
fordi vedligehold er mennesker

Indhold
Masterplan for virksomhedens køleanlæg, hvad er det og 
hvorfor kan man lave det?
Hvad skal en masterplan indeholde?
Hvem skal udarbejde en masterplan og skal man eventuelt 
have uvildig eksperthjælp?
Hvordan kan en masterplan sikre konsensus i virksomhe-
dens kølestrategi?

Strategiske overvejelser for planlægning på forskellige 
niveauer; ledelsen, teknikkerne og indkøberne.

Hvilke krav skal man stille til køleanlæggets design/opbyg-
ning, og hvad er mulighederne?
Hvilke krav skal man stille til køleanlægsleverandøren?
Hvilke krav skal man stille til den eksisterende eller fremti-
dige serviceleverandør?
Hvad med intern/ekstern leverance af service og vedlige-
hold til køleanlægget?

STRATEGISK PLANLÆGNING AF VIRKSOMHEDENS INDKØB OG 
UDFORMNING AF INDUSTRIKØLEANLÆG

Energibesparelsespotentialet i industrielle køleanlæg er stort og med den rigtige ledelsesstrategi for 
virksomhedens anlæg, kan der spares mange penge på indkøb af komponenter og besparelser i ener-
giforbruget. Men hvordan kan en Masterplan for virksomhedens køleanlæg se ud?  
Det vil DDV gerne give et bud på ved denne workshop.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tilmelding
www.ddv.org under Arrangementer.

Tid og sted
Tirsdag den 15. november 8.30-15.00
Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia.

Pris (ex. moms)
Kr. 3.500 for medlemmer af DDV. Ikke-medlemmer  
kr. 4.500. Prisen gælder for første deltager. Ved flere til-
meldte fra samme firma, ydes der 10% rabat for de efterføl-

gende deltagere. Konferenceafgiften dækker foredrag,  
konferencemateriale, morgenkaffe, frokost og forfriskninger.

Bekræftelse og faktura udsendes umiddelbart efter til-
melding. Vær opmærksom på, at vi foretager elektronisk 
fakturering via EAN nr. eller mail.

Medlemskab
Ønsker du at blive medlem af DDV, og/eller ønsker du 
yderligere oplysninger, så kontakt os venligst.

Målgruppe
Virksomhedens tekniske ledelse, ansvarlige for køleanlæg, 
teknikere og indkøbere.

Underviser
Per Skærbæk Nielsen er uddannet ingeniør og har været i 
kølebranchen siden 1987. 
Per har siden 2005 været selvstændig kølekonsulent og har 
tidligere været ansat hos blandt andet Sabroe, Danfoss og 
York. 

Netværk
Deltagere i denne workshop tilbydes efterfølgende gratis 
medlemskab af Køle-netværket, der tager fat i medlem-
mernes egne problemstillinger.
Per Skærbæk Nielsen er facilitator på netværket.
  
Læs mere på www.ddv.org.


