
Tema: Arbejdskraft
Multi Køl & Energi A/S: 

Fire eller seks kroner rykker 
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Samsung er det nye sort  
– også inden for klimaløsninger

Tlf. 55 77 60 90 · Åderupvej 65-67, 4700 Næstved · dkc-klima.dk

Vi er her for at hjælpe
·  Altid support og teknikere

der kan hjælpe on-site
·  Altid lagerførende

·  Altid markedets
bedste priser Et år med corona 

- på godt og ondt
Der er gået godt et år, siden coronavi-
russen for alvor slog sig løs i Danmark. 
Det er naturligvis ikke et jubilæum, der 
kalder på den store fejring. COVID19 har 
medført en lang række problemer og 
omkostninger for såvel branchen som 
samfundet.

Men man kan også vælge at se på de 
positive sider af sagen. Perioden med 
corona-virus har været lærerig på visse 
punkter.

Det er mit indtryk, at 
branchen har lært at leve 
med alle forholdsregler-
ne, fordi arbejdet stadig 
skal udføres. Installation 
og service af køleanlæg 
er nok nogle af de sidste 
ting, det bliver muligt at 
klare over internettet.

Dansk Køl & Varmes arbejde har til gen-
gæld i høj grad været forlagt til inter-
nettet som på så mange andre kontor- 
arbejdspladser. Over internet, e-mail og 
telefon kan vi håndtere spørgsmål og 
bestillinger fra medlemmerne lige så 
godt, som vi plejer. Det er endda blevet 
til enkelte virksomhedsbesøg.

ERFA-møderne er nok det største savn. 
Opdateringen på hvem, der laver hvad, 

al den ”har du hørt at”-viden, man går 
glip af, klappet på skulderen og de se-
neste jagt-historier. Alt det må vi alle 
sammen have til gode til senere.

Men ERFA-mødernes midlertidige aflø-
ser via internettet har til gengæld væ-
ret en positiv oplevelse. Der har været 
en flot tilmelding på over 20 personer 
hver gang, og vi har haft nogle gode 
oplæg med debat. Disse tematiserede 
ERFA-møder over internettet kan no-

get, som de traditionelle 
møder ikke kan. Så det 
kan meget vel være, at de 
skal fortsætte, selvom de 
fysiske møder på et tids-
punkt genoptages.

Vi satser også meget 
stærkt på, at sidste års 

udskudte årsmøde hos Danfoss og Al-
sik Hotel kan gennemføres. Dansk Køl 
& Varme har i hvert fald lagt en reser-
vation ind begge steder til den 5.-6. no-
vember i år. Jeg synes, du skal gøre det 
samme i din kalender. Så har vi noget at 
se frem til og håbe på. 

Søren Bülow
Direktør, Dansk Køl & Varme

”Sæt et kryds 
i kalenderen  

5.-6. november. 
Så har vi noget at 

se frem til ”



ARBEJDSKRAFT
TEMA

Tekst og foto: Anni M. Wiecka 

Med fare for at underdrive så har landets køle- og varme-
pumpevirksomheder meget at se til. Til gengæld hører vi 
ofte fra Dansk Køl & Varmes medlemmer, at det kan være 
svært at få arbejdskraften til at følge med. Antallet af folk, 
der bliver udlært, svarer nemlig ikke helt til det behov, der 
er for nye medarbejdere i branchen. 

Derfor har vi i denne udgave af temp valgt at dykke 
ned i temaet: ARBEJDSKRAFT.

Træt af bøvl?

På lager  ·  Fejlfri*

www.klimalux.dk

Ring

6322 3333

Så kunne du overveje

* passer ikke.., men de er sjældne!

Temaet bliver foldet ud gennem flere af Dansk Køl & Varmes 
medlemmer, som på de næste sider deler deres erfaringer 
med rekruttering og arbejdskraft.
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Fra venstre: CEO Mads Evendorf og 
afdelingsleder Søren Lauridsen fra 
Danfrig A/S. 

De virksomheder, som har mulighed for det, skal tage flere lærlinge 
ind og give dem en god uddannelse. Ellers kommer det til at gå hårdt 
ud over branchen i fremtiden, vurderer ejerne af Danfrig A/S, Mads 
Evendorf og Søren Lauridsen.

Tekst og foto: Anni M. Wiecka 

ARBEJDSKRAFT
TEMA

En køleteknikerlærling møder ind på 
Danfrig A/S i Stilling. På hans elektro-
niske dagsskema står, at han skal ud 
til Super Brugsen i Stilling og lave et 
køleanlæg, men da han træder ind på 
værkstedet, bliver han mødt af et stop-
ur, en række materialer og et stykke pa-
pir med en opgave på: 

Brug din teoretiske viden. Lav dine be-
regninger og opstil de tekniske forud-
sætninger, inden du går i gang med at 
lodde og skrue. Få anlægget i drift. Lav 
din dokumentation. Udfyld din dags-

seddel. Udfyld dine opstartsdokumen-
ter. Start tiden, når du er klar. 

Ovenstående er et tænkt eksempel, 
men det ligger klart op ad den virkelig-
hed, som lærlinge gennemgår i løbet af 
deres første år hos Danfrig.

- Vi vil gerne kompensere for noget 
af det, de ikke kan lære på fagskolen: 
At arbejde under pres. Vi laver de her 
stopprøver efter behov, og så arbejder 
lærlingen altid sammen med en svend, 
som ofte stiller lærlingen over for kon-
krete opgaver under opsyn. Samlet set 
giver det de færdigheder, det kræver at 
arbejde under pres, fortæller afdelings-
leder for Danfrig, Søren Lauridsen, som 
selv er uddannet køletekniker. 

Han og CEO, Mads Evendorf, har sam-
men fundet frem til, hvordan deres lær-
linge skal uddannes. Både i forhold til 
lærlingenes færdigheder og i forhold 
til Danfrigs strategi for arbejdskraft til 
branchen. 

- Hvis man mener, at branchen har brug 
for flere hænder, så skal man uddanne 
unge talenter, så branchen ikke uddør. 

Kan lærlinge redde 
branchen?

I større virksomheder burde det være 
et krav, at minimum 10 procent af den 
samlede medarbejderstab er lærlinge.  
Strukturerer man sine lærlingeforløb på 
den rigtige måde, så mister man heller 
ikke penge på det, siger Mads Evendorf.

Et økonomisk argument
For at understrege sin pointe tager 
Mads Evendorf en lommeregner frem. 
Han taster ind, hvad det koster at ud-
danne en lærling og dividerer det med 
antallet af arbejdstimer på de tre år, det 
cirka tager at uddanne en lærling.  

- Hvis du ikke har en lærling, kan du give 
én svend 15 kroner mere i timen. Så du 
kan dermed sige til dine tre ansatte: ”Vi 
tager ikke en lærling, så I får fem kroner 
mere i timen,” forklarer Mads Evendorf.

Han pointerer, at lærlinge ikke kun er en 
udgift for virksomheden. De tjener de-
res løn hjem, hvis man uddanner dem 
ordentligt, og her kommer stopprøver-
ne, som Søren Lauridsen står for, ind i 
billedet.

Stopprøverne bruges nemlig til at lave 
opfølgninger på, hvad lærlingen må-
ske mangler, så Danfrig kan dygtiggøre 
dem inden for dét, forklarer Søren Lau-
ridsen. 

”Vi vil gerne have, du bliver 
lidt længere”
Når lærlingene kan det, de skal,  
italesætter Søren Lauridsen og Mads 
Evendorf over for dem, at de gerne ser, 
de ”bliver lidt længere”, når de er fær- 
diguddannede.

- Vi ser gerne, at de bliver et til to år, 
efter de er færdiguddannede, og det  
italesætter vi. Vi vil gerne være med til 
at kompetenceudvikle folk, men vi er 
jo en virksomhed, så derfor vil vi også 
gerne have noget ud af den kompeten-
ceudvikling, siger Mads Evendorf. 

Når lærlingene har fået svendebrevet 
og en ansættelse hos Danfrig, bliver de 
dog opfordret til at søge nye græsgan-
ge efter et par år. 

- De lukker ikke døren bag sig, når de 
går herfra. Det gør vi også klart for dem. 
Men vi vil gerne have skarpe teknikere, 
som ved, hvad de vil, og hvad de kan, 
og det finder de typisk kun ud af ved 
at bryde med deres vante rammer og 
arbejde et andet sted. Vi ser også ofte, 
at de ”vender hjem igen”, siger Mads 
Evendorf med et smil.
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Hos Johnson Controls Denmark, den største kølevirksom-
hed i Danmark, har de gode erfaringer med at rekruttere 
folk fra andre brancher ind i kølebranchen. Brian Gissilbæk 
Søndergaard er en af dem, der har skiftet til køle-branchen fra 
maskinbranchen, og dét har han aldrig fortrudt.

Tekst og foto: Anni M. Wiecka 

ARBEJDSKRAFT
TEMA

Da Brian Gissilbæk Søndergaard var 
færdig med sin obligatoriske værne-
pligt hos livgarden i 2000, kriblede det 
i ham for at komme ud og bruge sin 
uddannelse som industritekniker med 
maskinstrømspeciale. 

Fra sin hjemby, Nykøbing Mors, kørte 
han ud til en kølevirksomhed i lokalom-
rådet, hvor han søgte svejsearbej-
de og blev ansat på stedet.  

- Efter lidt tid i firmaet, tror jeg, 
min daværende chef kunne se, at 
jeg trængte til nye udfordringer, 
så han sagde, at det var bedre, at 
jeg fik nøglen til en firmabil, så jeg 
kunne komme ud og lave noget 
køl, fortæller Brian Søndergaard. 

Samtidig vidste chefen, at Brians 
far var kølemand, for Nykøbing 
Mors er jo en lille by, påpeger Bri-
an Søndergaard med et smil.

- Jeg havde oprindeligt tænkt, at 
jeg ikke skulle gå i min fars fod-
spor. Så jeg havde slet ikke over-

vejet at blive køletekniker. Den dag i 
dag er jeg dog meget taknemmelig for, 
at jeg blev sendt ud og lave kølearbej-
de, fortæller Brian Søndergaard. 

Han har arbejdet med køl lige siden og 
er nu på vej til at få D-certifikat gennem 
sin efterfølgende ansættelse ved John-
sons Controls Denmark. 

Alternativ rekruttering
Bent Knudsen, serviceleder ved John-
son Controls i Hornslet, inviterede Brian 
Søndergaard til en samtale, efter han 
havde forhørt sig i medarbejderstaben 
om, hvem der kunne være interesseret 
i at arbejde for Johnson Controls. 

- Udvalget af svende inden for køle-
branchen er ikke ret stort. Dels fordi 
der ikke uddannes særligt mange kø-
leteknikere, og dels fordi det er svært 
at flytte folk, hvis de er glade for deres 
arbejdsplads, siger Bent Knudsen og 
tilføjer: 

- Derfor har vi to alternativer: Vi kan få 
en ny lærling, eller vi kan finde én, der 
kan lidt i forvejen og så lære ham resten 
selv. Det var det, vi gjorde med Brian.

Johnson Controls har i flere tilfælde 
haft succes med at rekruttere folk fra 
andre brancher. Det har været maskin-
arbejdere, elektrikeruddannede og folk 
med en mekanisk uddannelse, fortæl-
ler Bent Knudsen.

Fra person til person 
Palle Jørgensen, Branch Manager ved 
Johnson Controls, forklarer, at den ud-
bredte mangel på folk i kølebranchen, 
gør det svært at lægge en strategi for at 
rekruttere folk ind i branchen. 

- De rekrutteringsindsatser, vi sætter 
i gang, er meget fra person til person; 
hvordan mulighederne ser ud for de 
enkelte kandidater. Men hvis de folk, vi 
har, eller vi kender gennem andre, har 
lyst til at stifte bekendtskab med køle-
branchen, så skal vi tilbyde dem enten 
efteruddannelse eller praktikforløb, 
så de kan re-
krutteres ind 
i branchen, 
siger Palle Jør-
gensen

Brian Sønder-
gaard har i 
hvert fald væ-
ret glad for, 
han valgte at 
skifte bran-
che. 

- Jeg kan ikke 
forstå, at der 
ikke er flere, 
der vælger at 
blive køletek-
nikere. Du får jo hele pakken, frem for 
hvis du uddanner dig til smed, elektri-
ker eller rejsemontør, siger Brian Søn-
dergaard. 

- Jeg har også ad flere omgange prøvet 
at få min bedre halvdels nevø til at kom-
me ind i kølebranchen. Men det vil han 
ikke. Han vil bare være tømrer. Så det er 
irriterende, tilføjer han med et grin.

Fra maskinarbejder 
til køletekniker

Palle Jørgensen, 
Branch Manager ved 

Johnson Controls 
Denmark.

Brian Gissilbæk Søndergaard er uddannet 
industritekniker med maskinstrømspeciale, 
men arbejder nu som køletekniker ved John-
son Controls Denmark. 



10 TEMP  2 | 2021 11

Multi Køl & Energi A/S er med sine nu 44 medarbejdere fordelt i både 
Jylland og Sjælland en virksomhed i vækst. Men én ting er at rekruttere 
medarbejdere, en helt anden ting er at finde de rigtige medarbejdere 
og fastholde dem, fortæller driftschef for serviceafdelingen i Multi Køl & 
Energi A/S.

Tekst og foto: Anni M. Wiecka 

ARBEJDSKRAFT
TEMA

Fire eller seks kroner 
rykker ikke en glad 
medarbejder

- Brian er et godt eksempel på, hvorfor 
det er en fordel at rekruttere lærlinge 
ind i virksomheden, når de er færdige. 
Allerede fra dag ét kunne han selvstæn-
digt tage opgaver på sig som svend og 
– ligeså vigtigt – også indgå i det sociale 
fællesskab, fortæller driftschef for Multi 
Køl & Energi A/S, Kenneth Haüser, mens 
han vender blikket mod Brian Madsen, 
som nu har været ansat ved Multi Køl 
& Energi A/S i Braband i syv år inklusiv 
læretid. 

Udover at Brian Madsen er et godt ek-
sempel på fordelen ved at ansætte virk-
somhedens egne køleteknikerlærlinge, 
når de er færdiguddannede, så er han 
også et godt eksempel på, hvordan 
Multi Køl & Energi A/S har opgradereret 
deres medarbejderskare inden for de 
sidste 5-10 år. 

Opgraderingen er dels et resultat af 
virksomhedens økonomiske vækst, 

Fortsættes side 12

BRENNTAG  
NORDIC

Vi leverer kølemidler og  
varmetransmissionsvæsker  
til hele kølebranchen.

automotive@brenntag-nordic.com
www.brenntag.dk

HFC / HFO / Propan / Isobutan /  
Ammoniak / Ethanol / Glykoler

Fra venstre: 
Kenneth Haüser, 
driftschef for ser-
viceafdelingen 
og Brian Madsen, 
køletekniker og 
tidligere lærling 
ved Multi Køl & 
Energi A/S.
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men også af de 
metoder, Multi Køl 
& Energi A/S re-
krutterer efter. Selv 
fremhæver de de-
res lærlingestrategi.

Lærlingestrategi 
Multi Køl & Energi 
A/S har i skrivende 
stund flere svende, 
end de nogensin-
de har haft, og dét 
hænger sammen med, at de også har 
flere lærlinge, end de nogensinde har 
haft, forklarer Kenneth Haüser. 

- I løbet af de syv år, jeg har været ved 
Multi Køl & Energi A/S, er alle lærlinge 
blevet ansat efterfølgende. Det er en 
del af vores rekrutteringsstrategi. Når vi 
har fire lærlinge i gang, så er de på flere 
forskellige steder på uddannelsen, så vi 
har en potentiel medarbejder én gang 
om året, fortæller han.

Multi Køl & Energi A/S har opgraderet 
sin lærlingestrategi i takt med, at virk-
somheden er vokset, men der er fortsat 
et behov for nye medarbejdere. 

- Brian og jeg startede i Multi Køl & 
Energi A/S omtrent på samme tid. På 
det tidspunkt havde vi to lærlinge, nu 
har vi fire, og det er ikke udelukket, at vi 
har seks om et år, siger Kenneth Haüser. 

Til gengæld ansætter de kun nye med-
arbejdere, hvis der er et varigt behov. 

- Det skaber uro, hvis man kun ansætter 
folk midlertidigt, og det gør det også 
svært at holde på folk, når der er så stor 
konkurrence om de gode medarbejde-
re i branchen, siger Kenneth Haüser og 
tilføjer: 

- Hvis medarbejderne er glade og moti-
verede, er det ikke fire eller seks kroner 
på den anden side af gaden, der rykker 
dem. Medarbejdere, som er til falds for 
to kroner mere i timen, er heller ikke in-
teressante for vores virksomhed.

Kompetenceudvikling 
Opkvalificering af medarbejderne er en 
anden vigtig del af Multi Køl & Energi 
A/S’ personalepolitik, fortæller Kenneth 
Haüser. 

- Vi skal tænke over, hvad der sker, hvis vi 
investerer i at opkvalificere vores med-
arbejdere, og hvad der sker, hvis vi lader 
være. Skaber vi nogle rammer, hvor det 
dels er rart at være her, og det dels er 
muligt at fylde flere kompetencer på, 
så skal der meget til, før vores folk søger 
nye græsgange, siger han. 

Brian Madsen har fået lov til at arbejde 
mest med service og eftersyn og knapt 
så meget med montage. 
Det er noget af det, han fremhæver, 
som grunden til, at han sagde ”ja” til 
jobbet i sin tid. 

- Det er et stort plus, at der er fokus på, 
hvad man hver især gerne vil arbejde 
med, men jeg er også bare glad for at 
være her, siger Brian Madsen med et 
smil. 

Guldager GlycolGuldager Glycol
Høj kvalitet - konkurrencedygtig prisHøj kvalitet - konkurrencedygtig pris

• Leveres som MEG og MPG

• Fødevaregodkendte MPG blandinger

• Højkvalitetsprodukter

• Glycolanalyser

• Lav ledningsevne

• Beskyttelse i bredt temperaturområde

• Inhiberet med gennemtestede inhibitorer

• Levering i mængder fra dunke til bulk

Mere end 60 år med vandbehandlingMere end 60 år med vandbehandling

Guldagers brede ekspertise betyder, at du altid 

kan finde hjælp til spørgsmål om vandbehand-

ling af kølesystemer. 

Vi kan hjælpe med additiver, doseringsudstyr, 

vandbehandlingsanlæg, filtre, vandanalyser m.m.

Ring til os på 48 13 44 00 eller send os en 
mail på salesdk@guldager.com

Glycol har i årtier været brugt som frostsikring og korrisionsbeskyttelse. Hos Guldager forsøger 
vi ikke at gøre glycol til en videnskab - men i stedet at holde vores tilbud enkelt og ligetil. 
Det betyder, at vi kan spare omkostninger uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Guldager A/S
Hejrevang 1-5
3450 Allerød

Tlf.: 48 13 44 00
salesdk@guldager.com
www.guldager.com



AARHUS 
Birkemosevej 4
8361 Hasselager
Tlf.  70 20 03 11
Fax  70 20 01 33

BALLERUP 
Tempovej 18-22
2750 Ballerup
Tlf.  70 27 06 07
Fax  70 26 34 05

KOLDING 
Niels Bohrs Vej 1A
6000 Kolding
Tlf.  70 22 98 99
Fax  70 26 03 77

info@hjj.dk - www.hjj.dk

Cubo2 Smart er en serie miljørigtige CO2 Condensing 
Units til medium- og lavtemperatur køleanlæg med en 
kapacitet på op til 8 kW køl og 6 kW frost.

• Inverterstyret DC kompressor
• Kapacitetsmodulering 25% til 100%
• Elektronisk HECU CO2 styring fra Carel
• EC ventilatorer
• K65 tilslutninger
• Lav CO2 fyldning
• Designtryk 120/80/80 bar
• Lavere energiforbrug i forhold til HFC

ECOLITE 
CONDENSING UNITS

Trinløs tilpasning af kuldeydelsen til det aktuelle behov sikrer et mini-
mum antal starter, mindsker risikoen for væskeslag og maksimerer 
levetiden for kompressoren.

Semihermetisk kompressor med krumtapvarme, høj- og lavtrykspres-
sostat, CRII kapacitetsregulator for trinløs kapacitetsregulering 50-100% 
inkl. styring med display, luftkølet kondensator med hastighedsre-
gulerede ventilator(er), receiver med væskeafgangsventil, skueglas, 
isoleret sugerør, samt væskerør monteret med filter og skueglas i 
vejrbestandigt hus.

Hovedafbryder og kompressorkontaktor.

Sugegas-trykgas- og omgivelsestemperaturtransmittere, 
samt høj- og lavtrykstransmittere.

Den høje COP og den indbyggede ventilator muliggør lavtemperaturdrift 
med R448A , og kan nu også tilbydes for A2L kølemidler.

CO2 CONDENSING UNITS
DIN TOTALLØSNING TIL BÆREDYGTIG KØL OG FROST

kapacitet på op til 8 kW køl og 6 kW frostBesøg www.hjj.dk 
for mere information

Gennem trængslerne til stjernerne. 
Sådan lyder et gammelt udtryk – og 
måske passer det meget godt på den 
udfordring, kølebranchens står overfor 
i forhold til at skaffe arbejdskraft? 

Når jeg scroller igennem mit Face-
book-feed, ser jeg, at alt for mange fir-
maer efterspørger arbejdskraft. 
På den ene side er det positivt, at vi på 
trods af en corona-krise har brug 
for flere hænder. På den an-
den side er det dybt be-
kymrende, at vi som 
branche er fastlåst 
mellem en fyldt ordre-
bog og mangel på ar-
bejdskraft. 

Men hvordan fjerner vi 
den flaskehals? 
For det første kan en 
virksomhed luge ud 
blandt kunderne og takke 
nej til ordrer med deraf følgende 
recession. Ikke just attraktivt, vel? 

En anden løsning kunne være at im-
portere udenlandsk arbejdskraft, men 
det rejser til gengæld udfordringer i for-
hold til dansk lovgivning, sprog, kultur, 
indkvartering og så videre. 

En tredje løsning er, at vi selv uddanner 
eller efteruddanner flere kølemontører. 

I de 30 år jeg kan huske tilbage, har 
branchen manglet arbejdskraft. Det er 
problematisk, fordi mangel på arbejds-
kraft fører til lønpres, usikker vækst i 

virksomhederne samt mangel på for-
nyelse og innovation. Men hvorfor er vi 
fortsat i den situation og samtidig ikke 
blevet bedre til at uddanne nye folk? 

En del af svaret er, at der mangler kend-
skab til branchen blandt unge menne-
sker og deres uddannelsesvejledere. 
Det handler om markedsføring, som er 
målrettet bestemte grupper, og dét ser 

vi i brancheforeningen nærmere 
på at gøre noget ved. 

En andel del er, at vi som 
virksomheder måske 
ikke henvender os 
bredt nok i forhold til 
køn, alder og etnicitet, 
for måske kan vi på 
den måde udvide re-

krutteringsgrundlaget?

En tredje del af svaret kan 
være, at vi tænker, ”det er for 

svært at have en lærling ansat”. 
Måske kan eksemplerne med Multi Køl 
& Energi, Johnson Controls, Kølefirmaet 
Peter Sand og Danfrig på de forrige si-
der være til inspiration?  

Vi skylder os selv som branche at ræk-
ke en hånd ud og tage én eller flere lær-
linge, end vi havde tænkt eller har tra-
dition for. Det er nemt nok at sige, men 
guleroden er, at vi får loyale og dygtige 
medarbejdere, der bidrager til virk-
somhedens fremdrift og til branchens 
fremtid. Når vi er selvforsynende med 
arbejdskraft, har vi sikret os en bære-
dygtig udvikling. Til stjernerne!

Formandens klumme
Af Christian Ildor

”Vi skylder os 
selv som branche at 
række en hånd ud 

og tage én eller flere 
lærlinge, end vi havde 

tænkt eller har 
tradition for ”

ARBEJDSKRAFT
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Aermec Luftkølet chiller 200 kW til 2,1 MW, vandkølet chiller 110 kW til 1,7 MW
BlueBox har det fulde program i vand/vand og luft/vand chillere - 180 kW til 1 MW
SCM Frigo CO2, 25 - 600 kW
Frigo Plus propan chillere 15kW - 1 MW, 2 - 4 kompressorer og avanceret mikroprocessorkontrol 
TecnoFreddo ammoniak chiller, 100 kW til 2 MW, 1 eller flere kompressorer i paralleldrift

AMMONIAK

HFO

5 stærke GRØNNE brands

HFO

H. Jessen Jürgensen har et bredt
udvalg i både luft- og vandkølede
chillere for HFO, CO2, ammoniak og
propan.

Kontakt vores salgsafdeling for 
yderligere information.

CO2

Effektiv luftrenser 
Luftrenseren fra Carrier består af 3 forskellige modeller. Disse modeller er velegnede til rum på
14-73 m2. Uanset om det er et soveværelse, en stue eller et kontor, giver Carrier luftrensere 
bedre luftkvalitet.

Med HEPA filter og UV lys

Touch panel ovenpå luftrenseren

Køb den
 i vores 

webshop

31-03-2021   08:32:5231-03-2021   08:32:52
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AARHUS 
Birkemosevej 4
8361 Hasselager
Tlf.  70 20 03 11
Fax  70 20 01 33

BALLERUP 
Tempovej 18-22
2750 Ballerup
Tlf.  70 27 06 07
Fax  70 26 34 05

KOLDING 
Niels Bohrs Vej 1A
6000 Kolding
Tlf.  70 22 98 99
Fax  70 26 03 77

info@hjj.dk - www.hjj.dk

Cubo2 Smart er en serie miljørigtige CO2 Condensing 
Units til medium- og lavtemperatur køleanlæg med en 
kapacitet på op til 8 kW køl og 6 kW frost.

• Inverterstyret DC kompressor
• Kapacitetsmodulering 25% til 100%
• Elektronisk HECU CO2 styring fra Carel
• EC ventilatorer
• K65 tilslutninger
• Lav CO2 fyldning
• Designtryk 120/80/80 bar
• Lavere energiforbrug i forhold til HFC

ECOLITE 
CONDENSING UNITS

Trinløs tilpasning af kuldeydelsen til det aktuelle behov sikrer et mini-
mum antal starter, mindsker risikoen for væskeslag og maksimerer 
levetiden for kompressoren.

Semihermetisk kompressor med krumtapvarme, høj- og lavtrykspres-
sostat, CRII kapacitetsregulator for trinløs kapacitetsregulering 50-100% 
inkl. styring med display, luftkølet kondensator med hastighedsre-
gulerede ventilator(er), receiver med væskeafgangsventil, skueglas, 
isoleret sugerør, samt væskerør monteret med filter og skueglas i 
vejrbestandigt hus.

Hovedafbryder og kompressorkontaktor.

Sugegas-trykgas- og omgivelsestemperaturtransmittere, 
samt høj- og lavtrykstransmittere.

Den høje COP og den indbyggede ventilator muliggør lavtemperaturdrift 
med R448A , og kan nu også tilbydes for A2L kølemidler.

CO2 CONDENSING UNITS
DIN TOTALLØSNING TIL BÆREDYGTIG KØL OG FROST

kapacitet på op til 8 kW køl og 6 kW frostBesøg www.hjj.dk 
for mere information

Da Peter Sand i slutningen af 2019 kig-
gede på den lange liste over opgaver til 
sin kølevirksomhed for det kommende 
år, blev det klart for ham, at han skulle 
skaffe arbejdskraft. Hurtigt. 

Han havde allerede en svend ansat i 
sit kølefirma på Frederiksberg, men at 
skaffe én til, syntes sværere end nogen-
sinde før, fortæller han. 

- Jeg havde altid tænkt, at jeg 
ikke kunne overskue at tage en 
lærling ind, men da Søren (di-
rektør for Dansk Køl & Varme, 
red.) foreslog det, valgte jeg 
alligevel at give det et skud, 
fortæller Peter Sand. 

Han tog kontakt til den 
Jydske Håndværkerskole 
to dage inden skoleforløbet 
sluttede i 2019, og få dage 
efter havde han en aftale 
med en lærling. 

Flest gevinster 
- Nogle gange skal man presses lidt for 
at gå andre veje, og det var slet ikke så 
besværligt, som jeg havde troet. Han 

Peter Sand havde for et par år tilbage akut behov for en ny svend til sit 
to-mandskølefirma på Frederiksberg. I stedet endte han med at lægge 
sin modvilje fra sig og tage en lærling ind. 
Det har han ikke fortrudt siden.

Tekst og foto: Anni M. Wiecka 

ARBEJDSKRAFT
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- Nogle gange 
skal man presses lidt 
for at gå andre veje

Fortsættes side 20
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bidrog fra dag ét, og jeg tjente faktisk 
penge på ham rigtig hurtigt, fortæller 
han.

Selvom Peter Sand havde besluttet sig 
for, at han ville prøve at tage en lærling 
ind, ville han dog helst have én, der hav-
de snuset til håndværksfaget på for-
hånd. Derfor tog han en voksenlærling 
ind. 

- Da han startede i januar 2020, gik han 
egentlig bare med, når vi var ude på 
opgave. Der er flere opgaver, hvor det 
kræver to mand at løfte nogle af tin-
gene, og det behøver du ikke være ud-
dannet køletekniker for at gøre. Mange 
af opgaverne i starten var også monta-
ge-opgaver, og dem kunne en teknisk 
mindet medarbejder også løse. Så kun-
ne vi bygge det køletekniske på bagef-
ter, forklarer Peter Sand. 

At tage lærlinge er en oplæringsproces, 
som koster noget af ens tid, og der er 
givetvis også nogle udgifter ved, at han 
for eksempel skal have sit eget værktøj 
og en servicevogn for at kunne arbej-
de selvstændigt. Men man får hurtigt 
dækket udgifterne gennem forskellige 

tilskudsregler i det offentlige, påpeger 
Peter Sand. 

- Det er mest det med at indstille sig 
på, at man skal gøre tingene på en an-
den måde, der er svært. Vi har mange 
forskellige undskyldninger for ikke at 
tage lærlinge: ”Vi er ikke store nok” el-
ler ”det kræver alt for meget”, og sam-
tidig brokker vi os over, at vi ikke kan få 
arbejdskraft. Men det er jo vores egen 
skyld, hvis vi ikke vil lære nogen op, si-
ger Peter Sand og tilføjer: 

- Hvis vi, en virksomhed med to medar-
bejdere, kan have en lærling, så er der 
rigtig mange andre, der også kan.
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Velkommen 
til nyt medlem
Det glæder os at kunne byde hjerteligt velkommen til:

SD Køleteknik ApS
SD Køleteknik er en nystartet virksomhed, der holder 
til i Svendborg og arbejder med varme, ventilation og 
aircondition. 

Aircon Teknik A/S
Johann Gutenbergs Vej 11-13
8200 Aarhus N

www.airconteknik.dk
salg@airconteknik.dk
Tlf. +45 86 34 51 11

Se tekniske specifikationer på 
www.airconteknik.dk/panasonic

Solide og miljøvenlige  
kondenseringsunits fra Panasonic

Med CR-serien fra Panasonic får du 
energieffektive CO2-units, som alle 
kører på det miljøvenlige CO2/R744 
kølemiddel.

Enhederne er ideelle til både store 
og små - restauranter, tankstationer 
discountbutikker og supermarkeder.

Du kan forvente: 
• Energibesparelser 
• Intelligent teknologi 
• Driftområde op til 43 °C
• Lav kølemiddelvolumen
• Lavt støjniveau  

Produkterne er lagervarer

4 kW 7,5 kW 16 kW

Nyhed
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med livserfaring og måske også med 
kompetencer fra andre fag, de kan 
trække på, pointerer han. 

Men hvordan finder man en  
voksenlærling? 

- Hvis man som kølevirksomhed tæn-
ker, at dét vil man gerne, så tager man 
fat i sit lokale jobcenter eller den loka-
le A-kasse. Vi har gode erfaringer med 
at finde et match mellem personer og 
virksomheder den vej, og det kan også 
lade sig gøre at finde én, der i forvejen 
er uddannet inden for metalområdet, 
siger Jens Martin Jacobsen. 

Hvor meget tid skal man som virk-
somhed lægge i det? 

- Det er svært at svare entydigt på, men 
jeg tror, det er vigtigt, at man spørger 
sig selv: ”Har jeg råd til at lade være?” 
Én ting er i hvert fald helt sikkert: Hvis 
man ikke gør noget, får man heller ikke 
mindre travlt. Vores statistikker peger 

på, at i 2025 er der en forventet mangel 
på 72.000 faglærte, så arbejdskraften 
vil ikke komme af sig selv, svarer Jens 
Martin Jacobsen. 

En af flere muligheder 
Voksenlærlingeordningen er en af fle-
re muligheder for at understøtte bran-
chens behov for arbejdskraft. Andre 
muligheder er, at man opkvalificerer 
ledige med forskellige kurser i for ek-
sempel kølemontørcertifikater eller lig-
nende. 

Når STAR har samlet budskaberne fra 
de forskellige interviews med køle- og 
varmepumpebranchen, vil de i dialog 
med Dansk Køl & Varme lave en vurde-
ring af, hvordan rekrutteringsindsatsen 
for branchen skal se ud.  

Anders Daugberg 
Stryhn, 
Arbejdsmarkeds-
direktør i STAR.

ARBEJDSKRAFT
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- De brancher, der tidligt begynder at 
agere efter, hvor stor en udfordring det 
bliver at skaffe kvalificeret arbejdskraft 
i fremtiden, det bliver dem, som får 
størst chance for at tiltrække den kvali-
ficerede arbejdskraft, udtaler Jens Mar-
tin Jacobsen, fuldmægtig i Styrelsen for 
Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).
 
Han er i skrivende stund i gang med 
at interviewe 15 medlemmer af Dansk 
Køl & Varme om deres erfaringer med 
og ikke mindst ønsker om at rekruttere 
folk ind i kølebranchen. Et initiativ, som 
er blevet til på baggrund af et samar-
bejde mellem Dansk Køl & Varme og 
STAR. 

- Vi er gået ind i et samarbejde med 
Dansk Køl & Varme, fordi vi ser et poten-
tiale i køle- og varmepumpebranchen. 
Det ultimative mål er, at vi kan lave en 
indsats, der kan understøtte, at vi får 
flere folk ind i kølebranchen, for det er 
der brug for, siger Anders Daugberg 
Stryhn, Arbejdsmarkedsdirektør i STAR. 

Hvordan indsatsen kommer til at se 
ud, afhænger dels af, hvor villige bran-
chen er til at koordinere en indsats med 
STAR, og dels af hvilken indsats, bran-
chen vurderer, der er behov for, tilføjer 
han. 

Fra skolelærer til voksenlærling
En god mulighed for arbejdskraft er 
voksenlærlinge, fortæller Jens Martin 
Jacobsen. 
Det vil sige: Mennesker, som måske har 
beskæftiget sig med et andet fag tidli-
gere, og som enten har mistet deres ar-
bejde, fundet ud af, at de gerne vil skifte 
branche eller andet.

- Jeg var for eksempel i dialog med en 
tømrer, som havde fået en voksenlær-
ling ind, der var uddannet folkeskole-
lærer. Det var den bedste lærling, han 
nogensinde havde haft, fortæller Jens 
Martin Jacobsen. 

Fordelene ved at tage en voksenlærling 
ind er netop, at man får et menneske 

I 2030 vil der mangle 100.000 faglærte, lyder det fra be-
skæftigelsesminister, Peter Hummelgaard. Dét er en af flere 
grunde til, at kølebranchen har god grund til at tænke ud af 
boksen i forhold til at finde arbejdskraft, vurderer Styrelsen 
for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), som for nyligt 
har indgået et samarbejde med Dansk Køl & Varme.

Af Anni M. Wiecka 

Konstant mangel på 
arbejdskraft. Hvad gør vi?
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Har du set vores explainer?
For at gøre det lettere at komme i 
gang med at bruge verdensmålene, 
har vi lavet en video. Den finder du 
på vores Facebookside.

Join the Press-Revolution

Kobber Pressfittings til køle- og 
klimateknik op til 48 bar. 

realistiske og overkommelige for virk-
somheden.

Du finder guiden og skabelonerne 
på Dansk Køl & Varmes hjemmeside 
gennem forsiden eller under fanen 
”Aktuelt for dig”.

I Dansk Køl & Varmes nye ”Guide til verdensmålene” beskriver vi, hvor-
dan køle- og varmepumpevirksomheder kan lægge en strategi for FN’s 
17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. Uddannelse af lærlinge passer 
på verdensmål nummer fire: Kvalitetsuddannelse.

Af Anni M. Wiecka 

ARBEJDSKRAFT
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Uddannelse af 
lærlinge er 
et verdensmål

Dansk Køl & Varme forudser, at fremti-
dens kunder vil stille endnu større krav 
til bæredygtighed. Derfor kan en stra-
tegi for verdensmålene være en måde 
at fremtidssikre sin køle- og varme-
pumpevirksomhed på.  

Dansk Køl & Varme har lavet en guide 
til verdensmålene, hvor vi præsenterer 
tre forslag til verdensmål, som køle-
branchen kan lægge en strategi for. Et 
af dem er Verdensmål nummer 4: ”Kva-
litetsuddannelse”.

Det kan for kølebranchen handle om at 
tage lærlinge eller efteruddanne sine 
ansatte, så man bidrager til uddannel-
sen af køleteknikere i første led og mere 
kvalificeret arbejdskraft i andet led. 

Ved at tage lærlinge eller tilbyde sine 
virksomhedsansatte efteruddannelse, 

bidrager virksomheden nemlig til ud-
dannelsen af køleteknikere, der i sidste 
ende bidrager til mere kvalificeret ar-
bejdskraft.

Skriv din strategi ned
Mange af Dansk Køl & Varmes medlem-
mer uddanner lærlinge og har måske 
også – ligesom Danfrig og Multi Køl & 
Energi A/S på de forrige sider – en lær-
lingestrategi. 

Men for at det gode arbejde med at ud-
danne lærlinge kan tælle som en ver-
densmålsstrategi, skal det skrives ned. 
Og dér er hjælp at hente i Dansk Køl & 
Varmes guide. 

Guiden indeholder nemlig to skabe-
loner, som køle- og varmepumpevirk-
somheder nemt kan udfylde med ud-
gangspunkt i de målsætninger, der er 
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- Jeg har allerede anbefalet det til andre 
inden for branchen, og jeg gør det ger-
ne igen, siger Allan Horsdal. 

Sparer tid og penge 
Udover at Allan Horsdal sparede næ-
sten 30 procent på sin forsikring, så har 
han også fået en personlig rådgiver fra 
Ensure, Ulrik Moseby, han altid kan rin-
ge til, hvis han er i tvivl om noget. 

- Når vi ikke selv har tid til at sætte os 
ordentligt ind i det, så må vi jo finde no-
gen, der kan gøre det for os. Der har Ul-
rik været god, fordi han er nem at kom-
me i kontakt med, og han altid har et 
svar på det, man spørger om, fortæller 
Allan Horsdal. 

Han og forsikringsmægleren Ulrik Mo-
seby har ikke afholdt et eneste fysisk 
møde. Alt er blevet klaret over telefo-
nen, og det har passet Allan Horsdal 
rigtig godt. 

- Jo mere tid vi sparer, jo bedre er det, 
for så kan vi få lavet mere i virksomhe-
den, siger han og tilføjer:

- Jeg forstår ikke detaljerne i den aftale, 
vi har nu, men det har jeg én, der gør, 
og det er det vigtigste for mig: At be-
skæftige mig med folk, der er dygtige 
til det, de laver, for så tjener du selv flere 
penge.

De tre mænd fra Ensure Odense, som er afbildet nedenfor, står for den skrædder-
syede forsikringsløsning. Løsningen kan benyttes af alle medlemmer af Dansk Køl 
& Varme. Er du inde i et forsikringsforløb, som er svært at forstå, eller har din ser-
vicevogn fået en skade, kan Ensure rådgive dig igennem det ganske gratis. Også 
selvom du ikke er kunde i forvejen.

Du finder de tre forsikringsmægleres kontaktoplysninger herunder, og du kan læse 
mere om Dansk Køl & Varmes samarbejde med Ensure på vores hjemmeside.

Michael Moesgaard: 
mmo@ensure.dk 
3117 4454

Ralph Tiedemann: 
rti@ensure.dk
2081 5110

Ulrik Moseby: 
umo@ensure.dk
5361 7198
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Fra Dansk Køl & Varme tilbage i 2019 
lancerede et nyt forsikringssamarbejde 
med Ensure, gik der halvandet år, før 
Allan Horsdal, CEO ved Celcius Nordic, 
hoppede med på vognen.  

- Når der står tre mænd ved en bod, er 
det svært at vide, hvad de kan, og hvad 
de ikke kan, og når det handler om for-
sikring, så er det ikke noget, man bare 
lige rykker på, siger Allan Horsdal. 

Efter flere samtaler med Ulrik Moseby, 
forsikringsmægler fra Ensure, sagde 
han dog ”ja” til at indgå en aftale med 
Ensure, og det har han ikke fortrudt. 

- Jeg har både fået en besparelse på 
omtrent 30 procent og en bedre forsik-
ring, end vi havde før, fortæller han.

Skræddersyede løsninger
Ensure er en forsikringsmæglervirk-
somhed, som kan tilbyde særlige dæk-
ninger for køle- og varmepumpevirk-
somheder, der er medlem af Dansk Køl 
& Varme. 

Fordelen ved at benytte sig af Ensure 
er, at de ikke er begrænsede af ét for-
sikringsselskab, men at de kan bevæge 
sig på hele forsikringsmarkedet.  Man 
tegner altså ikke forsikringer hos En-
sure, men hos de selskaber, de formid-
ler kontakten til. Ensure forhandler med 
forsikringsselskaberne på Dansk Køl & 
Varmes vegne, så medlemmerne får de 
bedst mulige forsikringer, som er tilpas-
set branchen. 

En forsikringsaftale, 
der sparer både tid 
og penge 

Af Anni M. Wiecka 

Allan Horsdal fra Celcius Nordic beskriver sig selv som ”typen, der vil 
have mere for færre penge”. Dét har han fået gennem sin forsikrings-
aftale med Ensure – og så endda uden at bruge for meget tid på det, 
fortæller han.
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Ahlsell Danmark ApS 
Salgsafdelingen tlf. 43241717  
Hovednr. tlf. 43241700
ahlsellref@ahlsell.dk
www.ahlsell.dk

AHLSELL ER KLAR MED 
LØSNINGER TIL DINE KØLERUM

Også klar efter 
5 tons 

CO2 grænsen 
træder i kraft.

R454C
R1234yf
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I 2021 har Dansk Køl & Varme afholdt 
hele tre landsdækkende digitale ER-
FA-møder med stor succes. 

Hvert af ERFA-møderne har haft oplæg 
fra fagpersoner, der beskæftiger sig 
med emner, som berører kølebranchen 
på den ene eller den anden måde: Re-
kruttering af arbejdskraft, beregnings-
programmer og varmepumper til fjern-
varmeværker. 

Fremmødet har været stort og tilbage-
meldingerne har været gode. Derfor 
planlægger Dansk Køl & Varme at af-
holde endnu flere af de landsdækkende 
digitale ERFA-møder frem mod en stør-
re genåbning af samfundet. Det næste 
digitale ERFA-møde er mandag den 19. 
april 2021. Her vil de tre kontaktperso-
ner fra forsikringsmæglervirksomhe-

den Ensure fortælle om faldgruber for 
køle- og varmepumpevirksomheder. 
Ensure har nemlig været i dialog med 
en lang række medlemmer af Dansk 
Køl & Varme og konstateret, at virksom-
hederne ikke altid havde den forsik-
ringsdækning, som de regnede med. 
ERFA-mødet kan også bruges til 
spørgsmål og svar om forsikringsfor-
hold.

Tilmelding til ERFA-mødet sker ved at 
sende en mail til info@koeleteknik.dk. 
Når det igen bliver muligt, vil Dansk 
Køl & Varme både afholde fysiske ER-
FA-møder i regionerne og digitale 
landsdækkende ERFA-møder med re-
levante emner. Dét har medlemmerne 
efterspurgt, og dét vil vi imødekomme. 

Digital ERFA-
succes 

Send en mail
og tilmeld dig

info@koeleteknik.dk

@
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Vestergade 28, 
4000 Roskilde
Telefon: +45 4632 2111
E-mail: 
info@koeleteknik.dk 
www.koeleteknik.dk
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Hvornår skal der være lækage- 
alarm på et køleanlæg?

Der er krav om lækagekontrol for 
alle f-gas fyldte anlæg på over 5 tons 
CO2-ækvivalenter (10 tons for hermetisk 
lukkede anlæg), men hvilke af dem skal 
have en lækagealarm, lød et spørgsmål 
i Dansk Køl & Varmes indbakke.

I nogle tilfælde skal stationære køle-
anlæg med f-gasser udstyres med en 
lækagealarm. Formålet med alarmen 

er, at en lækage på et større anlæg 
opdages tidligere end ved den 
planlagte lækagekontrol.

F-gas forordningen fastlægger i 
artikel 5 en grænse på 500 tons 
CO2-ækvivalenter for, hvornår der 
skal være et såkaldt lækagedetek-
tionssystem på stationære køle-
anlæg:

”Operatører af anlæg eller udstyr, 
der er opført i artikel 4, stk. 2, litra 
a)-d), og som indeholder fluorhol-
dige drivhusgasser i mængder på 

500 ton CO 2 -ækvivalenter eller der-
over, sikrer, at anlægget eller udstyret 
er forsynet med et lækagedetektions-
system, som alarmerer operatøren eller 
en virksomhed med ansvar for service-
ring om alle lækager.”

Anlæg mellem 50 og 500 tons 
CO2-ækvivalenter kan også udstyres 
med lækagealarm og hvis de gør, hal-
veres kravet om lækagekontrol fra 2 til 
1 per år.
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Re-eksport af anlæg, der er forbudt i EU

Et medlem var blevet afvist af sin euro-
pæiske leverandør, da de ville købe et 
køleanlæg, der skulle opstilles i et land 
uden for EU. Producenten afviste at 
sælge anlægget til det danske firma, 
fordi anlægget var omfattet af EU’s for-
bud mod nye anlæg med HFC’er med 
en GWP på over 2.500 (trådte i kraft 1/1 
2020).

Det danske firma ville importere an-
lægget for at stille det på lager, indtil 
det var klar til installation hos kunden 
i udlandet, og her mente producenten, 

at der var et problem: Anlægget er jo 
ikke lovligt i EU-landet Danmark.

Men producenten tog fejl. Via vores 
europæiske organisation AREA fik 
Dansk Køl & Varme opklaret, at for-
buddet kun gælder, hvis slutbrugeren 
befinder sig i et EU-land. Er formålet 
eksport til en slutbruger udenfor EU, 
gælder forbuddet ikke. 

Man må dog ikke tage anlægget i brug 
i Danmark, modificere det eller andet, 
der gør, at man teknisk set bliver an-
læggets første bruger.
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Artiklerne i ”Det faglige hjørne” bygger på information 
om fagligt nyt og på spørgsmål fra medlemmerne, der 

kan være af interesse for andre medlemmer.

Artiklerne skal ses som fortolkninger og forklaringer af 
regler og ordninger. Hvis din virksomhed står med en kon-
kret sag, hvor en præcis fortolkning kan have juridiske eller 

økonomiske konsekvenser, anbefaler vi at benytte en rådgiver. 
Dansk Køl & Varme udøver ikke rådgivning, kun vejledning.

Du er velkommen til at sende os et spørgsmål.  
Skriv til info@koeleteknik.dk.

Hvilke f-gasser og hvor meget må man bruge på en færge?

Der er begrænsninger på, hvilke f-gas-
ser som det i dag er tilladt at anvende, 
og snart kommer en ændring i 10-kilos 
reglen. Hvad kommer det til at betyde 
for en færge?

Der er flere forskellige regler og æn-
dringer at holde øje med, når det gæl-
der køleanlæg og varmepumper med 
f-gas. Én af dem kan man dog hurtigt 
tage ud af ligningen, for 10-kilos reglen 
gælder ikke for skibe.

Det gør f-gas-forordningen til gengæld. 
Hvis færgen er indregistreret i et EU-

land og/eller sejler i fast rute mellem 
to EU-lande, skal den overholde EU’s 
f-gasforordning. Det vil for eksempel 
sige, at der ikke længere må installeres 
anlæg med R404a, og at de eksisteren-
de anlæg med R404a skal serviceres 
med regenereret eller genvundet køle-
middel.

Situationen kan i nogle tilfælde være 
anderledes for andre skibe. Der er en 
forklaring af dette i hjemmesidens FAQ 
under Spørgsmål og svar → Find svar
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