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Automation er vigtigt i
den grønne omstilling

Uvildig verificering af dit anlægs
ydelse og funktionalitet
FACTORY ACCEPTANCE TEST AF CHILLERE OG VARMEPUMPER

En Factory Accaptance Test (FAT) er gavnlig for dig som
køber, slutbruger eller producent og kan være med til at
sikre, at anlæg og komponenter opfylder alle kontraktlige specifikationer, og at eventuelle afvigelser og problemer kan løses, inden anlægget installeres på dit eller
din kundes site.

FAT-testen udføres i vores laboratorium under kontrollerede forhold og efter internationale standarder.

FAT-testen giver dig uvildig verifikation og detaljeret
dokumentation om ydelsen og sikrer, at funktionaliteten
af anlægget og komponenterne er, som den skal være.

Kontakt
Konsulent Alexander Rosenvinge Lindholm Bork
72 20 24 70 | albo@teknologisk.dk
www.teknologisk.dk

Resultaterne af testen kan du anvende ifm. markedsføring eller verificering og udvikling (R&D) af chillere
og varmepumper.

Wärtsilä Danmark
Verdensmålscertificeret som
første marinevirksomhed
Den danske afdeling af det finske marine- og energiteknologifirma
Wärtsilä er blevet certificeret efter FN’s Verdensmål som det første af sin slags.

S

om det første selskab i den globale maritime sektor, er
Wärtsilä Danmark A/S blevet certificeret efter FN’s Verdensmål af klassificeringsorganisationen Bureau Veritas.
Det er sket på baggrund af en nyudviklet metode, der
dokumenterer virksomhedens implementering af de kendte mål
for bæredygtig udvikling.
I arbejdet med certificeringen har Bureau Veritas screenet og
bedømt Wärtsilä Danmarks tiltag omkring mapping, udvælgelse
og implementering af alle 17 mål, herunder de 169 delmål. Certifikatet, der dokumenterer Wärtsilä Danmarks SDG-arbejde, blev
tildelt virksomheden i maj i år, og bekræfter at den har etableret
et ledelsessystem, der er dedikeret til at imødegå målene.
»Vi arbejder med lokale mål og nationale mål såvel som globale
mål. Store og små fokusområder med yderligere fokus på vores
værdikædeprojekt og grønne brændstoffer,« siger Morten Brandborg, der er Managing Director & General Manager Sales for
Wärtsilä Danmark.

Holistisk engagement sætter et eksempel
Hvis en virksomhed opfylder de etablerede krav om løbende at
forbedre deres indsats for en bæredygtig fremtid, vil virksomheden efterfølgende modtage et certifikat. Efter certificeringen gennemfører Bureau Veritas årlige kontrolbesøg for at dokumentere,
at virksomheden fortsætter indsatsen for at efterleve målene.
»Vi lykønsker Wärtsilä Danmark med deres indsats for at muliggøre bæredygtig skibsfart. De har overbevist os om, at virksomheden har midlerne og viljen til at nå de mål, som FN har opstillet.
Det holistiske engagement i bæredygtighed både ud fra et socialt

www.pumpegruppen.dk

og et miljømæssigt perspektiv fra den danske afdeling af Wärtsilä
sætter et eksempel for den maritime sektor,« siger ledende
auditør for Bureau Veritas, Ole Overgaard.
Konkret arbejder Wärtsilä Danmark med tiltag til reduktion af
skadelige udstødningsemissioner, hvilket blandt andet omfatter
udvikling og udbredelse af teknologier, der reducerer energiforbruget, og teknologier, der muliggør fuld eller delvis anvendelse
af bæredygtige brændstoffer.

Om Wärtsilä Danmark
• Primært beskæftiget med salg og servicering af
motorer til kraftværker og har derudover et omfattende udvalg af produkter og løsninger til
den maritime sektor.
• 63 ansatte i sit hovedkvarter i Nørresundby ved
Aalborg, samt et salgskontor i København med
yderligere 13 medarbejdere.
• En del af Wärtsilä Group, der er markedsledende
indenfor teknologi og livscyklusløsninger til marine- og energimarkederne, med 18.000 ansatte
i over 80 lande.

Tlf. +45 45 93 71 00
info@pumpegruppen.dk

Wilden til foodpharma

● Perfekte pumper til krævende
opgaver i fødevare og
farmaceutisk industri, kugle
eller flapventiler
● Tåler tørløb
● 1″til 3″ Tri-Clamp tilslutninger
● Selvansugende < 8 meter
geometrisk løftehøjde

Wilden til tykt slam

● Pumperne kan pumpe stor
volumen ved selv lave tryk

● Pumper faste partikler op til 76 mm
(3″ pumpe)

● 2″ og 3″ tilslutninger
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maskinmester Uffe Rasmussen er nu medejer af
den ekspanderende virksomhed.
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22 En hverdag fyldt med PLC-styring og
ATEX-direktiver
Automation Lab i Svendborg er en videnstung
virksomhed, der i stigende grad arbejder med
automation og styringsteknik inden for den
grønne omstilling. Især kunder, der arbejder
med gas som energikilde, fylder mere og mere i
kundekartoteket.

26 Automation Lab spiller central rolle i
rensningen af gas
Biogasopgraderingsanlæg samt indfangning og
lagring af CO2 er kerneområder hos virksomheden Ammongas. Styringen og automationen af
anlæggene udføres af Automation Lab.

29 Klimavenlige biogastanke er en vigtig
del af den grønne omstilling
Automation Lab er en fast samarbejdspartner
for Nærenergi, der producerer klimavenlige
tankstationer til biogas. Elinstallationer og
ATEX, samt rådgivning omkring automation, er
blandt Automation Labs opgaver.

42 Innovativ og automatiseret udsugning
af teglværkets støv
Technor og Randers Tegl har samarbejdet om
at udvikle en innovativ, effektiv og energibesparende udsugning af støv fra produktionen
af mursten – som bortsparer den traditionelle
luftkniv.
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Læs også
16 Guide skal få SMV’er til at rykke
på CO2-regnskabet

Energibesparelse og i særdeleshed krav
til mindre CO2-udledninger er stadig nyt
land for mange SMV’er, ikke mindst i
industrien. Hos Dansk Energirådgivning vil
man med en ny guide gerne række ud til
virksomhederne og hjælpe dem i gang, til
glæde for alle parter.

32 Varmepumper skal levere
100-200 °C i industriel skala
SuPrHeat er et af Teknologisk Instituts
hidtil mest ambitiøse projekter: Målet er
at udvikle varmepumper, som kan levere
op til 200 °C til industrielle formål –
baseret på naturlige kølemidler.

54 Innovativt brandslukningssystem
med kæmpe potentiale
Det hele begyndte på et smedeværksted
på fødeøen Læsø. Fem år senere har
maskinmester Jesper Rosenfeldt Hansen
solgt HydroPen, et banebrydende brandslukningssystem til containerbrande, til den
globale markedsleder Viking Life-Saving
Equipment.

60 Fratrædelsesaftaler – et værktøj
til en god fratræden
I forbindelse med opsigelser kan der være
mange gode grunde for både medarbejder
og arbejdsgiver til at overveje at indgå
nærmere aftale om fratrædelsens
specifikke vilkår.

Ny hovedoverenskomst på
DIS-langfart

M

askinmestrenes Forening, Metal Maritime og Danske
Rederier har nu aftalt en ny treårig hovedoverenskomst for DIS-langfart gældende frem til 1. april
2023 (med tilbagevirkende kraft fra 1 april 2020).
Overenskomstforhandlingerne har været udskudt et helt år på
grund af COVID-19, og den usikkerhed det medførte. I stedet
brugte vi sammen med rederierne vores kræfter på akutte problemstillinger i en pandemiramt skibsfart.
Vi er tilfredse med, at det omsider er lykkedes at indgå en overenskomst for DIS-langfart, som blandt andet skaffer en reallønsfremgang, bedre pensionsvilkår og bedre barselsvilkår med mere.
Tidssvarende løn- og ansættelsesvilkår er afgørende for både rekruttering og fastholdelse, så vi sikrer, at maskinmestrene fortsat er
en vigtig del af dansk skibsfart. Rederierne bør indse, at der er hård
konkurrence om maskinmestrenes arbejdskraft – ikke mindst fra
job i land. Hvis ikke skibsfarten tilbyder vilkår, der er attraktive nok,
vil mange maskinmestre søge over i andre brancher. Rederiernes
anerkendelse af maskinmestrenes indsats er afgørende. Det er ikke
nok at se på månedslønnen for en sejlende maskinmester, men i
lige så høj grad anerkende, hvad danske maskinmestre og maskinchefer bidrager med til søs, og her ser vi et udviklingsområde for
de danske rederier. Vi leverer fuld valuta for pengene hver dag.
Den nye hovedoverenskomst er nu udsendt til en vejledende
afstemning blandt skibsfartens maskinmestre, der sejler under DIS
indenfor langfarten.

Første job som maskinmester
I løbet af juni er mange nye maskinmestre dimitteret fra maskinmesterskolerne og de Maritime Centre. Jeg har personligt været

rundt på flere skoler for at hilse på dimittenderne og byde dem
velkommen i maskinmesterprofessionen. Vi er meget glade for, at
skolerne nu åbner op, så vi igen kan deltage i fejringen af vores
nye kollegaer.
Glædeligvis kan vi konstatere, at beskæftigelsesmulighederne for maskinmestrene, heriblandt de nyuddannede, er stigende. Mange
brancher og virksomheder råber på kvalificeret
arbejdskraft, og det kommer heldigvis også
dimittenderne til gode. Vi ser frem til, at mange nyuddannede maskinmestre hurtigt finder
vej til deres første job. Hjulene ruller igen for alvor,
og den grønne omstilling fortsætter ufortrødent
frem mod 2030-målene. Som ny maskinmester har man meget at bidrage med, men
også meget at lære. Vi opfordrer de erfarne
kollegaer på virksomhederne til at tage godt
imod deres nye maskinmesterkollegaer. Til
de nye maskinmestre skal lyde: Husk, at
holde fast i og udvikle jeres netværk, som I
har med fra uddannelsen. Et godt netværk kan få stor betydning for jeres
arbejdsliv og karriere. Og husk, at
Maskinmestrenes Forening står klar
Lars Have
til at hjælpe. når I skal forhandle og
Hansen,
indgå jeres første jobkontrakt.
formand for
Maskinmestrenes
Vi siger tillykke til alle nye maForening.
skinmestre – og ønsker alle medlemmer en god sommer!

UDSTYR TIL PROCES
OG ENERGI OPTIMERING

Clamp on flowmålings-udstyr
til salg og leje.

Se mere på www.tech.dk

– GRATIS RÅDGIVNING
– STOR ERFARING MED OPTIMERING
– Flow, tryk, analyse, energi, niveau, effekt og meget andet.

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

Både bærbart og stationært.
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I forreste linje af
vindmølleindustrien
MSA Construction har specialiseret sig i at tage
ansvaret som Site og Construction Managers ved
etablering af onshore vindmølleparker, og
maskinmester Uffe Rasmussen er nu medejer
af den ekspanderende virksomhed.

Vindmølleparken Overgaard 1B
på sydsiden af Mariager fjord,
ved Overgaard Gods. En af de
nye danske onshore vindmølleparker med 26 møller af typen
Vestas V126 3.6MW. Møllehøjden bliver på 150 meter. De 26
nye møller erstatter 12 gamle
møller, der nedtages.
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Af Joel Goodstein
Foto Lars Møller

M

ens udbygningen af vindkraft
i Danmark i høj grad foregår
med havmølleparker, er der i
mange europæiske lande ikke
de samme muligheder for store offshore-parker. Her sker udbygningen i stedet
på land.
I den del af branchen har danske MSA
Construction fundet sig en niche som Site
og Construction Managers ved etableringen af vindmølleparker i flere europæiske
lande, foruden afstikkere til Australien og
Vietnam.
»Som Site Managers har vi ansvaret, når
der til tider er 200-300 mand i gang på et
site fra mange forskellige underleverandører. Det er vores opgave at sikre den nødvendige fremdrift, så tidsplaner og aftaler
overholdes, samtidig med at sikkerheden
er på plads, og at kvaliteten sikres,« siger
maskinmester Uffe Rasmussen, der er
COO i MSA Construction, som han også
er medejer af.

Site og Construction Managers har ansvaret for et bredt spekter af arbejds- og
ansvarsområder: Planlægning, økonomistyring, dokumentation, logistik, koordinering med underleverandører – og masser
af løbende problemløsning.
»Det er et job, som du ikke bare varetager fra dag 1 – selv som maskinmester.

GASDETEKTORER i HØJESTE KVALITET
KALIBRERING AF DEKTORER

2X

HH Instruments A/S
Axel Kiers vej 44
DK-8270 Højbjerg

Banner MSA.indd 1

ATTRAKTIV GARANTI

MAN-DOWN FUNKTION

4XR

Info@hhinstruments.dk
www.hhinstruments.dk
Tlf.: +45 868 904 88

5X

Maskinmester Uffe Rasmussen har været hos MSA
Construction siden 2015. I
dag er han COO og medejer
af virksomheden, der er
vokset fra seks til 35
medarbejdere i de forløbne
år. Fem af medarbejderne er
maskinmestre.

HURTIG RESPONSTID

GPS-LOKATION VED ALARM

GX2

HH Instruments A/S er en ingeniør- og handelsvirksomhed.
Vi har i mere end 30 år leveret instrumenteringsløsninger
og rådgivning til de fleste brancher inden for dansk industri.

14.12.2020 09.56
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Erfaring betyder næsten alt. Gerne målt i år. Men maskinmester
er et rigtigt godt udgangspunkt for den typer opgaver og ansvar,«
siger Uffe Rasmussen.

Traineeprogram for nye maskinmestre
MSA Construction har ansat flere nyuddannede maskinmestre,
som har lyst til at arbejde i forreste linje i vindmølleindustrien.
Normalt vil der gå et-to år, før man får det fulde ansvar ude på et
site.
»Du starter som Junior Site Manager, og vi sørger for den nødvendige oplæring i kraft af et traineeprogram, hvor du får gradvist
mere ansvar. Du kommer hurtigt ud på sites og får en mere erfaren kollega som nærmeste kollega, som du kører tæt parløb
med,« siger Uffe Rasmussen.
MSA Construction har været i konstant vækst – fra seks mand
da Uffe Rasmussen kom til i 2015 til i dag 35 ansatte, heraf fem
maskinmestre. Forventningen er, at den europæiske udbygning af
onshore-vindmøller fortsætter for fuld kraft de kommende år, og
hos MSA Constructions kommer man til at arbejde i et internationalt miljø med mange forskellige aktører.
»Som Site Manager får du stort ansvar og oplever tilfredsstillelsen ved at styre store, komplekse projekter i mål, samtidig med at
du bidrager til den grønne omstilling,« siger Uffe Rasmussen.

Stort ansvar fra starten
»Vores berettigelse er, at vi forstår alle aspekter af supply chains i
store komplekse projekter, hvor man skal etablere større vindmølleparker,« siger Uffe Rasmussen.

8

Maskinmesteren Juli 2021

Selv blev han uddannet maskinmester i 2008 fra Fredericia Maskinmesterskole og har før MSA Construction arbejdet internationalt i to forskellige job.
»Jeg fik tidligt interesse for ledelse og management, og det

Spildevands-rensning
Leverandør af anlæg til rensning af spildevand og grundvand
Vi løser opgaver inden for rensning af industrielt
spildevand og grundvand.

• COD reduktion

Komplette renseanlæg eller enkelt komponenter . Total leverandør eller underleverandør.

• Partikel fjernelse

• Tungmetaller
• PFOS
• Fødevare industri

•

Flotationsanlæg

•

Slampresser

•

Membrananlæg

•

Afvandingscontainere

•

Båndfilter

•

Lamel separatorer

• Perkolat vand

•

Sandfilter

•

Kemisk fældnings anlæg

• Scrubber vand

•

Kulfilter

•

Biologiske renseanlæg

• Neutralisering

•

Tromlefilter

•

Neutraliserings anlæg

• Kraftværker

• Overflade bearbejdning
• Olie industri

H2o Nordic Danmark—Kildemarksvej 3—4200 Slagelse
Vi bygger store og små anlæg

Tlf +45 58 54 97 34 - www.spildevandsrensning.dk
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blev godt hjulpet på vej af maskinmesteruddannelsen. Jeg kom ud
og arbejde internationalt allerede i mit første job som Project Manager, hvor vi leverede store stålkonstruktionsopgaver i blandt
andet Østrig og Rusland. Det var en meget spændende begyndelse på mit arbejdsliv at stå med så meget ansvar. Budgetterne blev
hele tiden større, og der var meget læring, som reelt var selvlæring, fordi jeg stod alene derude, men jeg kunne også trække på

maskinmesteruddannelsen, når jeg stod over for nye problemstillinger. Jeg lærte efterhånden at finde de rette allierede, så jeg ikke
stod helt alene med opgaverne. Det gav uddannelsen et godt
fundament til, så man ikke gik helt bagover, når man mødte problemer,« siger Uffe Rasmussen.
Efter fem år skulle der ske noget nyt, og han skiftede til Total
Wind, som var underleverandør til vindmølleindustrien.

MSA CONSTRUCTION
2010

2019

• MSA Wind blev grundlagt af Morten
Sanggaard Andersen, uddannet automatikfagtekniker og en erfaren Site Manager for
Vestas Northern Europe AB.

• Fuld strategi blev designet til virksomheden.

• 1 Site Manager
2014
• MSA Wind blev konverteret fra personligt
ejet selskab til MSA Wind ApS
• 3 Site Managers
2017
• Træningsprogrammet for Junior Site
Managers startede med maskinmester
Jacob Egeris Svendsen.
– Træningsprogrammet til udvikling af Site
Managers i sektoren for vedvarende
energi er nødvendiggjort af hurtigt
voksende marked, hvor rekruttering er en
stor udfordring. Jacob Egeris Svendsen
blev allerede inden for det første år
ansvarlig for afslutning af et projekt og
kort efter Site Manager på Nordens
største landprojekt i Norge, hvor blandt
andet evnen til at overvåge og
dokumentere i komplekse systemer er
afgørende.
• 10 Site Managers

10
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• – 18 Site Managers
2020
En del af virksomheden blev solgt til
maskinmester Uffe Rasmussen, der har været
ansat siden 2015.
MSA Wind skiftede navn til MSA Construction
ApS for at tilpasse sig som leverandør til
efterspørgslen til hele sektoren for vedvarende
energi.
– 28 Site Managers
2021
• ISO-certificering
• Site Supervisors ansættes og tilføjes som en
yderligere service.
• Første bachelorprogram sættes i gang for
kommende maskinmestre
– 35 Site Managers
Leveret effekt i vindmølleprojekter: 1.040 MW i
gang, 4.660 GW leveret

Vindpark Overgaard 1 bliver opdelt i to
etaper – etape 1A og etape 1B. 1A
omfatter etablering af 16 vindmøller og
nedtagning af to eksisterende møller.
Etape 1B indebærer etablering af 10
vindmøller og nedtagning af 10
eksisterende møller. Vindmøllerne i
Vindpark Overgaard leverer energi
svarende til 66.600 husstande.
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»Vi er til stede på sitet og
sørger for, at etableringen
følger planen fra start til
slut. Vi er på en bundet
opgave med at få vindmølleparken klar til et aftalt
tidspunkt – uanset hvad vi
møder af udfordringer
undervejs,« siger Uffe
Rasmussen.

»Vi leverede mandskab og kraner og løftegrej til etablering af
vindmølleparker, som jeg synes var en spændende branche med
masser af fremtid i. Der var også meget innovation, fordi man stadig var i gang med at finde de bedste måder at udføre opgaverne
på. Det var spændende at være med til. Jeg havde så også 300
rejsedage om året, så da jeg fik forpligtelser på hjemmefronten,
var jeg klar til at prøve noget nyt,« siger Uffe Rasmussen.
Allerede hos Total Wind havde han krydset veje med MSA Construction, og de genoptog kontakten.
»Jeg fik tilbud om at begynde hos dem som Site Manager og
tog i 2015 til Sverige på min første opgave for dem,« fortæller
han videre.

Alle aspekter af supply chains
MSA Construction hed dengang MSA Wind og var et firma med
seks medarbejdere, heriblandt stifter og ejer Morten Sanggaard
Andersen.
»Vores berettigelse er, at vi forstår alle aspekter af supply chains
i store komplekse projekter, hvor man skal etablere større vindmølleparker,« siger Uffe Rasmussen.
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Opgaverne omfatter alt fra den indledende, overordnede projektplanlægning til helt den praktiske dag-til- dag opgaveløsning
ude på sites, når møllerne er ved at blive rejst.
»Vi arbejder for både OEM-virksomheder, som typisk er de store vindmølleproducenter, og for slutkunderne, som skal eje og
drive vindmølleparkerne. Vi er til stede på sitet og sørger for, at
etableringen følger planen fra start til slut. Vi er på en bundet opgave med at få vindmølleparken klar til et aftalt tidspunkt – uanset hvad vi møder af udfordringer undervejs,« siger Uffe Rasmussen.
Som Site og Construction Manager skal man holde styr på alle
de underleverandører, som bidrager til etableringen af en vindmøllepark. Det er en opgave, som kræver godt kendskab til de
indgåede kontrakter. Det kræver også kendskab til lokale og nationale love og regler, for eksempel arbejdsmiljø og arbejdstidsregler, som har indflydelse på denne typer opgaver.
»Alt efter projektet kan vi være med fra kontraktudfærdigelse
til færdiggørelse og alt derimellem. Vi kan også fungere som rådgivere for vores kunder, hvis de ønsker det. Som Site Manager
skal man sætte sig ind i alle relevante dokumenter om projektet.
Du skal kende alle de vigtigste aftaler eller hurtigt kunne finde
dem frem, så du kender det formelle grundlag. Du skal være med
til at lægge tidsplaner og justere på dem, hvis det er nødvendigt,
hvis for eksempel leverancer bliver forsinkede, som vi har oplevet
under COVID-19- pandemien,« siger Uffe Rasmussen.
»Slutdatoen for projektet flytter sig ikke af den grund. Så man
skal være klar til at finde nye løsninger og helst have både plan A,
B og C i skuffen – eller i baghovedet. Det er en vigtig del af den
erfaring, man opbygger – at man er meget opmærksom på de

Selv om den største
udbygning af vindkraft i
Danmark sker offshore,
etableres der også nye
onshore møller, hvor af
mange erstatter ældre
møller, som det er tilfældet i
Vindmølleparken Overgaard.

AKTIVT KUL
Brenntag Nordic Water Treatment

Bjarne Nyborg Larsen
Business Development Manager
+45 23 47 38 84
bjarne.n.larsen@brenntag-nordic.com

Aktivt kul har med sin porestruktur en fantastisk evne til
at kunne optage molekyler af giftstoffer, tungmetaller og
eksempelvis svovlbrinte.
Hvordan filtrerer I jeres vand og biogas? Ring og få et godt råd.

www.brenntag-nordic.com
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TEMA: Produktion og distribution af energi

områder, hvor der er særlige risici. Men der dukker altid problemstillinger op undervejs, man ikke lige havde set komme,« fortsætter han.

Mange bolde i luften

hvis der bliver lokket med højere løn. Derfor skal vi prøve at skabe et godt arbejdsmiljø med spændende faglige udfordringer,
hvor der er opbygget en høj specialviden, som ikke alle i branchen kan tilbyde. Det håber vi kan fastholde vores medarbejdere. Selv om vi vokser, vil vi gerne bevare lidt af familiefølelsen,
som har været med til at opbygge firmaet indtil nu,« siger Uffe
Rasmussen.
Jobbet som Site og Construction Manager handler i høj grad
om kommunikation med mange forskellige mennesker.
»Man skal kunne tune sig ind på alle mulige slags mennesker
og situationer. Der er brandslukning, hvor man helst skal holde
hovedet koldt. Her synes jeg, vi som maskinmestre er godt rustet til at tage tingene oppefra og ned, så vi ikke
handler overilet, men prøver at analysere mulighederne, når der sker noget uventet, og
der skal findes en hurtig, men også god
løsning,« siger Uffe Rasmussen.

Som Site Manager er man mellemled og kontaktpunktet mellem
kunden, underleverandører og lokale myndigheder.
»Som udgangspunkt skal en Site Manger tage sig af alle de
problemstillinger, der dukker op under etableringen af vindmøllerne. Det handler om daglig kontakt med en lang række aktører,
både repræsentanter for kunden, men i høj grad også alle underleverandører og de lokale myndigheder. Der er altid
mange bolde i luften, og pulsen kan godt
komme op en gang imellem,« siger
Uffe Rasmussen.
De seneste år er MSA Construction vokset støt, og
der er opbygget en afKøligt overblik
deling i Polen, hvor
cirka halvdelen af
Trods udfordringerne fra COmedarbejderne
VID-19-pandemien har MSA
befinder sig. AkConstruction fået afleveret
tuelt bruger
alle berørte projekter som
MSA Construcplanlagt.
tion en del res»Når supply chains luksourcer på
ker ned på grund af panstandardisering
demien, skal man i gang
og kvalitetssikmed at finde alternative
ring af sine
løsninger, hvis det er muydelser. Det
ligt. Når et land lukker
omfatter blandt
ned for indrejse, skal man
andet certificefinde ud af, om man kan
ring efter flere
skaffe lokal arbejdskraft,
ISO-standarder.
der kan løse opgaven i ste»Vi er nået en
det. Kan man henholde sig til
størrelse, hvor vi skal
force majeure, eller er man forsikre os, at vi arbejder
pligtet til at finde en løsning allige»Som Site Manager
så effektivt som muligt, og
vel? Det er klart, vi vil se kontrakter
får du ansvar for at
at kunderne får samme høje
fremover, hvor alle parter vil prøve at
styre store, komplekse projekter i mål,
kvalitet af ydelser fra os. Vi har
sikre sig i lignende situationer i fremtiden,«
samtidig med at
brug for fælles værktøjer og retningssiger Uffe Rasmussen, der stadig bruger dele af
du bidrager til den
linjer til kvalitetssikre og optimere vores
maskinmesteruddannelsen
i jobbet.
grønne omstilling,«
måde at arbejde på. Samtidig er vi i gang
»Som maskinmester kender man sine begrænssiger Uffe Rasmussen.
med en øget digitalisering, hvor alle syninger. Der er nogle opgaver, vi skal overlade til instemer bliver gennemgået og linket samgeniører og andre specialister. Vi skal ikke bore os
men. Det handler også om at få et bedre
ned i formler og den slags, men vi skal have en
overblik, så vi kan fokusere vores forretoverordnet viden om, hvad der kan lade sig gøre
ning og bedre se, hvor vi reelt tjener pengene,« siger Uffe Raspraktisk og teknisk, og hvordan vi ledelsesmæssigt får det eksemussen, som for nylig har købt sig ind med en ejerandel af virkkveret. Vi skal finde de rigtige løsninger og de rigtige folk til opsomheden.
gaven. Vi skal bevare det kølige overblik og få projekterne i mål.
Vi skal kunne kommunikere og formidle problemstillingerne og
Hurtig omstilling
forslag til løsninger,« siger Uffe Rasmussen.
»Jeg synes også, vi som maskinmestre kommer med en accept
Vindmøllebranchen kræver evnen til hurtig omstilling, og der er
af forskelligheder, og at vi kan tale med alle uanset deres rolle i et
mange aktører på markedet, som byder ind med ydelser.
projekt. Vi ved også, at alle skal arbejde sammen om at løse store
»Vi skal være agile. Vi lever på et meget dynamisk marked,
opgaver. Og så er vi vant til at arbejde disciplineret – bare for at
hvor tingene hurtigt kan ændre sig. Pludselig er der et projekt,
gennemføre uddannelsen, og den indstilling er meget værd i det
man skal være klar til at byde ind på eller gå i gang med. Vi er
rigtige arbejdsliv,« slutter han.
også en branche, hvor folk flytter en del rundt, blandt andet
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Forsikring

Bike uden bøvl
Overlad det praktiske med forsikringer til os, mens du selv nyder
friheden ude på vejene!

NYHED!

Fri vinterkørse
l
– du betaler ik
ke
ekstra

Med TJM’s MC-forsikring får du
En billig forsikring – du betaler kun for det antal km, du kører
Rabat hvis du har førerteknisk kursus
Kaskoforsikring, der dækker, hvis din MC bliver skadet eller stjålet
Vejhjælp i Danmark og Europa
Førerulykkesforsikring, hvis du kommer til skade i en soloulykke. Fx får du udbetalt et kontant beløb,
hvis du brækker noget.
Se mere på tjm-forsikring.dk/motorcykelforsikring eller ring til os på 70 33 28 28
Sammenhold
betaler sig

Guide skal få
SMV’er til at rykke
på CO2-regnskabet
Energibesparelse og i særdeleshed krav til mindre CO2-udledninger er stadig
nyt land for mange SMV’er, ikke mindst i industrien. Hos Dansk Energirådgivning
vil man med en ny guide gerne række ud til virksomhederne og hjælpe dem i
gang, til glæde for alle parter.
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Af Anders Kampmann
Foto Lars Møller

N

år det kommer til klimaansvar, CO2-reduktioner og
energibesparelser, så har en lang række af de større,
internationale virksomheder i dansk erhvervsliv efterhånden meldt ud med ganske ambitiøse mål, ofte på
linje med målsætningen i den bredt vedtagne klimalov, der lyder
på 70 procent mindre CO2 i 2030 sammenlignet med 1990.
Men en ting er Vestas, Novo, Grundfos og Mærsk, noget andet
er deres mange tusinde leverandører blandt de små og mellemstore virksomheder. For en stor del af dem repræsenterer de krav
og forventninger, der er på vej fra regeringen, EU, omverdenen og
kunderne, et ben af forretningen, som de ikke har brugt særlig
mange kræfter på før.
»Det her er nyt for rigtig mange af de mindre virksomheder.
Men det fungerer jo sådan, at de udfordringer, som de store selskaber har på det her område, dem kanaliserer de ned gennem
forsyningskæden. Det betyder jo, at underleverandører, som typisk ligger i SMV-segmentet, bliver ramt af, at der bliver stillet
nogle krav til dem. De krav er ikke kommet for fem år siden, de
er kommet inden for det sidste år eller to.«

Om ”Guide til et
grønnere CO2-regnskab
i 2021”
• Udgivet af Dansk Energirådgivning med henblik på at hjælpe rådgivningsfirmaets kernemålgruppe – industrivirksomheder i
SMV-segmentet – med at komme i gang og
arbejde strategisk med grøn omstilling.
• Hovedargumentet er kommende afgifter og
en øget efterspørgsel på grønnere produkter,
som vil slå bunden ud af en virksomheds konkurrenceevne, hvis den ikke agerer proaktivt,
og helst i en fart.
• Med guiden – og sideløbende rådgivning – vil
Dansk Energirådgivning give SMV’erne grundlaget for at skabe deres egne grønne forretningsmodeller, der konkret skal:
- indeholde en plan for at nedbringe den enkelte virksomheds energi- og ressourceforbrug,
- vise værdien af virksomhedens grønne investeringer,
- komme med specifikke målsætninger ud fra
FN’s Verdensmål og
- generelt understrege virksomhedens ansvarlige profil over for såvel kunder og forbrugere som potentielle nye medarbejdere og
samfundet i øvrigt.
• Fra sine kunder får Dansk Energirådgivning
typisk tre reaktioner på udfordringen med at
optimere energiforbruget og omstille sig i
øvrigt:
1) Det er (for) dyrt
2) De ved ikke, hvor de skal starte
3) Det er i det hele taget uoverskueligt at få
startet processen op.
Med guiden vil man derfor adressere alle tre
og hjælpe virksomhederne i gang, inden det
er for sent.

Salgschef i Dansk Energirådgivning, Martin Sønderby,
peger på, at der er rigtig mange
virksomheder, der arbejder
koncentreret med grøn
omstilling og forskellige krav
for at finde ud af, hvordan de
selv skal navigere i det, hvilket
han medgiver er svært. Det er
da også dem, man gerne vil
hjælpe med guiden.

• Udover de konkrete tips til en grøn omstilling,
der vil gavne såvel klima som bundlinje, indeholder guiden også en indførsel i regeringens
klimakrav og en case med stålvirksomheden
Ib Andresen Industri, der er i gang med at
konvertere fra gasvarme til eldrevne varmepumper, der har givet besparelser på energiforbruget og mulighed for tilskud og en kort
tilbagebetalingstid.

Det forklarer Martin Sønderby, der er
salgschef i Dansk Energirådgivning og en
af folkene bag konsulentvirksomhedens
”Guide til et grønnere CO2-regnskab i
2021”, som man sendte på gaden som
e-bog for et par måneder siden.
Med guiden vil man gerne række ud til
sine kunder og hjælpe dem med at konvertere de energibesparelser, som man i
forvejen rådgiver dem om, til CO2-redukti-

oner og dermed et grønnere regnskab på
klimafronten.
»På den måde kan virksomhederne vise,
at de tager et ansvar for at blive grønnere,
og det er generelt blevet taget godt i mod
blandt modtagerne. Der er rigtig mange,
der har været inde og downloade den og
fået læst den igennem og kommet med
feedback. De fleste bruger den jo så bare
som inspiration, mens en mindre del tager

FN’s Verdensmål har fået
plads på væggen på
Martin Sønderbys kontor
som et vidnesbyrd om
noget af, Dansk Energirådgivning gerne vil
hjælpe sine kunder med
via ”Guide til et grønnere
CO2-regnskab i 2021”.
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den til sig konkret og arbejder med direkte
indsatser ud fra den,« fortæller Martin
Sønderby.
Fra Dansk Energirådgivnings side er håbet derfor, at SMV’erne i produktions- og
industribranchen, der er selskabets primære målgruppe, »får øjnene op for at, at de
skal arbejde struktureret med deres energi,« som Martin Sønderby siger.
»Måske laver de lidt på området i for-

»Et af de steder, der er rigtig godt at starte helt lavpraktisk, er at
effektivisere på den energi, du bruger til at producere dit produkt.
Det vil sige 1) lad være med at bruge noget energi, der ikke er nødvendig,
og 2) sørg for, at den energi, du bruger, bliver brugt bedst muligt.«
Martin Sønderby,
salgschef, Dansk Energirådgivning.

vejen; nogle enkelte energiforbedringer for eksempel, men med
det her redskab vil vi gerne vise, at en lidt mere struktureret tilgang til at arbejde med det her, kan understrege over for deres
stakeholders, at de tager et ansvar for den grønne omstilling. På
længere sigt er det helt klart et mål, at flere skal lave CO2-reduktioner ud fra guiden,« siger han.

Virksomhederne skal rykke nu, inden pisken
kommer
Med Klimalovens målsætning som den fælles overlægger, fremhæver Martin Sønderby vigtigheden af, at alle bidrager, lige fra de private husholdninger over de offentlige instanser til – selvfølgelig –
virksomhederne, og hellere før end siden. Det er det, man for industri-SMV’ernes vedkommende gerne vil fokusere på med guiden.
»Vi vil gerne sige til virksomhederne: ”På et eller andet tidspunkt skal I tage et ansvar på det her felt. For enten er der en

LØSNINGER DER HOLDER

MEKANISKE AKSELTÆTNINGER

FILTRERING & SEPARATION

MAGNETISKE KOBLINGER

RUSTFRIE SPÆNDEELEMENTER

Solution.com

Tlf: 4390 4720
sales@hentechsolution.com
www.hentechsolution.com
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Martin Sønderby og Dansk
Energirådgivning vil gerne
række ud til SMV’erne og
hjælpe dem i gang med
CO2-reduktionerne inden de
bliver ramt på økonomien.

Grø

der ikke er nødvendig, og 2) sørg for, at den energi, du bruger,
gulerod i sigte i form af noget tilskud eller nogle lavere afgifter på
bliver brugt bedst muligt,« siger han.
noget strøm, ellers også så kommer der en pisk i form af nogle
I takt med at klimakravene er begyndt at komme rullende fra
højere afgifter på jeres CO2-udledning, eller noget, der på anden
de store virksomheder inden for de seneste par år, som Martin
vis gør, at I kommer til at bløde på pengepungen.” Derfor rækker
Sønderby forklarede indledningsvist, så ser han også en tendens
vi ud til dem med beskeden om, at de allerede nu skal begynde
til, at efterspørgslen på CO2-opgørelser i samme tidsrum er blevet
at gøre noget for den grønne omstilling, ellers kommer det til at
gøre ondt på dem på den ene eller den anden måde om nogle
meget mere relevant og afgørende for virksomhederne. Ikke deår,« lyder det fra salgschefen.
sto mindre er den dagsorden ifølge Sønderby altså stadig ikke
Ved at distribuere guiden til sine kunder, er målsætningen hos
nået ud til ganske mange virksomheder, hvilket han også peger
Dansk Energirådgivning indtil videre at få virksomhepå understreger behovet for guiden.
derne til at tage det første skridt i den grønne
Om de så tager budskabet til sig, er en anretning i form af at reducere energiforbruden sag. Ifølge Martin Sønderby er der
get. Men Martin Sønderby er ikke
således flere virksomheder, der har
7.
sen til at pege på de mange
nok at gøre med at følge med efEvaluering
andre områder, hvor man
terspørgslen i disse dage, og som
1.
ogeffektmåling
Energiscreening
kan sætte ind.
derfor mangler overskud til at
»Du kan også begynprioritere den grønne omstilde at lave en grøn forling. Han understreger dog
6.
retningsplan, som guisamtidig, at det ikke er en
Implementering
den også lægger op til,
generel tendens.
2.
du kan kigge på noget
VærdikædeSvært område
analyse
cirkulært, du kan kigge
på ressourceanvendelMartin Sønderby peger
se, du kan se på proderimod på, at der er rigduktionsoptimering.
tig mange virksomheder,
5.
Men et af de steder, der
der arbejder koncentreret
3.
Handlingsplan
er rigtig godt at starte
på
området for at finde ud
Optimeringshelt lavpraktisk, er at efaf, hvordan de selv skal naviforslag
fektivisere på den energi,
gere i det, hvilket han medgiver
4.
du bruger til at producere dit
er svært. De kommende krav fra
Målsætninger
ni
ng
produkt. Det vil sige 1) lad
EU om blandt andet data på bæresm
od
være med at bruge noget energi,
dygtighedsfronten tegner kun det
el
billede endnu tydeligere op.
»Der kommer påvirkninger fra EU
og
der
kommer påvirkninger fra Danmark,
Virksomheder, der skal udforme deres
så der skal præsteres på det her, men det er staførste grønne forretningsplan, kan tage
digvæk meget, meget svært og uigennemskueligt, hvad
udgangspunkt i denne model.

nf

or

t
re
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det egentlig er, man selv skal gøre. Der er jo ikke et direktiv eller
en bekendtgørelse, der viser, at ’sådan skal I agere inden for det
her område’, så det bliver meget subjektivt, for der er jo forskellige krav alt efter hvilken branche, du befinder dig i. For nogle af
de hårde brancher som plastindustrien eller teglværker, som bruger rigtig meget energi, der giver det jo god mening, hvis du kan
vise, at du har fokus på CO2, og så kan der være andre brancher,
hvor det nærmest er lige meget. Så det er et svært område,« siger
Martin Sønderby.
De forskellige krav kan i høj grad komme fra de store aktører i
toppen af forsyningskæderne. Som eksempel peger Martin Sønderby på de store selskaber i produktionsindustrien, der kan have
’tunge’ leverandører, som bidrager med centrale komponenter, og
for hvem CO2-krav er yderst relevante.
»Men du skubber jo også kravene videre til leverandører, som
eksempelvis leverer service til virksomheden og måske har 15-20
ansatte, hvoraf de 17 kører rundt og servicerer og så sidder der
tre på kontoret. Så får de pludselig et 15 sider langt skriv fra deres
storkunde om, at de skal til at være bæredygtige og nedsætte
deres CO2-udslip – hvor skal de starte og stoppe henne?« spørger
han retorisk og fortsætter:
»Det er jo ikke noget, de sidder med til daglig og forholder sig
til. De har selvfølgelig nogle biler, de kører rundt i, de har noget
værktøj og de har et værksted. Lige pludselig kommer kunden så

»Vi rækker ud til SMV’erne med
beskeden om, at de allerede nu skal
begynde at gøre noget for den
grønne omstilling, ellers kommer
det til at gøre ondt på dem på den
ene eller den anden måde om
nogle år.«
Martin Sønderby, salgschef,
Dansk Energirådgivning.

med de her krav til deres ageren, for at de stadig kan være leverandører til dem – det er jo hele leverandørens forretningsgrundlag, én kunde, der nu stiller krav, som de ikke ved, hvordan de
skal forholde sig til. Det er ikke særlig nemt. Dem forsøger vi at
hjælpe,« siger Martin Sønderby.
I den forbindelse peger han på, at der er stor forskel SMV’ernes
muskler til at håndtere kravene, og at større organisationer med
en dedikeret CSR-chef eller sustainability manager vil have nemmere ved at gå til opgaverne end de helt små virksomheder, der
ikke på samme måde kan øremærke ressourcer til formålet.

DriveRadar®
Til Industrigear

DriveRadar®
Kunne du tænke dig at kende tilstanden på dine industrigear, også før de kræver service?
Der findes en simpel løsning - DriveRadar® måler og
analyserer de operationelle data, der kan give en status på tilstanden af
dine industrigear, både nu og i fremtiden. Dette giver mulighed for at
forudsige, hvornår det er tiden til et service.

Kontakt os, for yderligere info!

SEW-EURODRIVE A/S
Hovedkontor
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve
Tel +45 4395 8500
SEW-EURODRIVE A/S
Servicecenter Vest
Bødkervej 2
DK-7100 Vejle
Tel +45 4395 8500

Maskinmesteren Juli 2021

21

TEMA: Proces og automation

En hverdag fyldt
med PLC-styring og
ATEX-direktiver
Automation Lab i Svendborg er en videnstung virksomhed, der i
stigende grad arbejder med automation og styringsteknik inden for
den grønne omstilling. Især kunder, der arbejder med gas som energikilde,
fylder mere og mere i kundekartoteket.
Af Martin van Dijk
Foto Christer Holte

D

et har aldrig været en nedskrevet strategi eller et bevidst udviklingsparameter, at Automation Lab skulle arbejde næsten udelukkende med kunder, der beskæftiger sig med den grønne omstilling. Det er en udvikling,
der er kommet helt af sig selv i takt med udviklingen i samfundet
og de kompetencer, der er in-house hos Automation Lab. Kundeporteføljen består i dag stadig af en bred og differentieret skare
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af virksomheder, men tendensen er, at der kommer flere og flere
kunder til inden for blandt andet energisektoren.
»I dag arbejder vi med projekter inden for automation, PLC-styring og SRO-anlæg. Det gør vi bredt inden for erhvervslivet, hvor
vi har kunder i blandt andet fødevarebranchen og transportsektoren. Der er dog en tendens til, at virksomheder, der beskæftiger
sig med den grønne omstilling, fylder mere og mere. I øjeblikket
arbejder vi rigtig meget med automation og PLC-styring i forbindelse med biogasanlæg og gasanlæg, og der er efterhånden en
grøn tråd igennem det, vi laver,« siger Claus Walther Jensen, der
er direktør i, og en af stifterne af, Automation Lab.

Automation Lab
har hovedkontor
i Svendborg, og
her arbejder til
dagligt 11
maskinmestre.

»I dag arbejder vi med projekter inden for automation,
PLC-styring og SRO-anlæg. Det gør vi bredt inden for
erhvervslivet, hvor vi har kunder i blandt andet
fødevarebranchen og transportsektoren. Der er
dog en tendens til, at virksomheder, der beskæftiger
sig med den grønne omstilling, fylder mere og mere.«
Claus Walther Jensen, direktør og stifter, Automation Lab.

Nærenergi er en god
kunde hos Automation Lab, og her tjekkes
hardware inputs i
PLC’en op mod de
analog visninger på
anlægget hos Marius
Pedersen i Esbjerg.

Automation Lab blev stiftet i 2009 af en gruppe maskinmestre
med undervisningsbaggrund fra Simac, Maskinmesterskolen i
Svendborg, heriblandt Claus Walther Jensen og projektleder Jacob
Kodal Petersen. Det var derfor meget oplagt, at Automation Lab
skulle tilbyde en kombination af kurser og automationsløsninger.
Sådan forløb det også i begyndelsen, hvor kursusdelen fyldte
meget, men i dag er det erstattet af at dele viden ud igennem
automationsprojekter og tætte samarbejder med kunderne. Lars
Kirkegaard, der har mange års erfaring i automationsbranchen,
har siden 2017 været ansat som projektchef og er efterfølgende
også blevet partner hos Automation Lab i 2019, for netop at sætte stærkt ind på projektarbejdet. Trekløveret af partnerne Claus,
Jacob og Lars udtrykker begejstring for styrkelsen af deres fælles
forretningsprofil.
»Vi indså, at hvis vi gerne ville vækste vores virksomhed, var vi
nødt til at fokusere på projektdelen. Det var der mulighederne lå.
Vi blev oftere og oftere ringet op af kunder, der havde brug for
folk, der havde stor viden inden for automation og processtyring,
hvilket netop er vores DNA,« siger Claus Walther Jensen.
En beslutning, der var den helt rigtige for Automation Lab,
som i dag beskæftiger 19 medarbejdere, hvoraf 11 er uddannet
maskinmestre. Det er langt fra en tilfældighed, at netop maskinmestre fylder så meget på lønningslisten, fortæller Claus Walther
Jensen, der også selv er uddannet maskinmester.

»Vi har en intern værdi omkring, at vores ansatte gerne skal
kunne tilbyde mere end blot at programmere en PLC-styring. De
må gerne have en dybere teknisk forståelse, så de kan hjælpe
kunden med mere end en automationsløsning. Det kan eksempelvis være nyttig viden i forhold til pumper og ventiler, og her passer maskinmestre rigtig godt ind,« siger Claus Walther Jensen.

Nyttig viden om ATEX
Et af de områder, hvor de ansatte hos Automation Lab igennem
de seneste år har tilegnet sig en masse ny og brugbar viden, er i
forhold til de europæiske ATEX-direktiver. Medarbejderne er alle
en gang årligt på et internt kursus, hvor kunder og eksterne samarbejdspartnere, for hvem det er relevant viden, også deltager.
ATEX-direktiverne fylder i stadig stigende omfang i det daglige
arbejde hos Automation Lab.
»Som maskinmester kender man udmærket til ATEX-direktiverne, omhandlende hvordan man laver installationer i eksplosionsfarlige områder. Det fylder rigtig meget i vores daglige arbejde, og
den interne viden omkring ATEX-direktiverne er nu så stor, at vi
også hyres ind som konsulenter på opgaver, andre har løst,« siger
Claus Walther Jensen.
Den øgede fokus på ATEX-direktiverne skyldes, at Automation
Lab igennem en årrække har fået flere og flere kunder, der arbejder med gas som energikilde.
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Om Automation Lab
og den grønne
omstilling
Automation Lab har fokus på
korrekt og optimeret håndtering
af alle energikilder. Blandt
specialerne er komplette
SRO-anlæg til energi- og
procesområdet, samt styring,
datalogning med mere til
biogasanlæg, gasfyldestationer,
fjernvarme og vandværker.
Specialet inden for den grønne
teknologi inkluderer også tæt
samarbejde med en fast
kundekreds inden for eldrevne
skibe, CO2-capture og rensning
af ballastvand.

Automation Lab
leverer blandt
andet styring til
disse brancher
• Energi, forsyning og affald
• Bygningsautomatik
• Produktion og procesanlæg
• Maskinbyggere og
maskinstyring
• Vandbehandlingssystemer
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»Der er en rød tråd igennem vores arbejde med automation og
PLC-styring inden for arbejdet med gas som en miljøvenlig energikilde i den grønne omstilling,« siger Claus Walther Jensen, og uddyber, hvordan Automation Lab er med igennem hele forsyningskæden:
»Vi laver automatik til komplette biogasanlæg, og vi laver automatik til anlæg, der opgraderer biogassen, så den blandt andet
kan bruges til brændstof. Vi laver desuden automatik til tankstationer, der kan opbevare gassen, og hvorfra den kan fyldes på køretøjerne. Der er en rød tråd, vi er med hele vejen igennem processen i denne del af den grønne omstilling,« siger Claus Walther
Jensen.

Opgaver uden for Danmark
Automation Lab er med lige fra genereringen af gas til den påfyldes busser, lastbiler eller andre transportmidler, der bruger gas
som drivmiddel. Sammen med virksomheden Nærenergi, der laver klimavenlig biogastankning og -opgradering, har Automation
Lab blandt andet udført en stor opgave for den svenske kommune Jönköping.
»Det er et meget ambitiøst projekt, hvor alle kommunens busser og lastbiler skal køre på grøn energi. Nærenergi har leveret
biogastankene, og vi har lavet styringen,« siger Claus Walther
Jensen.
Et andet eksempel på en kunde, der er beskæftiget inden for
brugen af og udvindingen af gas, er Ammongas. De udvikler og
producerer blandt andet procesanlæg, der renser CO2 ud af biogassen, så den bliver metan (CH4), der kan ledes ud på naturgasnettet.
Gasopgraderingsanlægget er baseret på kompressorteknologi, og i

Claus Walther Jensen
startede Automation
Lab tilbage i 2009
sammen med to
undervisningskollegaer
på SIMAC

og med at biogassen via kemi skal vaskes fri
for CO2, og naturgasmængden skal tørres og
komprimeres, er der placeret mange sensorer,
transmittere og ventiler i et ATEX-område.
»Det er et godt eksempel på, hvordan vi
arbejder i praksis. Ammongas havde brug
for en samarbejdspartner, der havde styr på
ventiler, pumper, reguleringssløjfer og kunne
styre en dampkedel. Vi kunne sige ja til det hele, for det er præcis sådanne typer af opgaver, vi har den interne know-how til at
løse,« siger Claus Walther Jensen.

Fremtiden er grøn
Hos Automation Lab har man en klar forventning om, at den
grønne omstilling kommer til at fylde mere i årene fremover. Den
grønne tråd bliver endnu tydeligere, og der vil komme mange flere projekter med virksomheder inden for energisektoren. Projekter som Automation Lab igennem de sidste 12 år har udviklet sig
til at kunne drive fra start til slut, og i den sammenhæng er de
mange maskinmestre uundværlige.
»Virksomheden har udviklet sig fra at have dygtige programmører til at have dygtige projektfolk. Vi kan håndtere hele projektet lige fra det tekniske til de økonomiske rammer og kvalitetstjek,
og meget ofte med ATEX-direktiverne som en overordnet faktor.
Maskinmestre har præcis de kompetencer, vi efterspørger, og de
er helt centrale for os, og den position vi indtager i den grønne
omstilling,« siger Claus Walther Jensen.

Azcue højkvalitets
pumper
Kapacitet op til 4.000 m3/h

Når
der skal
tryk på!

• Til vands og til lands – i bronze eller støbejern
• Lynhurtig levering til konkurrencedygtige priser
• Kan håndtere de fleste flydende medier
• Europæisk topkvalitet

sales@west-marine.dk • +45 7545 7044 • www.west-marine.dk
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Automation Lab
spiller central rolle
i rensningen af gas
Biogasopgraderingsanlæg samt indfangning og lagring af CO2 er kerneområder
hos virksomheden Ammongas. Styringen og automationen af anlæggene
udføres af Automation Lab.

Erik Forfs er servicechef
hos Ammongas, der
blandt andet producerer
anlæg til opgradering
af biogas

Christian Hvam fra
Automation Lab er en af
de maskinmestre, der
servicerer Ammongas.
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Af Martin van Dijk
Foto Christer Holte

A

mmongas er specialister i luft- og gasrensning, og leverer turnkey-løsninger til industrien og landbruget i
form af blandt andet scrubber-systemer. Det største
forretningsområde er anlæg til opgradering af biogas,
som renser gassen for CO2, hvorefter gassen distribueres videre
ud på naturgasnettet. Ammongas designer og dimensionerer anlæggene helt fra bunden og står efterfølgende for indkøring og
service på anlæggene.
» Den rå biogas kommer til vores biogasopgraderingsanlæg fra
de store reaktorer, hvor der tilsættes gylle og andet organisk
affald. Det hele cirkuleres og varmes, så der dannes gas, som
ledes ud i toppen af reaktoren og over i biogasopgraderingsanlægget. I første fase frasorteres CO2, og derefter komprimeres
metanen. I fase tre tørres den, hvorefter der bliver lavet analyser
af renheden, før gassen ledes ud på naturgasnettet,« siger Erik
Forfs, der er servicechef hos Ammongas.

»Simpelt forklaret så styrer vi
ventiler, pumper og kompressor,
samt kommunikationen mellem de
enkelte dele. Styringen skal sikre
et effektivt anlæg, der ikke bruger
mere energi end nødvendigt«
Christian Hvam, maskinmester, Automation Lab.

Ammongas udvikler selv alt omkring rørsystemerne og al den
teknik, der skal være med til at pumpe væske rundt og flytte gassen. Hjertet i anlæggene udvikles og produceres altså hos Ammongas, mens ekspertisen til at sikre en højeffektiv styring af anlæggene hentes hos Automation Lab.
»Simpelt forklaret så styrer vi ventiler, pumper og kompressor,
samt kommunikationen mellem de enkelte dele. Styringen skal

Maskinmester
Christian Hvam
udfører I/O test
på RIO station.
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Når opgraderingsanlægget skal startes
op, skal der indtastes
setpunkter, hvilket
Christian Hvam her er
i fuld gang med.

sikre et effektivt anlæg, der ikke bruger mere energi end nødvendigt,« siger Christian Hvam, der er en af fem maskinmestre hos
Automation Lab, som udgør et fast team, der servicerer Ammongas.

Dyb forståelse af anlæggene
Automation Lab er en essentiel samarbejdspartner for Ammongas
i forhold til udbredelsen og idriftsættelsen af de mange klimavenlige biogasopgraderingsanlæg.
»Vi har et tæt samarbejde, og vi har været med til implementeringen af mere end 15 anlæg,« siger Christian Hvam.
Automation Lab fungerer som totalentreprenør på styring og el.
Opgaverne spænder fra kompliceret kodning af styringsdelen til
fysisk installation af elinstallationer med fokus på ATEX-standarder.
»Det er meget differentierede opgaver. Vi er med til at beskrive
hele anlægget, vi er med til hardcore programmering af hele styringen, og vi I/O-tester og er med ved idriftsættelse og efterfølgende service,« siger Christian Hvam, der i den forbindelse trækker meget på sine kompetencer som maskinmester.
»Vi skal have en dyb forståelse af anlæggene og hele processen. Som maskinmestre kan vi gennemskue, at styringen af anlæggene er mere end blot ventiler og pumper. Forståelsen af den
komplicerede proces gør det nemmere for os at udvikle den optimale styring til anlægget,« siger han.

Fremtidens anlæg kan indfange og lagre CO2
Samarbejdet mellem Ammongas og Automation Lab beskæftiger
mange maskinmestre, som alle får en central rolle i udviklingen
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og udbredelsen af fremtidens biogasopgraderingsanlæg. Anlæg
der er i stand til at opfange og lagre CO2, der i dag bliver frasorteret som et spildprodukt.
»CO2-capturing er uden tvivl fremtiden, og vi har allerede teknikken til at opfange den. I øjeblikket har vi installeret et anlæg i
mindre skala på affaldsforbrændingsanlægget i Thisted, og vi forventer at være klar til at levere energineutrale anlæg til fjernelse
af CO2 fra røggas på affaldsforbrændingsanlæg efter sommeren,«
siger Erik Forfs fra Ammongas.
Automation Labs rolle er den samme ved udviklingen og implementering af de nye CO2-captureanlæg. Automation, elinstallationer, ATEX-standarder og optimering er ansvarsområderne.
»Grundprincipperne i anlæggene er de samme, og som med
alle de andre anlæg fungerer vi som rådgivere i forhold til styring
og el-optimering, « siger Christian Hvam.
Teknologien til at indfange CO2 i mindre skala er på plads, udfordringen er nu at finde ud af, hvordan CO2 efterfølgende skal
anvendes.
»Vi kan indfange og lagre CO2, men problematikken omkring,
hvad den skal bruges til, er endnu ikke løst. Der er forskellige muligheder, der er i spil. Det nævnes, at den kan lagres på havbunden, men den kan også bruges i biofuels eller til Power2X. Meget
tyder på, at vi kommer til at implementere flere af denne type
anlæg i fremtiden, og der er samarbejdet med Automation Lab
essentielt,« siger Erik Forfs.

Klimavenlige
biogastanke er en
vigtig del af den
grønne omstilling
Automation Lab er en fast samarbejdspartner for Nærenergi, der producerer
klimavenlige tankstationer til biogas. Elinstallationer og ATEX, samt rådgivning
omkring automation, er blandt Automation Labs opgaver.
på deres grund. Derfor har vi lavet denne løsning, hvor anlægget
er pakket pænt ind,« siger Jacob Himmelstrup.

Af Martin van Dijk
Foto Christer Holte

N

Automation Lab er en central samarbejdspartner

ærenergi laver blandt andet klimavenlige biogastankningsanlæg. Biogastankstationerne anvendes som fyldestation for tunge køretøjer som busser og lastbiler.
Nærenergis anlæg leveres i hele Skandinavien og en
fast samarbejdspartner er Automation Lab.
»Vi samarbejder med en række
leverandører af hardware, og det resulterer i en løsning, vi kalder Nordkap,« siger Jacob Himmelstrup, der
er administrerende direktør i Nærenergi.
Nordkap består helt overordnet af
kompressorer fra Sydkorea, der monteres i en maskineindkapsling, som er
bygget i korrosionsfaste materialer,
der kan modstå det hårde klima i
Skandinavien. Det er hård mekanik i
en blød skal.
»Der er ikke ret mange, der bryder
sig om at have en rusten container
med fyldestationer til biogas stående

Kunderne til anlæggene er typisk energiselskaber, vognmænd og
busselskaber. Blandt de danske kunder er blandt andet Marius
Pedersen, der er førende inden for affalds- og ressourceindustrien. De har fået installeret et anlæg med kapacitet til at fylde 22
lastbiler på deres grund i Esbjerg.

Bonnik Blomberg er uddannet
maskinmester og arbejder som
projektleder hos Automation Lab.
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»Vi koncentrerer os om det, vi er gode
til, som er gas og sikkerhed, hvor vi laver
risikovurderinger og analyser for at garantere sikkerheden ved anlæggene. Ellers
hyrer vi de bedste underleverandører, som
er vores samarbejdspartnere i hele etablerings- og idriftsættelsesprocessen. Vi bruger eksperter på de områder, hvor vi ikke
selv har ekspertise og know-how,« siger
Jacob Himmelstrup.
Automation Lab er en af de faste samarbejdspartnere, hvis ekspertise er fundamental for udbredelsen og installeringen
af Nærenergis biogastankstationer til busser, renovationsbiler og distributionsbiler.
»Automation Lab er vores garanti for, at
vores elinstallationerne er udført korrekt,
og anlæggene overholder alle kravene i
ATEX-direktivet,« siger Jacob Himmelstrup.

Test og kabelføring
Hos Automation Lab er det maskinmester
og projektleder Bonnik Blomberg, der står
for al Automation Labs arbejde på Nærenergis biogastankstationer. Et arbejde,
der indeholder både praktiske opgaver og
teoretisk rådgivning.

Bonnik Blomberg er
i gang med at teste
signaler i tavlen.

»Vi er sparringspartnere i forhold til
automation, ATEX og generel kabling af
anlæggene,« siger Bonnik Blomberg og
uddyber, hvad arbejdet blandt andet inkluderer:
»Nærenergis anlæg består af en kompressor fra Sydkorea, der skal kables med
en styretavle fra Europa. Vi kobler kompressor og tavle sammen og sørger for, at
installationen overholder de relevante dele
af ATEX-direktivet. Vi er ansvarlige for alt
el-arbejdet og ATEX-installationer og inspektioner, samt vi er en sparringspartner
inden for styring og funktionalitet af anlæggene,« siger han.
Selve kabelarbejdet udføres af en fast
underleverandør, der har masser af ekspertise i at arbejde med elinstallationer underlagt ATEX. Som projektleder fungerer Bonnik Blomberg som en sikkerhedsventil, der

er garant for, at Automation Lab lever op
til deres ansvar som eksperter.
»Vi hyres ind som eksperter i automation og styring, samt ATEX, og det skal vi
leve op til. Som projektleder er det mit job
at være ventilen, der sikrer, at det hele er
kablet efter forskrifterne. Jeg sørger desuden for implementeringen af PLC-soft-

Her er Bonnik Blomberg
ved en af de 90kw store
gaskompressorer, som
komprimerer gassen til
det rette tryk for
påfyldning på bilerne.
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ware. Vi kører I/O-test, så vi fanger alle børnesygdommene, før vi
sætter anlægget i drift,« siger han.
Automation Lab kan assistere Nærenergi på site via en VPN-forbindelse til fjernkobling. På den måde kan Automation Lab logge
på anlægget og følge med i, hvad der foregår på både HMI-panelet og PLC-koden.

Rådgivning omkring automation
På sigt er det håbet og planen, at Automation Lab ligeledes skal
være Nærenergis partner på hele automationsdelen, som i øjeblikket er placeret i Italien.

Automation Lab
assisterer med
I/O-test og indkøring
af anlægget, hvor
in- og output testes
op mod softwaren.

»Typisk når vi arbejder på gasanlæg, er det el, ATEX og automation vi hjælper med. I tilfældet med Nærenergi har vi ikke
ansvaret for at udarbejde koden til automationen, men vi rådgiver og vejleder omkring, hvordan anlægget kommer til at fungere styringsmæssigt bedst og sikkert,« siger Bonnik Blomberg.

—
Opnå lavt enertimoment med SynRM IE5 motor
og oplev store besparelser
SynRM IE5 fra ABB er konstrueret uden viklinger i rotoren, har et lavt inertimoment og kan
hurtigt accelerere og decelerere. SynRM IE5 kan med fordel benyttes i applikationer med
hurtige og hyppige retningsskifte som f.eks. en servo applikation. Og med
frekvensomformere fra ABB har du mulighed for at styre motoren meget nøjagtigt | abb.dk
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Varmepumper
skal levere
100-200 °C i
industriel skala
SuPrHeat er et af Teknologisk Instituts hidtil mest
ambitiøse projekter: Målet er at udvikle varmepumper,
som kan levere op til 200 °C til industrielle formål
– baseret på naturlige kølemidler.

Artikelserie
om Teknologisk
Institut
I løbet af 2021 bringer
Maskinmesteren en artikelserie
om Teknologisk Institut, som er
et førende, dansk institut for
forskning, innovation, udvikling,
demonstration og test.
Artikelserien vil belyse eksempler
på teknologisk udvikling, som
har og kan få betydning for
maskinmesterprofessionens
mange forskelligartede opgaver.
Teknologisk Institut blev
etableret i 1906 og er i dag et
af syv statsligt anerkendte
GTS-institutter.

Anders Barsballe
Papsø, projekt
manager, Danish
Crown, i Køle- og
Varmepumpeteknisk
Laboratorium på
Teknologisk Institut.

Af Joel Goodstein
Foto Jesper Voldgaard og Danish Crown

E

lektrificeringen af Danmarks energiforsyning er i fuld
gang. Biler skal køre på el, og boliger skal opvarmes med
store og små varmepumper. Men også industriens energiforbrug skal i højere grad flyttes over på elektricitet.
Det vil i mange tilfælde kræve varmepumper, som kan levere ved
langt højere temperaturer, end det er teknisk muligt og økonomisk attraktivt i dag.
For at industrien inden for en kortere årrække kan tage såkaldte højtemperaturvarmepumper i brug, har Teknologisk Institut
sammen med en række danske og udenlandske samarbejdspartnere igangsat et af sine til dato mest ambitiøse udviklingsprojekter – SuPrHeat. Projektet skal udvikle nye typer varmepumper,
som kan levere temperaturer på 100-200 °C – og på den måde
imødekomme industriens behov for blandt andet hedtvand (overhedet vand) og dampprocesser.
Målet er at udvikle op til tre forskellige højtemperaturvarmepumper, som alle skal baseres på naturlige kølemidler: damp
(vand), kulbrinter og CO2.
En af de virksomheder, der deltager i SuPrHeat-projektet, er fødevareproducenten Danish Crown, som i sine slagteprocesser anvender både varmt vand, hedtvand og damp, der måske på sigt
kan produceres med varmepumper – og på den måde udfase eller
reducere behovet for naturgas.
»Danish Crown har en grøn strategi, hvor vi skal have reduceret CO2-udledningen med 50 procent i 2030 og være CO2-neu-

trale i 2050. Derfor er vi meget interesseret i et projekt som
SuPrHeat, fordi det måske kan hjælpe os til at elektrificere en
større del af vores varmeforbrug og på den måde reducere forbruget af naturgas, som vi er helt afhængige af i dag,« siger
maskinmester Anders Barsballe Papsø, som er projektleder for
energi- og procesoptimeringsprojekter på flere af Danish Crowns
slagterier i Danmark.

Tre vandtemperatur-niveauer
Danish Crown arbejder løbende med energi- og procesoptimeringer og prøver så vidt muligt at genanvende overskydende varme
–blandt andet fra køleprocesser. På slagteriet i Horsens anvendes
varmt vand i flere processer og ved forskellige temperaturer:
»I dag er vores primære varmekilde naturgas, som vi kan bruge
til at lave både varmt vand, hedtvand og damp, foruden at vi bruger gassen til vores svidningsprocesser, som foregår med åben ild.
På sigt vil naturgassen blive erstattet af biogas, men elektrificering
af vores varmeforsyning er også et vigtigt skridt mod at gøre denne fossilfri. Men foreløbig mangler vi teknologierne til at komme
op på de temperaturer over 100 grader celsius, som vi har brug
for i nogle processer, herunder damp til skoldning i slagteprocessen,« siger Anders Barsballe Papsø.
Andelen af varmegenvinding fra processerne på slagteriet i Horsens ligger på 30-35 procent, men der arbejdes hele tiden på at
øge udnyttelsen af overskudsvarme. Det meste varme på slagteriet bruges til varmt vand ved tre temperaturniveauer: 42 °C vand
ved håndvaske og hygiejnesluser, 60 °C til rengøring og 82 °C til
sterilisering af knive og andre værktøjer.
»Vi får overskudsvarme fra køleprocesser ved 40-45°C og kan så

SuPrHeat-projektet
• I SuPrHeat-projektet udvikles og demonstreres tre højtemperaturvarmepumpeteknologier, som anvender naturlige kølemidler.
• De tre teknologier skal skabe grundlag for
elektrificering af en stor andel af det industrielle procesvarmebehov, samtidig med at
energieffektiviteten øges, og
drivhusgasudledningen reduceres
betydeligt.
• Det sker ved at udvikle og demonstrere tre
højtemperaturvarmepumpeteknologier med
fremløbstemperaturer på op til 200 °C – hver
med en varmeydelse på 500 kW.
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• De tre systemer bruger damp (vand),
kulbrinter og CO2 som kølemiddel, og kombineret kan de dække de fleste
anvendelser med højeste effektivitet.
• Alle systemer vil blive grundigt testet med
hensyn til funktion og ydelse inklusive potentielle system- og komponentmodifikationer. Systemerne demonstreres
efterfølgende hos slutbrugere med fokus på
analyse af den langsigtede ydeevne og pålidelighed.

Anders Barsballe Papsø, Danish
Crown, der her ses sammen med
Benjamin Zühlsdorf, konsulent (tv) og
Peter Schneider, forretningsleder (th)
fra Teknologisk Institut, er en af
deltagerne i SuPrHeat-projektet. I alt
16 projektpartnere fra Tyskland,
Sverige, England og Danmark deltager
i projektet.

hæve temperaturen med naturgas til det ønskede niveau og distribuere ud i vores vandsystemer,« siger Anders Barsballe Papsø.

Potentiale for mere overskudsvarme
Som en del af slagteprocessen køres slagtekroppene gennem en
svideovn, der fjerner deres børster. Det kræver åben ild, og denne
proces forventes derfor ikke at kunne erstattes af varmepumper,
mens skoldningen, som foregår med damp, vil kunne ske med en
varmepumpe, der kan levere 100-200 °C.

»Røggassen fra svidningsprocessen er på cirka 400 °C, og den
genvinder vi allerede til varme, der kan bruges andre steder. Faktisk har vi stadig en del overskudsvarme, som vi i dag ikke udnytter, så der er stadig et potentiale for at udnytte mere overskudsvarme,« siger Anders Barsballe Papsø.
Aktuelt er der et firetrins-system til udnyttelse af overskudsvarme fra køleanlægget: kondensator, overhedningsfjerner, varmepumpe og oliekøling.
»Allerede i dag anvender vi varmepumper i udnyttelsen af over-
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skudsvarmen, men ved meget lavere temperaturer end de
højtemperaturvarmepumper, som SuPrHeat-projektet måske
munder ud i. Vi bruger i dag varmepumper til at hæve temperaturerne fra 10 til 45 °C, og det skal ses i sammenhæng
med de ganske store mængder varmt vand, vi forbruger – op
til 70-80 kubikmeter i timen i de 16 timers daglig produktion,« siger Anders Barsballe Papsø.
Som et led i SuPrHeat-projektet skal energikonsulenterne
Viegand Maagøe nu screene processerne på slagteriet i Horsens for at identificere de steder, hvor en højtemperaturvarmepumpe vil kunne gøre en forskel.
»På sigt vil det være meget interessant for vores slagterier,
hvis det kan lykkes at udvikle varmepumper, der kan levere
temperaturer over 100 °C. Men én ting er at få teknologien
til at fungere, en anden ting er, hvad det koster at producere
varmen: Er det en god business case at begynde at lave
damp på en varmepumpe? Det må tiden vise,« siger Anders
Barsballe Papsø.

Hedtvand, damp og fedtsmeltning
Varmpumperne kan på sigt også supplere eller erstatte slagteriets hedtvandskedler, der i dag laver vand på op til 100 °C
i fremløb, og som bruges til centralvarme og ventilation –
særligt om vinteren.
»Her vil der måske være mulighed for at erstatte eller supplere med højtemperaturvarmepumper til vores almindelige
opvarmning af slagteriet. Derfor håber vi, at Danish Crown

Aktiviteter
• Projektet er opdelt i følgende faser:
• Udvikling af varmepumpekoncepter
• Varmepumpeintegration i
eksisterende faciliteter
• Varmepumpeintegration i nyt
procesudstyr.
• Udvikling og demonstration af R718
(damp)-varmepumpe
• Udvikling og demonstration af
kulbrintevarmepumpe
• Udvikling og demonstration af
CO2-varmepumpe
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Anders Barsballe Papsø, Danish
Crown, og Benjamin Zühlsdorf,
Teknologisk Institut (th) foran et
kaskadeanlæg med CO2 og ammoniak i Køle- og Varmepumpeteknisk
Laboratorium på Teknologisk
Institut.

Teknologisk
Institut
• Teknologisk Institut (TI) er et
førende og uafhængigt institut inden for forskning, udvikling, demonstration og test.
• TI har mere end 1.000 specialister og hjælper mere end
10.000 kunder fra 65 forskellige lande om året.
• TI er et multidisciplinært institut med ekspertise inden for
forretningsområderne: Landbrug og bioressourcer, fødevarer, miljøteknologi og ressourcer, byggeri og anlæg, energi,
agil produktion, produkter og
materialer og big science.
• TI’s vision er, at teknologi skaber en bedre fremtid og er
dagsordenssættende i forhold
til virksomheders teknologianvendelse. Både når det gælder
den grønne omstilling, digitalisering, vækst og produktivitet
samt innovationskapacitet.
• TI er et af syv Godkendte
Teknologiske Serviceinstitutter i Danmark. De syv GTSinstitutter skal understøtte
kommerciel innovation og
teknologisk udvikling i
Danmark. For at blive GTSinstitut kræver det en godkendelse fra uddannelses- og
forskningsministeren.
• TI blev etableret i 1906 og
er selvejende.
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Højtemperaturvarmepumper er en nøgleteknologi i bæredygtige
energisystemer og
SuPrHeat-projektet har
fokus på varmepumper,
der opererer ved
temperaturer op til 200
°C eller mere. Her ses
Anders Barsballe Papsø,
Danish Crown, og Peter
Schneider, Teknologisk
Institut (th) foran
instituttets ammoniak-chiller.

Skoldekabinerne er de største
dampforbrugere på slagteriet
og anvendes til skoldning af
grisene, så deres børster
løsnes og efterfølgende kan
skrabes af.

som led i projektet får mulighed for at afprøve en af de nye højtemperaturvarmepumper. Det er jo en teknologi, som ikke
er kommercielt tilgængeligt i dag, men
som vil kunne komme til at spille en vigtig
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Teknologisk
Institut har
• Mere end 1.000
medarbejdere.
• 70 laboratorier.
• Mere end 8.000
virksomhedskunder.
• En omsætning på over
1 milliard kroner.
Aktiviteter fordelt på
• 43 procent danske
kunder.
• 22 procent
udenlandske kunder.
• 19 procent forskning
og udvikling.
• 11 procent
resultatkontrakter.
Smelterøret er den
næststørste dampforbruger
på slagteriet og anvendes til
at smelte fedt af fraskær fra
slagteprocessen. Det
smeltede fedt videreforarbejdes bl.a. til ”våde
grever”, der kan anvendes i
fødevarer.

rolle for vores slagterier, og også for fødevarebranchen generelt og formodentlig en
række andre brancher,« siger Anders
Barsballe Papsø.
Ud over skoldningen af grisene med

damp vil varmepumperne måske kunne
anvendes til den fedtsmeltning, som udvinder fedtet fra de slagtede grise, og som
anvendes i konsumprodukter.
»Vores kedler har en dampeffekt i dag

Lokationer
• Taastrup, Odense,
Aarhus, Sønder
Stenderup, Skejby
og Barcelona.

på 3-4 MW, og varmepumperne i SuPrHeat-projektet får en effekt på 400-500 kW,
så der er stykke vej endnu, før vi vil se en
fuldstændig erstatning af naturgas til
damp, hedtvand og fedtsmeltning, men
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Anders Barsballe Papsø,
Danish Crown sammen med
Peter Schneider, Teknologisk
Institut (t.v.), som er projektleder på SuPrHeat-projektet.
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måske kan varmepumperne til at begynde med reducere naturgassen, hvis teknologien kommer på plads, og så kan
man på sigt skalere op,« siger Anders
Barsballe Papsø.
For Danish Crown og mange andre
virksomheder er spørgsmålet: Hvad må
den grønne omstilling koste?
»På den ene side skal varmepumper
kunne konkurrere med prisen på naturgas og biogas, men det er klart, at Danish Crown med sin målsætning om
CO2-neutralitet bliver nødt til at udfase
eller kraftigt reducere de fossile brændsler. Vi kender ikke prisen på, hvad det
kommer til at koste at opnå disse reduktioner, men samtidig er vi på en
bundet opgave med at skabe en mere
bæredygtig fødevareproduktion, så der
skal findes nye løsninger, der kan reducere CO2-udledningerne,« siger han
videre.

Økonomi og deltagere
• SuPrHeat-projektet er støttet af EUDP med 34,2
millioner kroner og har en varighed på fire år
(september 2020 til august 2024).
• Projektkonsortiet består af 16 partnere fra Danmark,
Tyskland, Storbritannien og Sverige: DTU, Victor
Energi- & Køleteknik, Bock, Hamburg Vacuum, CS
TechCom, Spirax Sarco, Alfa Laval, Danfoss, Fuchs
Lubricants, Viegand Maagøe, GEA Process
Engineering, Arla Foods a.m.b.a., Danish Crown, Royal
Unibrew, Chr. Hansen og Teknologisk Institut.

Heat Sink

Temperature Lift

Tsink
Sink

Valve

Working
fluid
Electrical
power

Source

Tsource

Compressor

Heat Source
I SuPrHeat-projektet tester man tre varmepumpeteknologier, som hhv. anvender damp (vand), kulbrinter og CO2 som kølemiddel. Princippet bag varmpumpeteknologierne vist i illustrationen har potentialet til at dækker en stor del af det industrielle procesvarmebehov
på op til 200 °C med høj effektivitet.
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Innovativ og
automatiseret
udsugning af
teglværkets
støv
Technor og Randers Tegl har samarbejdet om at
udvikle en innovativ, effektiv og energibesparende
udsugning af støv fra produktionen af mursten
– som bortsparer den traditionelle luftkniv.

Fra venstre mod højre:
Ingeniør Thomas Heby,
ingeniør Morten Sørensen og
maskinmester, adm. direktør
Mathias Sørensen, Technor,
diskuterer dimensionering og
materialer ved Technor-løsning
på Hammershøj Teglværk.
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Af Joel Goodstein
Foto Jesper Voldgaard

P

rocesudsugning til industrien er
helt afgørende for arbejdsmiljø,
sikkerhed, produktkvalitet, rengøring, vedligehold og levetid på
komponenter. Alle disse forhold er afhæn-

gige og påvirkelige af luftkvalitet – ikke
mindst støv og partikler.
Technor kalder sig selv en af de førende
leverandører og udviklere af industriel procesventilation. Virksomheden er etableret i
1998 af Mogens Sørensen, men ledes i
dag hans søn Mathias Sørensen, som er
uddannet maskinmester og har titel af administrerende direktør for Technor.

Den røde sugetragt er ”hjertet” i hele processen. Det er en
automatisk sugetragt, hvor højden på denne automatisk tilpasses
de forskellige typer mursten, der kan køre på transportbåndet
under tragten. Robotten på billedet efter tragten håndterer
murstenene til det næste transportbånd for de videre processer.
Mursten er suget rene for det overskydende sand, inden de
rammer robotten.
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»Som udgangspunkt er vi en projekterende virksomhed. Vi producerer ikke
egne komponenter, men designer, dimensionerer og sammenstykker ventilationsløsninger med de rigtige komponenter ud
fra kundernes ønsker. Vi er uafhængige
af producenter og leverandører og kan
også udvikle egne specialløsninger hvis
nødvendigt, som vi lige har gjort til Ham-

mershøj Teglværk,« siger Mathias Sørensen.
Technor leverer ventilation, svejse- og
spånsugning og filtreringsanlæg – nogle
gange med varmegenvinding – til mange
forskellige brancher: træ-, metal-, plastkomposit – og teglværksindustrien.
»Vi laver ventilation og udsugningsanlæg til alle former for partikler. Vores løs-

ninger forbedrer både arbejdsmiljøet på
virksomheden, men reducerer også den
eksterne miljøbelastning til atmosfæren,«
siger Mathias Sørensen.

3D-modellering og mock-up
En af de faste kunder er Randers Tegl,
som har fire teglværker i Danmark.
Technor har leveret ventilation og filter-

TECHNOR
• Technor leverer procesventilation til industrien og ønsker at være
blandt de førende leverandører af ventilationsløsninger - såvel procesudsugningsanlæg som
bioventilationsanlæg med mere end 35 års erfaring i branchen. Løsninger tilbydes også med
online-overvågning.
• Målet er altid, at Technorløsninger dimensioneres
og projekteres efter optimale driftsomkostninger
og minimalt vedligehold,
og at de designes efter
kundens specifikke ønsker frem for standardløsninger.
• Technor er etableret i
1998 af Mogens Sørensen, og hans søn maskinmester Mathias Sørensen er administrerende
direktør.
• Technor leverer løsninger
i Danmark og til kunder i
blandt andet Marokko,
Kina, England og USA.
• Technor har to søstervirksomheder: BioVent
og AquaVent.

Håndteringsrobot for mursten til
ovnvogn hvor murstenene
brændes. Murstenene som
kommer fra tørrekammeret er nu
klar til at blive brændt, og ud
kommer højkvalitetsmursten i
den anden ende.
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RANDERS TEGL

anlæg til tre af teglværkerne – ni anlæg i
alt. Senest en nyudviklet, automatiseret
løsning til udsugning, der sikrer fjernelse
af støv og sand fra mursten undervejs fra
tørring til ovn.
»Det var en løsning, som krævede, at vi
tænkte lidt ud af boksen. Vi måtte etablere
en mock-up på vores værksted, hvor vi løbende kunne afprøve løsningen, og som vi
også kunne bruge til FAT – Factory Acceptance Test, hvor repræsentanter fra teglværket var til stede og dermed kunne godkende løsningen,« siger Mathias Sørensen.
Undervejs fra tørring til ovn kører murste-

nene på transportbånd og samles op af en
robot. Efter tørringen er stenene fulde af
løse partikler fra sand og ler. Så der er behov for effektiv rengøring af murstenene.
»Ud fra vores målinger og registreringer
på fabrikken har vi først tegnet et udkast
til en løsning, herunder anvendt 3D-modellering, og derefter bygget en prototype
på vores værksted, som vi lavede test
med,« forklarer Morten Sørensen, ingeniør
hos Technor.
Ofte vil man bruge en luftkniv til at
hvirvle sand og støv op, som sugehætten
så suger væk.

• Grundstenen til Randers
Tegl-Gruppen blev lagt i
1911, hvor Carl Piper købte sit første teglværk.
Siden er det gået støt
fremad med opkøb af
teglværker og salgsaktiviteter i Skandinavien og
Tyskland.
• Koncernens samlede aktiviteter gør Randers
Tegl-Gruppen til en af
Nordeuropas førende
teglproducenter - som
resultatet af mange generationers erfaringer
med tegl.
• Randers Tegl tilbyder
markedets bredeste udvalg af teglprodukter fra
teglværker i Danmark og
Tyskland. Som en af de
største teglproducenter
er Randers Tegl-Gruppen
leverandør til hele Skandinavien og Tyskland.
Randers Tegl har fire
teglværker i Danmark:
Gandrup, Hammershøj,
Højslev og Vindø.

Sugetragt på båndet med mursten bortsuger overskydende sand og andre restmaterialer
fra transportbåndet – i baggrunden ses robotcellen bag sikkerhedsgitter.
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Fra højre mod venstre er
det Morten Sørensen,
Technor, Jonas Bønsø,
Randers Tegl, Thomas
Heby, Technor, og
Mathias Sørensen,
Technor - foran filteret til
procesudsugningsanlægget Hammershøj
Teglværk.
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»Men teglværket ønskede en meget
energieffektiv løsning og mindst muligt
vedligehold, så vi begyndte at arbejde hen
mod en løsning helt uden luftkniv, som er
en fordyrende og energiforbrugende komponent,« siger Morten Sørensen videre.

Støv fra produktion af mursten

Fra venstre mod højre er det: Jonas Bønsø, Randers Tegl, Morten Sørensen, Technor,
Thomas Heby, Technor, inspicerer mursten efter overskydende sand er suget af og tjekker
kvaliteten af både murstenen og effekten af udsugningen.

På Hammershøj Teglværk – der er en del
af Randers Tegl-koncernen – er maskinmester Jonas Bønsø vedligeholdschef med
ansvar for at holde maskinparken og alle
produktionslinjer kørende. På Hammershøj
Teglværk produceres cirka 35 millioner
mursten årligt, og grundet stor efterspørgsel fra byggebranchen kører produktionen
i døgndrift.
»De materialer, vi arbejder med, er i sig
selv kilder til støv og partikler i luften. Hvis
vi ikke suger luften ud, har vi støv over alt.
Nogle steder bruger vi støvsugere, men
kontinuerlig udsugning er det optimale for
at sikre en god luftkvalitet på teglværket
– både af hensyn til arbejdsmiljøet, men
også for sikre en høj kvalitet af mursten og
undgå utidig nedslidning af vores produktionsapparat,« siger Jonas Bønsø.
Baseret på erfaringerne fra deres tidligere samarbejde henvendte Randers Tegl sig
igen til Technor, da man stod med et ønske om at etablere et nyt udsugningsanlæg på en af produktionslinjerne på Hammershøj Teglværk, hvor der ikke tidligere
havde været udsugning.
»Efter tørreprocessen sidder der sand på
stenene, som bliver ført med rundt i produktionen, hvis vi ikke fjerner det. Derfor
ønskede vi at skabe en udsugningsløsning,
der fjernede sandet fra de tørrede sten, så
vi undgår, at sand og støv bliver ført rundt
i hele produktionen,« siger Jonas Bønsø.

Automatiseret løsning

Fra højre mod venstre: Morten Sørensen, Technor, Thomas Heby, Technor, Mathias
Sørensen, Technor – ved filteranlægget på Hammershøj Teglværk. Hovedfilteret til højre
og udsugningsventilator til venstre. Container under filteret med fuldmelder for tømning
med truck. Der diskuteres filterdesign og dimensionering.
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Sandet skaber slid på maskiner og øger
dermed behovet for vedligehold og udskiftning af komponenter. Med effektiv
udsugning kan man mindske behovet for
rengøring og undgå pludselig stop i produktionen.
»Vi ønskede en effektiv løsning, der
kunne fjerne sandet fra murstenene, og i
samarbejde med Technor har vi nu udviklet
en sugehætte, som fjerner støvet fra murstenene. En særlig udfordring har været,
at vi producerer forskellige typer mursten i
forskellige formater – længder og bredder
– og at vi kører med en del omstillinger i
produktionen. Hidtil er der sket en manuel

omstilling med håndsving, men vi har ønsket en mere automatiseret løsning, som
Technor nu har udviklet til os, og som tager højde for den forskellige højde på
murstenene. Sugehætten får besked fra
løfterobotten om, hvilken højde den skal
positionere sig i ved udsugningen,« siger
Jonas Bønsø.
I dag bruger operatørerne på teglværket
mærkbart mindre tid på rengøring og vedligehold af maskinanlæggene.
»Vores operatører har fået mere tid til
andre opgaver. Behovet for rengøring er
blevet væsentlig mindre. Vi sparer udskiftninger af remhjul, slidskinner og kuglelejer.
Vi har i det hele taget færre støvgener.
Som en bonus får vi nu et tilskud til vores
råmaterialer i form af tørt sand og ler. Det
støv, som vi suger væk fra murstenene,
kan vi nu genanvende som råmateriale, så
det ikke længere er et spildprodukt« siger
Jonas Bønsø.

Fælles udviklingsprojekt
Teglværket fik også et tilbud på den nye
udsugningsløsning fra en anden leverandør, men Technor fik opgaven, dels på

Maskinmester
og vedligeholdschef Jonas
Bønsø, Randers
Tegl (t.v.), og
ingeniør
Thomas Heby,
Technor – ved
inspektion af
mursten på
ovnvogn inden
den færdige
mursten
aflæsses og
pakkes.

grund af prisen, men også fordi der skulle
udvikles en løsning fra bunden.
»Det blev til et fælles udviklingsprojekt,
hvor vi løbende skulle afprøve forskellige
løsninger. Vi aftalte en fast pris på ventilator, filter og rørføring, men selve sugehætten var ikke en standardløsning, som blev

et samarbejdsprojekt uden fast pris på forhånd. Her havde vi stor glæde af at kunne
besøge hinanden, når det var nødvendigt,« siger Jonas Bønsø.
Han og Mathias Sørensen fra Technor

Intelligente styringer til grønne teknologier
SRO-anlæg

CTS-anlæg

Styretavler

Udvikling

PLC-styringer

ATEX-projekter

El-installation

Projektledelse

Automation Lab A/S, Svendborg - Afd. Sjælland, Albertslund - Tlf.: 5311 2910 - mail@automationlab.dk - www.automationlab.dk
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Sporvogn, som transporterer
hhv. våde og tørre sten til og
fra tørrekamrene. Ved formgivning af murstenen anvendes
der sand, for at stenen slipper
formen. Det er dette overskydende sand, der efter tørreprocessen suges af murstenene.

blev uddannet maskinmestre sammen og
har siden arbejdet sammen om flere løsninger leveret til teglværket.
»Vores samarbejde startede med en udsugningsopgave, hvor vi egentlig havde en
anden leverandør kørt i stilling, men vi
valgte at tage kontakt til Technor, hvor jeg
kendte Mathias, og de rykkede ud samme
dag. Dagen efter havde de en alternativ
løsning, som var både billigere og pladsbesparende. Det blev starten på vores samarbejde. Jeg synes, de er gode til at tænke
på vores behov frem for bare at sælge en
hyldevare. De udviser stor fleksibilitet også
når det gælder installation på tidspunkter,
som ikke forstyrrer vores produktion. Den
kan vi ikke stoppe, så det er meget vigtigt
for os, at større installationsopgaver kan
foregå uden for vores normale produktion.
Man kan sige, at Technor tilbyder hele
pakken: både en god ventilationsløsning,
men også alt det udenom,« siger Jonas
Bønsø.

Ingeniør Morten Sørensen, Technor, (t.v.) og maskinmester, adm. direktør Mathias Sørensen, Technor – foran sugetragt på Hammershøj
Teglværk. Der diskuteres luftflow, trykforhold og dimensioneringsværdier.
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PRODUKTNYHED:

Spira-trolTM Steam-Tight
– sikker dampkontrol og isolering med
dobbelt levetid
3D-modellering af sugetragt med luftkniv i det tidlige forstadie af
projektet gennem tilbudsgivningen. Modellen er for den endelige
løsning ændret væsentligt gennem udviklingsarbejdet.

Trial and error
I udviklingsprocessen blev udformet en tragt med den nødvendige lufthastighed og luftflowprofil, så den på den ene side ikke
sugede murstenene op, men alligevel kunne suge de tunge støv-,
sand- og lerpartikler op fra murstenene.
»Luft er en udfordring. Den er usynlig og ekstrem dynamisk.
Man kan ikke være sikker på, hvordan den opfører sig. Man må
prøve sig frem. Vi skulle både udvikle størrelse og facon på sugetragten og sugevinklen til de materialer, der skulle suges op, og
selvfølgelig finde det undertryk eller vakuum, der skal suges
med,« siger Thomas Heby, ingeniør hos Technor. Til daglig arbejder han meget med udsugningsløsninger til træindustrien, men
fik her en ny udfordring i mineralriget.
Uden luftkniv blev løsningen meget energibesparende og billigere i forhold til en mere traditionel løsning, som ville kræve store
mængder dyr trykluft. Det krævede mange forskellige opstillinger
på værkstedet, og flere udformninger af tragtmundingen, inden
den rigtige løsning var opnået.
»Vi stod og smed sand på mock-up’en for at bruge udelukkelsesmetoden. Det var trial and error over flere dage. Det var en
stor ting, da det viste sig, at vi kunne opnå tilstrækkelig udsugning uden luftkniv. Dermed havde vi imødekommet et stort ønske
fra teglværket,« siger Morten Sørensen.
Technor lægger meget vægt på det tværfaglige samarbejde
mellem maskinmestre, ingeniører og andre teknikere.
»Vi har mange forskellige kompetencer i huset plus mange års
erfaring. Vi har dygtige ingeniører og maskinmestre, så vi i dette
projekt selv har udviklet både en sugetragt med den rette luftprofil og styringer med en aktuator til at flytte sugemundingen op og
ned i samspil med robotten. Thomas og Morten har udviklet styring og sugeløsning. Vi udnytter hinandens fagligheder og ekspertiser. Når jeg kommer til kort, kan jeg trække på ingeniørerne eller
vores maskinmester Kristian Hollen, som er el- og styringsspecialist. Vi er et lille dynamisk hus, som også har så meget faglig stolthed, at vi ikke giver op, selv om vi står over for en opgave, vi ikke
har løst før. Vi ved også, at fremtiden vil stille krav om endnu
mere overvågning på distancen og automatisering, så det skal vi
være klar til,« siger Mathias Sørensen.

Spira-trolTM Steam-Tight reguleringsventil er
udstyret med et ”flip-over” sæde, som betyder:
• Dobbelt levetid sammenlignet med
konventionelle ventiler
• Vedligeholdelse med minimal
driftsforstyrrelse
• Intet krav til specialværktøj
• Intet behov for at fjerne
ventilen fra ledningen
Egnet til mange applikationer til
damptemperaturkontrol
Spira-trolTM Steam-Tight er velegnet til mange
applikationer inden for damptemperaturkontrol,
herunder pasteurisering, varmevekslere,
sterilisering, kappe-beholdere, fordampere,
kogegryder og HVAC.

Læs mere på

spirax.dk
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Maskinmestrenes
Forening — vi arbejder
for dig
Som medlem af Maskinmestrenes Forening har du
adgang til en lang række attraktive medlemsfordele.
Juridisk rådgivning og service
Få hurtigt svar om løn og kontraktforhold, og få kvalificeret sparring om din karriere.

Faglige netværk
Få faglig sparring, kom på virksomhedsbesøg og mød inspirerende kolleger.

Møder og temadage
Få ny viden og inspiration på faglige halv- eller heldagstemamøder.

Erhvervskonferencer
Få adgang til erhvervskonferencer, og vær med til at præge debatten.

Kurser og efteruddannelse
Få nye faglige kompetencer, og bliv klar til næste skridt i din karriere.

Fagmagasinet Maskinmesteren
Få adgang til artikler og portrætter om maskinmestre, ledelse og teknologi.

Håndbog for maskinmestre – hfmm.dk
Få unik adgang til tusindvis af tekniske formler direkte på PC, mobil og tablet.

Jobportalen Maskinmesterjob.dk
Find drømmejobbet, og kom videre i din karriere.

Vidste du, at
Maskinmestrenes Forening
samarbejder med
forskellige organisationer,
foreninger og selskaber for
at sikre dig de bedste
medlemsvilkår?

Oplev dine
medlemsfordele

Pensionsordning
i PFA

Akademikernes
A-kasse

Få en fleksibel pensionsordning
med opsparing, forsikringspakke
og mulighed for helbredssikring.

Få målrettet karriererådgivning
og økonomisk hjælp, hvis du
bliver ledig.

TJM Forsikring

Lån & Spar Bank

Få attraktive forsikringer
til skarpe priser og
lav selvrisiko.

Få en personlig rådgiver
og Danmarks højeste rente på
din lønkonto.

Løntabsforsikring

Forbrugsforeningen

Få ekstra økonomisk
sikkerhed med en løntabsforsikring
hos TopDanmark, hvis du
bliver ledig.

Få rabat i 4.600 forretninger
i hele landet med
Forbrugsforeningen.

Kontakt os og få personlig rådgivning
på tlf. 3336 4920 eller mail mf@mmf.dk

Innovativt
brandslukningssystem
med kæmpe potentiale
Det hele begyndte på et smedeværksted på fødeøen Læsø.
Fem år senere har maskinmester Jesper Rosenfeldt Hansen solgt HydroPen,
et banebrydende brandslukningssystem til containerbrande, til den globale
markedsleder Viking Life-Saving Equipment.

Efter tre års
udviklingsarbejde var
det færdige produkt,
HydroPen, klar til at
indtage markedet.
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Af Martin van Dijk

J

esper Rosenfeldt Hansen er som
maskinmestre er flest – typen,
der ser et problem og tænker, det
kan gøres meget bedre. Han har
taget det skridtet videre og bevist, at han
havde ret. Problematikken oplevede han i
tiden som sejlende maskinmester, hvor der
opstod en containerbrand. Branden blev i
det tilfælde slukket, men det satte tankerne i gang.
»Jeg kunne se en kæmpe problematik i
forhold til at komme ind i containeren,
hvilket ganske enkelt ikke var muligt med
det nuværende udstyr. En udfordring, der
blev endnu større, hvis branden opstod i
en container oppe i højden. Der kunne
branden ikke slukkes, medmindre skibet

vendte tilbage til havn,« siger Jesper Rosenfeldt Hansen.
Brande i containere er et stort problem
for det maritime erhverv, hvor der i gennemsnit opstår en større containerbrand
hver 60. dag. Senest førte en brand til et
forlis af skibet Xpress Pearl ud for Sri Lanka, som sank den 3. juni efter at have været i brand i 14 dage.

Efter Jesper Rosenfeldt Hansens egen
oplevelse begyndte tankerne og ideerne at
rumstere. Det måtte være muligt at udvikle en løsning, der gjorde det let og enkelt
at komme ind i containeren.
»Mine tanker kredsede omkring det allerede eksisterende vandtryk, der er i skibets brandsystem. Det måtte være muligt
at bruge dette tryk til at penetrere contai-

»Jeg kunne se en kæmpe problematik i
forhold til at komme ind i containeren, hvilket
ganske enkelt ikke var muligt med det
nuværende udstyr. En udfordring der blev
endnu mere umulig, hvis branden opstod i en
container oppe i højden. Der kunne branden
ikke slukkes, medmindre skibet vendte
tilbage til havn.«
Jesper Rosenfeldt Hansen, maskinmester.

Vandtrykket driver
systemets boreog sprøjtedyse,
som gennemborer
containerdøren.
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HydroPen er blandt andet
unik, fordi den løser
problematikken omkring
at slukke containerbrande
i højden.

neren. Derfor gik jeg i gang med at udvikle forskellige prototyper,
hvor vandtrykket var drivmidlet til at komme igennem containeren. Ideen var, at vandtrykket skulle bruges til at lave en rotation,
som så på en eller anden måde skulle bruges til at bryde igennem
containerens skal,« siger han.

Komplekse brande
Efter tre års udviklingsarbejde var det færdige produkt HydroPen
klar. Løsningen er en innovativ, brugervenlig og effektiv løsning.
Systemet fungerer ved, at det monteres på en af skibets brands-

»At skabe innovation med det
formål at redde menneskeliv er
hele kernen i det, vi ville opnå
med HydroPen, og vi er
overbeviste om, at vores
opfindelse er i gode hænder
hos Viking.«
Jesper Rosenfeldt Hansen og
Martin Winkel, HydroPen.
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langer og hejses op ved hjælp af en teleskoparm, hvilket kan gøres af blot et enkelt besætningsmedlem. Vandtrykket alene driver
systemets bore- og sprøjtedyse, som gennemborer containerdøren, hvorefter den skifter til en sprøjtefunktion og slukker branden med vand, skum eller CO2 direkte ved kilden.
»Containerbrande ombord på containerskibe er nogle af de
mest komplekse brande, der findes. I og med at lasten kan indeholde utallige forskellige laste, er det også et utal af forskellige
stoffer, der blandes sammen, når der opstår en brand ombord. Så
da jeg begyndte med at udvikle produktet, var det med et ønske
om at hjælpe de søfarende. At give dem en realistisk chance for
at håndtere disse brande, når de opstår, og det er vi lykkedes
med,« siger Jesper Rosenfeldt Hansen.
Sammen med sin kammerat, Martin Winkel, der blev en del
af projektet undervejs, har han netop solgt HydroPen til Viking
Life-Saving Equipment A/S, der er global markedsleder inde for
marine-, offshore- og brandsikkerhedsløsninger, og har været
distributør af HydroPen, siden det færdige produkt blev lanceret i
2019.
»At skabe innovation med det formål at redde menneskeliv er
hele kernen i det, vi ville opnå med HydroPen, og vi er overbeviste
om, at vores opfindelse er i gode hænder hos Viking,« siger de
begge.

Jesper Rosenfeldt
Hansen har været
verden rundt for at
fremvise HydroPen
hos mulige kunder.

Den lokale smedje og brandstation
At Jesper Rosenfeldt Hansen fem år efter ideen opstod, står med
et banebrydende og innovativt produkt, der netop er solgt til en
markedsførende global virksomhed, lå ikke i kortene. Projektet
startede nemlig som et ægte ’garagestudie’ hos den lokale smed
på Læsø. Her fik Jesper Rosenfeldt Hansen lov til at låne værkstedet og de tilhørende maskiner.
»Her gik jeg i gang med at lave forskellige prototyper, og hver
gang jeg skulle afprøve dem, skulle jeg have fat i det lokale
brandvæsen for at få det vandtryk, der skulle til for at teste,« siger Jesper Rosenfeldt Hansen. I denne del af udviklingsfasen drog
han virkelig stor fordel af sin baggrund som maskinmester.
»Hvis ikke jeg havde haft forståelse for de forskellige forarbejdningsmetoder som svejsning, drejebænk og så videre, var projek-

tet nok ikke blevet til noget. Så havde jeg været nødt til at betale
en smed, hver gang der skulle laves noget. Det var en kæmpe
force, at jeg både havde den praktiske og teoretiske tilgang til
det,« siger han.
På et tidspunkt stod han med en færdig og funktionsdygtig
prototype. Prototypen tog han med til en større aktør i markedet,
hvor han fik lov til at præsentere den på de bonede gulve. Et besøg, der blev definerende for det færdige produkt.
»De havde selv lige haft en større brand på et af deres skibe,
og de syntes, det så spændende ud, men hvis det skulle kunne
bruges i den virkelige verden, skulle den færdigudvikles og kunne
bruges i højden. Jeg fik virkelig meget ud af at gå til en aktør i
markedet tidligt i projektforløbet,« siger Jesper Rosenfeldt Hansen.

AFRY sætter fart i den grønne omstilling
mod et mere bæredygtigt samfund

Besøg os på afry.dk
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Hverken Læsø eller det at lægge mange timer i sit job er fjernt
for idemanden bag HydroPen. Han er opvokset i et fiskermiljø på
netop Læsø. Her var samtlige mandlige familiemedlemmer selvstændige fiskere, og det har været med til at forme iværksætteren Jesper Rosenfeldt Hansen.
»Som selvstændig fisker tæller man ikke timer, der flyder
arbejde og fritid sammen, så det er jeg vokset op
med. Fra min tid som maskinmester til søs er
jeg ligeledes vant til at arbejde på skæve
tidspunkter. Jeg trives i et kaotisk miljø,
hvor det hele flyder sammen, så det
innovation
har været naturligt for mig at blive
iværksætter, « siger han.
formål at redde

Sideløbende med udviklingen og besøget hos den større aktør,
var HydroPen-projektet en del af Danish Tech Challenge, hvor der
blev sparret med andre teknikere. HydroPen endte med at vinde
de 500.000 kroner, der var førstepræmien i konkurrencen, og efterfølgende kom der andre investorer med, som gjorde det muligt
at færdigudvikle det endelige produkt.
»Frem til vi vandt Danish Tech Challenge i januar 2018, havde jeg passet mit arbejde som
maskinchef på Læsøfærgen ved siden af,
men herefter gik jeg 100 procent ind i
projektet,« siger Jesper Rosenfeldt
»At skabe
Hansen.

Født ind i
iværksættermiljø

med det
menneskeliv er hele kernen i
det, vi ville opnå med HydroPen,
og vi er overbeviste om, at vores
opfindelse er i gode hænder hos
Viking.«

Mere kan være på vej

Jobbet på Læsøfærgen havde
Selvom HydroPen i dag er solgt,
Jesper Rosenfeldt Hansen fået
er Jesper Rosenfeldt Hansen statidligere i udviklingsfasen af Hydig en del af Viking Life-Saving
droPen. Da projektet tog sin
Equipment. Det næste år skal han
form, arbejdede han som maskinvære med til hjælpe HydroPen på
mester til søs, hvilket betød, at
rette vej, og derefter er han ude af
Jesper Rosenfeldt Hansen og
han var væk seks uger ad gangen. I
sit første iværksætterprojekt. IværkMartin Winkel, HydroPen.
takt med at HydroPen-projektet udsættergenet er dog langt fra slukket,
viklede sig, så var det pludselig ikke
og Jesper Rosenfeldt Hansen har en klar
længere muligt.
karrierestrategi for, hvad fremtiden skal
»Min tilstedeværelse blev mere og mere
bringe.
påkrævet, og jeg kunne ikke bare blive væk fra
»Jeg skal ud i markedet igen og arbejde som
et møde. Med jobbet som maskinchef på Læsøfærgen
maskinmester. Jeg ved ikke helt inden for hvilken branblev det muligt at køre projektet fuldtid ved siden af,« siger Jesper
che, men jeg har altid været og er stadig drevet af det maritime.
Rosenfeldt Hansen.
Der er dog også utroligt mange spændende projekter inden for
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Når HydroPen har gennemboret containeren, skiftes
der til en sprøjtefunktion, som slukker branden med
vand, skum eller CO2 direkte ved kilden.

energisektoren i forhold til Power2x og offshore vindmøller, som
det kunne være spændende at blive en del af,« siger Jesper Rosenfeldt Hansen.
Returen til arbejdsmarkedet er også med en anden dagsorden,
da Jesper Rosenfeldt Hansen i udviklingsprocessen af HydroPen
har gjort sig værdifuld erfaring. Erfaring han vil drage nytte af, når
iværksættergenet igen skal aktiveres.
»Jeg har allerede ideer til nye produkter, jeg gerne vil udvikle,
men hvis man vil ramme plet med et produkt, så nytter det ikke
noget, at man bare står på værkstedet. Man er nødt til at komme
ud i virkeligheden og se og opleve problematikkerne,« siger Jesper Rosenfeldt Hansen, der i det hele taget ser andre aktører som
en essentiel part for iværksættere.
»Ud fra min egen erfaring vil mit bedste råd til andre, der gerne vil være iværksættere, være, at man skal få valideret produktet tidligt i processen. Med det mener jeg, at man skal ud i
markedet og få bekræftelse på, at der er en efterspørgsel på
produktet. Der er mange, som har opfundet noget, uden det
nogensinde bliver til noget. Ved at blive bekræftet i markedet
ved at andre ser potentialet, så sker der noget, og man føler sig
mere forpligtet. Det var i hvert fald afgørende for udviklingen af
HydroPen,« siger han.

Kurser - Teknologisk Institut

Nyt samarbejde giver maskinmestre
rabat på kvalitetskurser
Som medlem af Maskinmestrenes Forening kan
du nu få ti procent rabat på en lang række af de
kurser, som udbydes af Teknologisk Institut.
Teknologisk Institut har leveret uddannelse til dansk
erhvervsliv siden 1906 og har dermed mere end 110 års
erfaring med kurser og uddannelser.
Hvert år deltager flere end 17.000 personer i Teknologisk
Instituts arrangementer, der er en bred vifte af mere end
1.000 kurser, uddannelser og konferencer.
Kurserne handler om it, personlig udvikling, ledelse, projektledelse, byggeri og energi, produktivitet, logistik og måleteknik – foruden kommunikation, salg og marketing med mere.

Kurserne afholdes flere steder i Danmark, og med en kundetilfredshed på 4,4 stjerner ud af 5 er kvaliteten altid i fokus.
Du kan se kurserne her
www.teknologisk.dk/kurser – alle kurser med koden A giver
ti procent rabat til maskinmestre.
Tilmelding
Tilmelding skal ske gennem Maskinmestrenes Forening på
mf@mmf.dk.

!

Hold øje med kampagner med
ekstra rabatter på udvalgte kurser
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JOB OG JURA

Viktoria Engelbreth
Allerslev Kristensen
Juridisk konsulent

Fratrædelsesaftaler
– et værktøj til en
god fratræden
I forbindelse med opsigelser kan der være mange gode
grunde for både medarbejder og arbejdsgiver til at overveje at
indgå nærmere aftale om fratrædelsens specifikke vilkår.

H

ver begyndelse har sin ende, og
hver ansættelse dermed sin fratrædelse, hvad enten den afgives af
medarbejderen selv eller dennes
arbejdsgiver. En fratrædelse er således unægteligt et forløb, alle ansatte på et tidspunkt vil
stifte bekendtskab med i deres arbejdsliv.
Mange overser dog muligheden for at anvende fratrædelsesaftaler til at aftale vilkår for
afviklingen af samarbejdet, som stiller både
medarbejderen og arbejdsgiveren bedre, hvormed man dermed får det bedste ud af opsigelsen, uagtet dens anledning, og får afsluttet
samarbejdet på bedste vis.

Hvorfor overveje
fratrædelsesaftaler?

I hvert andet nummer
af Maskinmesteren skriver
de juridiske konsulenter i
Maskinmestrenes Forening
om aktuelle ansættelsesretlige problemstillinger.

Søren Nim Larsen
Chefjurist
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Flemming Knudsen
Juridisk konsulent

Fratrædelsesaftaler indgås ofte i forbindelse
med arbejdsgivers opsigelse af et medlem,
men kan ligeledes anvendes ved medarbejderens egen opsigelse.
Hvad enten en opsigelse skyldes overgangen til et nyt job, eller en opstået konflikt,
skår i samarbejdet, nedskæringer, organisationsændringer med videre, kan en fratrædelsesaftale ofte være en løsning for parterne til
at få det bedste ud af situationen og opnå
den optimale afvikling af samarbejdet.
Fratrædelsesaftaler giver en aftalefrihed,

Jeppe Thulstrup
Juridisk konsulent

Mona Yassine
Juridisk konsulent

hvor der fleksibelt kan indgås en nærmere aftale om vilkårene for afslutning på samarbejdet for det specifikke, unikke ansættelsesforhold.
Denne aftalefrihed giver mulighed for at
tilpasse fratrædelsen den konkrete situation,
og tillader begge parter at forholde sig til deres ønsker og behov i den pågældende situation. Dermed kan samarbejdet afsluttes på bedste vis, uden et efterfølgende større ”juridisk
slagsmål.” Herigennem føler begge parter sig
tilgodeset og imødekommet, og at situationen
ved opsigelsen er endeligt afsluttet. Herved
sikres endelig enighed om, hvordan ansættelsesforholdet afvikles bedst muligt – såvel personligt som økonomisk.
Således kan fratrædelsesaftalerne overvejes
ved alt fra forligsmæssig løsning på en konflikt, som eksempelvis bortvisning eller usaglig afskedigelse, til mere fredelige omstændigheder, som for eksempel nyt arbejde eller
nedskæringer/omstruktureringer, hvor målet
primært er at hjælpe medarbejderen bedst
muligt videre.

En frivillig ordning
En fratrædelsesaftale er et udtryk for fri vilje
om indgåelse af aftale mellem parterne om
vilkårene for en fratrædelse, hvad enten

Kristine Maria Kramer
Juridisk konsulent

Jan Michael Lindgreen
Juridisk konsulent

Viktoria Engelbreth
Allerslev Kristensen
Juridisk konsulent

Vær varsom med at forhandle dit
dennes vurdering af arbejdsopgaverne.
det er opsigelse, afskedigelse eller lignenopsigelsesvarsel kortere!
Det er muligt at forsøge at bringe gode
de.
argumenter for løsningen.
Hverken medarbejderen eller arbejdsgiDet er sjældent tilrådeligt at forhandle sit
Fritstilles medarbejderen, foreligger norveren kan derfor ensidigt kræve fratrædelopsigelsesvarsel kortere ved en fratrædelmalvis en pligt til at søge nyt arbejde i perisesaftalen eller dens vilkår, men må benytsesaftale. Dette skyldes, at lønmodtageren
oden og en mulighed for dobbeltløn på
te sig af dialog om, hvorfor aftalen og
ved en sådan aftale kan anses for at være
denne baggrund, alt afhængig af
dens indhold er en god løsning.
den aftalte modregningsDermed kan arbejdsgiveren ikke
adgang. I den forbindelse er det
tvinge medarbejderen til at indgå
Mange overser muligheden for
derfor væsentligt at tage stilling til,
en sådan aftale, og omvendt har
at anvende fratrædelsesaftaler
om der må påbegyndes konkurremedarbejderen ej heller krav på at
rende beskæftigelse i perioden.
den indgås.
til at aftale vilkår for afviklingen
Foreligger der ikke et hensyn til, at
af samarbejdet, som stiller
Hvad kan man aftale?
arbejdsgiver skal beskytte sig mod
en sådan konkurrence, bør arbejdsUdgangspunktet er, at der foreligbåde medarbejderen og
giver overveje at give adgang til
ger aftalefrihed, og dermed kan
arbejdsgiveren bedre.
konkurrerende beskæftigelse, da
der som udgangspunkt indgås aftader hermed er større chance for at
le om alt af relevans for parterne.
medarbejderen kan opnå nyt arbejSelvom der ved en fratrædelsesde og arbejdsgiver dermed kan foretage
aftale foreligger stor fleksibilitet med henselvforskyldt ledig efter A-kassens regler,
modregning i kommende løn og optjening
syn til, hvad der kan indgå i aftalen, skal
hvilket kan have store konsekvenser for
af ferie.
de almindelige krav til aftalen og loven i
dagpengeretten.
øvrigt dog overholdes. Eksempelvis må
Der kan undtagelsesvist foreligge enkelEndelighedsklausuler, ”til fuld og
dermed ikke indgå tvang eller urimeligt
te tilfælde, hvor en sådan aftale kan være
endelig afgørelse…”
bebyrdende forhold.
fordelagtig. For nærmere vejledning i den
Derudover findes særlige beskyttelseskonkrete situation, kan ArbejdsmarkedsafI Maskinmestrenes Foreningen ser vi ofte,
regler for visse grupperinger, eksempelvis
delingen kontaktes.
at der i fratrædelsesaftalerne indgås såfunktionærer, med regler som ikke kan
kaldte endelighedsklausuler, hvorved aftaSærligt om fritstilling,
fraviges ved aftale.
len er ”til fuld og endelig afgørelse” af
arbejdsforpligtelsen og
ethvert krav, som måtte udspringe af frakonkurrerende beskæftigelse
Til inspiration ser vi ofte en eller flere af
trædelsen. En sådan bestemmelse har til
følgende forhold indgå:
formål at styrke aftalens endelighed, idet
Normalvis bør man forholde sig til arbejds• Baggrund for fratrædelsesaftalen
der ikke efterfølgende kan anbringes nye
forpligtelsen i opsigelsesperioden. Derfor
• Fratrædelsestidspunkt og om
forhold til forhandling.
ser vi i langt de fleste fratrædelsesaftaler
medarbejderen skal arbejde eller
Det er derfor meget vigtigt, at begge
spørgsmål håndteret om, hvorvidt medarfritstilles
parter sikrer sig at have forelagt og inddrabejderen skal arbejde eller fritstilles i perio• Vederlag og andre vilkår
get samtlige relevante forhold vedrørende
den.
• Ferie, feriefridage og anden frihed
opsigelsen og ansættelsen, før aftalen unDette beror på en konkret vurdering af
(afspadsering med videre)
derskrives endeligt.
det enkelte forhold. For nogle, vil det være
• Godtgørelser
den bedste løsning at arbejde perioden
Juridisk rådgivning
• Loyalitet og forretningshemmeligheder
ud, for eksempel for at få overleveret ar(adgang til konkurrerende beskæftigelbejde og sagt farvel til virksomheden. OmSom følge af ovenstående, er det oftest en
se med videre)
vendt vil det dog for andre være langt
god ide at søge juridisk vejledning forud
• Ansættelsesklausuler
mere fordelagtigt at indgå en aftale om et
for, at du underskriver en tilbudt fratræ• Tavshedspligt og hemmeligholdelse
”clean cut” med fritstilling, hvor medardelsesaftale.
• Kommunikation (til omverden om
bejderen ikke længere har en arbejdsforTilbydes en fratrædelsesaftale som alteropsigelsen)
pligtelse og skal møde ind på kontoret.
nativ til en opsigelse, er det værd vide, at
• Anbefaling fra arbejdsgiver
Endvidere findes utallige af løsninger heridenne aldrig kan påtvinges en underskrift
• Outplacementforløb, kurser med videre
mellem, herunder suspension, hvori man
uden forudgående mulighed for at søge
• Endelighedsklausuler
hjemsendes med en fortsat arbejdsforpligjuridisk rådgivning herom. Der kan dog altelse, hvis arbejdsgiver giver et nærmere
tid kvitteres for modtagelsen uden at acDer kan ved indgåelsen af aftalen søges
bestemt varsel, eller en løsning, hvor man
ceptere indholdet, ved udtrykkeligt at anføinspiration i ovenstående, men parterne bør
først fritstilles eller suspenderes længere
re skriftligt, at der blot kvitteres for modtakun inddrage de forhold, som har relevans
inde i opsigelsesperioden, for eksempel
gelsen af aftalen og ikke indholdet heri.
og betydning for netop dem. Ydermere er
når en bestemt arbejdsopgave er afsluttet.
Ved spørgsmål eller bemærkninger er
det væsentligt at bemærke, at listen ikke er
Det er hertil vigtigt at bemærke, at den
du velkommen til at kontakte Arbejdsudtømmende, hvorfor det er muligt at aftaendelige beslutning herom alene er armarkedsafdelingen hos Maskinmestrenes
le yderligere forhold af betydning.
bejdsgivers, som følge af ledelsesretten og
Forening.
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Aktivitetsoversigt
KREDSE, KLUBBER OG NETVÆRK

Maskinmestrenes Forening
følger myndighedernes
anbefalinger vedrørende
covid-19. Vi tager derfor
forbehold for aflysninger og
flytninger af programsatte
arrangementer. Se opdateringer og ændringer på
mmf.dk under aktiviteter.

DATO

TID

STED

03.09

17.00

Weber Grill Academy, Bøgildsmindevej 23b, 9400 Nør-

06.10

20.00

Håndværkerhuset, Kattesundet 20, 9000 Aalborg

Ledelse – Global Ledelse 01/09, 15/09 og 29/09 2021
Automation – Servoteknik ved Delta Elektronik
Karrieudvikling – Gå-hjem-møde hos
HEAD Energy Denmark

01.09
02.09

14.30
13.00

Webinar
Webinar

21.10

Skibsteknik – Vessel Intelligence and Automation

15.11

16.30	HEAD Energy Denmark A/S, House og Offshore
Innovation, Kanalen 1, 6710 Esbjerg
16.00
Webinar

16.11

10.00

25.-26.11

08.30	OCC – Odense Congress Center,
Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ

LOKALFORENING/KLUBBER

Aalborg Lokalforening – Weber Grill Academy
resundby
Aalborg Lokalforening – Generalforsamling
NETVÆRK

BRANCHERÅD

Industri – Møde (nærmer info følger)

Danfoss

KURSER OG KONFERENCER

Ajour 2021

SE FLERE AKTUELLE ARRANGEMENTER PÅ MMF.DK – TILMELDING PÅ MMF.DK UNDER ’KURSER OG AKTIVITETER’.

AFDØDE †
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Finn Munkholm
Født: januar 1931
Død: marts 2021

Torben Jørgensen
Født: december 1957
Død: maj 2021

Kaj Ulbæk Jensen
Født: april 1933
Død: februar 2021

Kim Sterregaard
Født: december 1957
Død: december 2020

Kjeld Kraglund
Født: december 1931
Død: maj 2021

Niels Bjørn Hoffmeyer
Født: august 1946
Død: ukendt
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Som medlem af Maskinmestrenes Forening
er du velkommen til at deltagei alle kredsmøder. Du er derfor ikke bundet af hverken
bopæl eller dit arbejdssted, når du vælger
det kredsarrangement, du ønsker at deltage
i. Det eneste, du skal gøre, er at kontakte
foreningens kontor og tilmelde dig. Du kan
derimod ikke deltage i lokalforeninger,
klubber og andre lokale arrangementer
uden direkte aftale med arrangøren.
Normalt skal man være medlem for at
deltage.

Runde fødselsdage
August 2021

50 år
Christian Bang Carlsen
Claus Stab Nielsen

Ole Christiansen
Bernhard Dlugatch Christensen

85 år
Ejgil Bendix Petersen

Uffe Andersen

70 år

Jens Uldal

Johnny Hansen

Erik Mogensen Larsen

Lei Kjær Nielsen

Michael Wind

Mogens Feddersen

Ib Kabell Hansen

Kenneth Poul Grindsted

Erik Bech Nielsen

Leif Preben Knudsen

Jón i Gong

Steen Christensen

Michael Køhler-Johansen

Kaj Dalager Nielsen

Morten Møller

Henrik Langendorf

Klaus Urth Jensen

Carsten Kabell Nissen

Lars Landau B. Christiansen

Peter Klentz Sørensen

Kim Nøhr Christensen

Erik Stage Pedersen

Tommy Just Soelberg
Frank Dransfeldt
Thomas Busk Rohde
Simon Halling Kristensen

75 år

Sigurd Uni Sigurdsson Simonsen

Niels Frølund
Jens Michael Frederiksen

60 år

Jørgen Rytter Sørensen

Ivan Bach

Henning Bregentved Rasmussen

Jeppe Gøtterup Jensen

Gert Falkner Klejtrup

Peter Birk Holst

John Esryd-Jørgensen

Rene Bentsen

Mogens Dam Petersen

Jan Erling Pedersen

Hans Rasmussen

90 år
Erik Skanderup Sloth
Ove Michaelsen
Ib Lindgren Hansen

95 år
Kaj Hansen

100 år
Jens Gunnar Langbak Jensen
Eric Peder Reholt

Ole Munk
John Jensen
Niels Jørgen Poulsen

80 år

Thomas Krogsgaard Christensen

Ejnar Knudsen Thygesen

Bent Møller Taasti

Leif Andie Pedersen

Henrik Borgbjerg

Orla Julius Lanzky

Per Sørensen

Jørgen Rehfeldt

Per Urban Olsen

Jørgen Just Christensen

Allan Erik Stubmark

Søren Andersen Leth

Allan Juul Laugesen
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Digital udgave af Håndbog for maskinmestre

Håndbog for
maskinmestre
er blevet digital
Maskinmestrenes Forening har digitaliseret og opdateret
håndbøgernes indhold, så du nu kan få adgang til formler,
beregningsmetoder og dybdegående tekniske artikler
– direkte på PC, mobil og tablet.
Med maskinmestrenes digitale,
tekniske opslagsværk har du
altid en kompetent, teknisk
sparringspartner lige ved hånden
– i studietiden og gennem hele
din maskinmesterkarriere!

!

Gratis for alle de
første tre måneder

Gratis for studerende medlemmer

Få adgang til Håndbog for maskinmestre på
www.hfmm.dk

5 KLARE FORDELE
Skriv dine
egne noter direkte
i systemet

Download
dine noter i
PDF-format

Gem dine
favoritsider

Søg i indhold
og formler med
den avancerede
søgefunktion

Opret en
bruger med
få klik – så er
du i gang

mmf.dk

