altro lancerer nu Altro Suprematm 
ii – et kæmpe fremskridt indenfor sik
kerhedsgulve, med fokus på design, lav 
vedligeholdelsesgrad og imponerende 
miljøklassificeringer. med et udvalg på 
hele 40 farver, opnår man et væld af 
design muligheder med Altro Suprema 
ii, lige såvel som det er den perfekte løs
ning til områder, hvor man ikke tidligere 
har brugt sikkerhedsgulve. men vigtigst 
af alt er det det første sikkerhedsgulv, 
der indeholder den banebrydende Altro 
Easyclean maxis puRtm teknologi, som 
kan nedbringe udgifterne til rengøring 
og vedligeholdelse i hele produktets 
levetid.

i uafhængige laboratorietests har 
Altro Easyclean maxis puR teknologien 
vist en revolutionerende evne til at lette 
rengøringen, en fantastisk modstand 
mod pletter og kemikalier, en bane
brydende langvarig evne til at opsamle 
snavs og bevare gulvets farveintensitet. 
gulvet kan nemt komme til at se ud 
som nyt, med simple rengøringsrutiner, 
mindre vand og færre kemikalier, hvilket 
over tid medfører en markant reduk
tion i udgifterne. Den avancerede puR 
teknologi er indeholdt i hele slidlaget, 
hvilket betyder, at disse egenskaber be
vares igennem hele produktets levetid 
– og har en bedre ydeevne end andre 
tilgængelige puR produkter kan tilbyde. 

Altro Suprema ii støttes op af Altro’s 
livsvarige forpligtelse i hele produktets 
forventede levetid.

Altro Suprema ii er virksomhedens 
mest omfattende udvalg at designer 
sikkerhedsgulve til dato. De 40 farver, 
inklusiv de som er tilsat chips er udviklet 
i samarbejde med arkitekter, slutbrugere 
og farvekonsulenter, og er valgt ud fra 
et ønske om at imødekomme fremtidens 
farve og indretningstendenser og sam
tidig afspejle nutidens trends. farveud
valget gør det muligt at fremkalde stem
ninger der er diskrete og afdæmpede til 
de mere dristige og kreative.

Velvidende at Altro Suprema ii in
deholder Altro Easyclean maxis puR 
teknologi kan specifikationsansvarlige 
nu med ro i sindet vælge produktet til 
de områder, som traditionelt set ikke har 
været oplagte til sikkerhedsgulve. De 
lysere farver kan også roligt vælges selv 
til meget krævende områder med meget 
trafik.

ligesom det gælder for Altro sikker
hedsgulve, gælder det også for udvalget 
af Altro Suprema ii, at det er 100% gen
anvendeligt og indeholder genanvendt 
materiale som et integreret råmateriale.

for mere information besøg 
www.altro.dk eller ring til Altro på 
+45 36 78 90 33

 
 
 
 
 

                                  

              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 

Vil du ha’ ren luft og 
samtidig sænke energiforbruget

Så har vi løsningen…

Kontakt os på:

70 22 28 75 

?
se mere på www.a-skadeservice.dk

http://www.altro.dk
http://www.kone.dk
http://www.kone.com/countries/da_DK/modernisering/Pages/default.aspx
http://www.a-skadeservice.dk
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aRBEJdsMilJø

iNdREtNiNg

hygiEJNEtElEkoMMUNikatioN

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!

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

•	 	Patientkaldeanlæg

•	 	Personsikringsanlæg/
overfaldsalarmer

•	 	Teleslyngeanlæg

•	 	Demens	Pejling

•	 	Serviceeftersyn	
eksisterende	anlæg

Tlf.	70	133	233			•			Fax	70	133	234
www.telesikring.dk

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


svagstRøMs-aNlæg

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

RådgivNiNgMEdiCiNskE gassER
og UdstyR

paNElER skyllERUMsUdstyR

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

MilJøUdstyR

glasfiber i ekstreme miljøer

Miljørigtig opbevaring

Olie, kemikalier, gift, syrer eller baser?

Tlf. 62 24 21 96 · www.fiberteam.dk

hygiEJNE

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

skyllERUMsUdstyR

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

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


Unikke løsninger
Landsdækkende 24 timers 
service året rundt

72 timers automatisk 
overvågning
Touch-paneler og ny teknologi styrer og 
overvåger i dag den moderne kedelcentral

Max Weishaupt A/S

Aalborg 
Tlf: 98156911

Fredericia 
Tlf: 75101163

info@weishaupt.dk • www.weishaupt.dk

Erhvervsvej 10 • Glostrup
Tlf: 43276300

Forbrændingsteknologi
For overholdelse af gældende emissionskrav og vejled- 
ninger anvendes multiflam® teknologi for olie-, gas- og  
kombinationsbrændere. I kombination med elektronisk  
styring opnås en permanent høj virkningsgrad med absolut 
nøjagtighed i hele reguleringsområdet. For energioptime-
ring reguleres forbrændingsluftblæsere via frekvensstyring  
i kombination med iltstyring. Således kompenseres for 
ændringer i lufttryk, luftfugtighed, lufttemperatur samt 
ændringer i brændstofsammensætning. 

Overskuelige touch-skærme
Elektronisk styring af brændere i kombination med anvendel-
se af PLC-teknologi og touch-paneler har afløst betjenings-
kontakter og signallamper. I forbindelse med dampkedler 
er der udviklet individuelt tilpassede styringer for 72 timers 
drift, som kan logge alle ønskede driftsdata og automatisk 
registrerer test-intervaller for afprøvning af regulerings- og 
sikkerhedsudstyr. 

Kedelcentralen styres nu via de mere overskuelige 
touch-skærme.
 

Runde fødselsdage
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

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


Bare Kald - så er vi der!

Lindpro sikrer trivsel og tryghed med 
pålidelige kaldeanlæg

•	 Fremtidssikrede sikkerhedsløsninger
•	 Pålidelig servicepartner
•	 Individuel sparring
•	 Optimalt arbejdsmiljø for personale

Lindpro a/s
Tlf.: 89 32 99 44
www.lindpro.dk
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