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- Varmt arbejde på systemer med 
HFO-kølemidler kan udlede nogle far-
lige gasser. Det blev jeg ret overrasket 
over at finde ud af på kurset, og det er 
noget af det, jeg har taget med tilbage 
til vores virksomhed, fortæller Christof-
fer Mølgaard Petersen, som er service-
leder ved Kemp & Lauritzen. 

Han deltog på Dansk Køl & Varmes kur-
sus i brandbare kølemidler i september 
og har sidenhen implementeret sin 
viden fra kurset i Kemp & Lauritzens 
praksis. 

Da han mødte ind på arbejdet igen 
efter kurset, holdt han et oplæg med 
nogle af de vigtigste pointer fra kurset.
 
- Jeg fortalte blandt andet om de nye 
certifikater, der snart træder i kraft, 
og hvad det betyder for vores tekni-
kere; altså hvad der skal bygges oven-
på den viden, de har. Jeg fortalte også 
om nogle af de førnævnte risikoer ved 
de her HFO-kølemidler, så vi kan tage 
dén viden med i vores risikovurdering i 
arbejdet med dem, fortæller Christoffer 
Mølgaard Petersen. 

- Hvis vi vil arbejde 
med brandbare 
kølemidler, 
skal vi have den 
rette viden 

Serviceleder ved Kemp & Lauritzen Christoffer Mølgaard Petersen er en 
af de i alt 71 medlemmer af Dansk Køl & Varme, der har været på kursus 
i brandbare kølemidler. Et kursus, der har givet en udvidet forståelse for 
det brandbare arbejde, fortæller han.
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Efter hans oplæg er 
erfaringerne bredt 
mundtligt ud til de en-
kelte afdelinger og tek-
nikere, og der arbejdes i 
virksomhedens arbejds-
miljøorganisation på en 
skriftlig implementering 
af forholdsreglerne. 

Ro i maven 
I Kemp & Lauritzen prø-
ver man som i mange 
andre kølevirksom-
heder at fremme den 
grønne omstilling, og 
netop derfor tog Chri-

stoffer Mølgaard Petersen på kursus i 
brandbare kølemidler. 

- Vi får flere og flere anlæg med mere 
miljøvenlige kølemidler, hvor mange af 
dem er brandbare og eksplosive. Så når 
det er i den retning, vi går med køle-
midler, så skal vi også have den rette vi-
den til det, mener Christoffer Mølgaard 
Petersen.

Selvom han selv har flere års erfaring 
med at arbejde med brandbare køle-
midler forud for sin et-årige ansættelse 
ved Kemp & Lauritzen, har kurset allige-
vel givet en større ro i maven, fortæller 
han. Derfor vil han også anbefale kurset 
til andre.

- Der er for eksempel en praktisk øvel-
se på kurset, hvor man skal lodde på et 
anlæg; altså tænde ild i nærheden af et 
anlæg, hvor der har været de her gasser 
på. Hvis man ikke har gjort det før, kan 
det godt være lidt angstprovokerende, 
men på kurset gør man det under kyn-
dig vejledning, så jeg forestiller mig, at 
det vil give en person, der ikke har prø-
vet det før, noget mere ro i maven, siger 
Christoffer Mølgaard Petersen. 

Han synes, at Dansk Køl & Varme ved at 
udbyde kurset har ramt plet i forhold til 
behovet i kølebranchen. 

- Det er fint, at vores brancheforening 
stiller de her kurser til rådighed. Det er 
der helt sikkert behov for i branchen, si-
ger han. 

rettelse til forrige 
udgave af temp: 
I temp #4 bragte vi nyheden om de 
svende, der i juni-måned kom igen-
nem den corona-justerede sven-
deprøve. Victor Brouer er afbildet 
sammen med de 17 andre svende 
fra Den jydske Haandværkerskole, 
men vi glemte vi at nævne, hvor 
han er udlært fra i teksten, nemlig 
Dankøl og CKT Køleservice A/S. Vi 
sender derfor både en undskyld-
ning og et stort tillykke til Victor 
Brouer og Dankøl og CKT Køleser-
vice A/S. 

Dansk Køl & Varmes kursus i brandbare kølemidler er efter-
året- og vinterens mest populære kursus blandt medlem-
merne. I alt har 71 repræsentanter fra medlemsvirksomhe-
der været igennem de seks kurser, der indtil videre er blevet 
afholdt, og flere er også på venteliste til de næste kurser, 
der afholdes i 2021. 

Du kan holde dig opdateret om nye kursusdage på 
www.koeleteknik.dk 


