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Rent vann - rene rør - ren energi - en ren kundeavis

Anodisk  
oksidasjon

Kjemisk rens

Din totalleverandør av ENØK og Legionella-løsninger!

Det nye Østfold Sykehuset valgte Anodix

Les mer på side. 4

+ =
Rene rør!

Legionella på  
Radiumhospitalet
Sykehus innrømmer svikt etter  
legionella-dødsfall. 
Les vår kommentar  
på side 5.
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Vi har gjennom de siste tre 
år arbeidet svært aktivt innen 
området legionella prob-
lematikk. Det som overrasker 
oss mest er at så mange har 
inngått unødvendig dyre 
serviceavtaler med diverse 
aktører som leverer alt fra 

kjemikalier til tungmet-
aller for å drepe bakterier. 
Legionella er selvfølgelig et 
alvorlig problem og de fleste 
har nok å gjøre om man ikke 
skal sette seg inn i dette også. 
Det er derfor lett å sette 
dette bort til profesjonelle. 

Velkommen til
Snart tyve år har gått 
siden vi startet Termo-
Rens as her i Skien. 
Den gang som nå var forret-
ningsideen at våre kunder 
skulle spare mye penger på 
å bruke vårt produkt Termo-
rens som fjerner belegg inne 
i rørsystemer. Både for å gi 
tilbake full effekt, og for-
lenge levetiden på alt utstyr 
som er montert. 

Mange var skeptiske til dette 
og hadde dårlig erfaring 
med såkalt syrevasking, men 
tiden har vist at Termorens 
er et fantastisk produkt som 
blir benyttet på flere og flere 
områder. 
Utgangspunktet var å 
rense varmeanlegg, så kom 
kjøleanlegg som viste seg 
like effektivt og nå drikk-
evannsystemer. Mange tror 
at vannledninger er rene, 
men der tar de sørgelig feil. 
Alle rør gror så fort de taes 
i bruk og hadde folk sett 
hvordan det ser ut der inne 
hadde få drukket vann fra 
kranen. Termorens fjerner 
belegg og bakterier og gir 
rørene tilbake en helt ren 
overflate. 

 

Når det gjelder vannled-
ninger er det særlig legionel-
la som har blitt fokusert på 
de siste år etter noen tragiske 
utbrudd. Allerede etter første 
store utbrudd i Stavanger var 
jeg på utkikk etter et effek-
tivt system som kunne hånd-
tere dette problemet uten å 
tilsette vannet kjemikalier 
eller tungmetaller. 

I 2005 traff jeg Wolfgang 
Strele som er mannen bak 
Anodix i Tyskland og et 
nært samarbeide ble inn-
ledet. Anodix er et appa-
rat som fjerner legionella 
24 timer i døgnet og som 
du kan lese mer om i dette 
bladet. Lang historie kort 
så har nå Anodix og Ter-
morens blitt markedsledere 
for enøk og energisparing 
og har spart våre kunder for 
mange millioner kroner. 

Selv om alle store aktører på 
markedet bruker oss føler vi 
at vi bare har ”skrapt litt i 
overflaten” og gleder oss 
til fortsettelsen og å spare 
enda mer for våre fornøyde 
kunder i inn og utland.

 Thore Andreassen
Daglig leder

ANODISK OKSIDASJON –  
Hva er det og hvordan virker det?

Surstoffradikalene som opp-
står på anodeoverflaten (in 
statu nascendi) fremkaller 
en oksidering av de gjen-
nomstrømmende bakteriene, 
virus, sopp og alger.

Fra innholdsstoffene i van-
net (for eksempel klorider) 
dannes det på samme tid 
metastabile oksidasjons-
midler. Disse føres i et kon-
tinuerlig kretsløp gjennom 
varmtvannsanlegget. Dette 
garanterer at det eksister-
ende biobelegget - som dan-
ner livsgrunnlaget for mik-
roorganismene – brytes ned.
De forskjellige oksidasjon-
smidler dannet fra vann ved 
det elektriske feltet er i sin 
felles virkning mer effektive 
enn for eksempel enkeltvis 
anvendte desinfeksjons-
midler. Oksidasjonsmidlene 
som dannes ved anodisk 
oksidasjon - etter metoden 
Original ANODIX oppfyller 
kravene i

fortegnelsen 1a og 1c 
(Fortegnelsen over behan-
dlingsstoffer og desinfeks-
jonsmetoder i henhold til § 
11 i den tyske drikkevanns-

forskriften av 2001). ANO-
DIX-apparater kan i henhold 
til DVGWs (Tysk forening 
for gass- og vannbransjen) 
arbeidsblad W 551, april 
2004, anvendes. 

Etter at biobelegget er 
brutt ned i ledningene, op-
prettholdes en depotvirkning 
over flere dager. Forutset-
ningen for den hygieniske 
vannkvaliteten er dermed at 
vannet fornyes i lite brukte 
ledninger (anbefalt: 1 x uke-
ntlig). For å sikre at vannet 
som strømmer gjennom ele-
ktrodepakken behandles, er 
det nødvendig å behandle h 
e l e vannstrømmen. Dette 
oppnår man med ANODIX 
ved den spesielle elektrode-
formen (rør-i-rør-elektrode) 
og den direkte forbindelse 
med vannledningen. 

Metoden Original ANO-
DIX er en kombinasjon 
av anodisk oksidasjon og 
klormåling og / eller ultralyd 
(sistnevnte patentbeskyttet).

Kombinasjonen anodisk ok-
sidasjon – ultralyd brukes 
først og fremst i gamle an-

legg med sterkt amøbean-
grep. Amøbene åpnes i ultra-
lydkammeret og bakteriene 
som dermed blir satt fri 
drepes i oksidasjonskam-
meret som følger etter.

I tillegg leveres ANO-
DIX i kombinasjon med 
klormåling, -regulering og 
NaCl-dosering – i henhold til 
stedlige behov og kundenes 
ønsker.

ANODIX-metoden er blitt 
anvendt i sykehus siden 1996 
og har vist seg å holde mål.
En spesiell kontroll garan-
terer at ANODIX-metoden 
ikke har noen innvirkning på 
medisinske apparater.

Vannkvaliteten op-
prettholdes ved at planleg-
gings-, installasjons- og 
driftsbetingelsene i henhold 
til drikkevannsforskriften 
TVO følges. Det avgis ingen 
aggressive stoffer til vannet. 
Alle vannførende kompo-
nenter er kontrollert av den 
Tyske forening for gass- og 
vannbransjen DVGW.

En videreutvikling av den «anodiske oksidasjonen» bevirker at legionel-
labakterier, men også andre bakterier drepes mens de sammen med vann 
strømmer gjennom en spesielt utviklet og patentert elektrodepakke (rør-
i-rør-form). 

PRINSIPPSKISSE

Kutt ut dyre service avtaler Problemet er bare at disse 
profesjonelle har startet sin 
virksomhet på nettopp frykten 
for legionella. Kunstig høye 
priser på kartlegging av bygg 
som endog skal fornyes hvert 
år, spyling av dusjhoder, 
hettvannspyling av anlegg etc 
koster kort sagt skjorta. Når 
man ser på hva som tilbys 

av løsninger i forhold til hva 
siste forskning om forskjel-
lige metoder viser er det dess-
verre svært mange som rett og 
slett kaster svært mye penger 
rett ut av vinduet. Vi anbefaler 
derfor alle som tar legionella 
problematikken seriøst og 
ønsker å imøtekomme myndi-
ghetenes krav ved å sette seg 

skikkelig inn i hva som er på 
markedet. Å ha en service-
avtale er selvfølgelig greit, 
men man bør sette strenge 
krav til leverandøren og 
virkelig sjekke hva som blir 
gjort og hva man får igjen for 
pengene. Vår profil er at man 
skal kun betale for det man 
får. Ikke fem øre mer.
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Systemene som ble vur-
dert var filtrering, kjemi-
kaliebehandling, tilsetning 
av kobber/sølv og anodisk 
oksidasjon. Til slutt var det 
altså TermoRens as med 

anodisk oksidasjon som 
fikk høyest score og ble 
valgt. Selve grunnlaget for 
utvelgelsen ser du på tabel-
lene, men konklusjonen er 
grei: Akseptabel pris, godt 

dokumenterte resultater, 
enkelt og driftsikkert sys-
tem og svært lave driftsko-
stnader.
Grunnen til de lave drift-
skostnadene er at anoden 

som benyttes består av 
Titan og har svært lang 
holdbarhet. Det er heller 
ikke andre bevegelige del-
er i anlgget som monteres 
enkelt inn i ”by pass” på  

kaldtvannstilførsel til var-
mtvannsystemet. Anodix 
leveres i 4 størrelser.

Hvorfor blir Anodix valgt mot Legionella?
En av våre kunder gjorde en svært grundig jobb og brukte lang tid på å velge hvilket system de ønsket å 
montere mot Legionella. Gruppen som stod for valget bestod blant annet av smittevernslege, HMS leder, 
teknisk sjef, innkjøpssjef, leder VVS og direktør. Altså en rimelig tungt faglig gruppe.

1= Ikke tilfredsstillende 2=Delvis tilfredsstillende 3= Tilfredsstillende, med få unntak 4=Fullt ut tilfredsstillende 5=meget tilfredsstillende 6=Særdeles tilfredsstillende

PRINSIPPSKISSE

Diagram 1 viser at 
alle bakterier blir 
drept i løpet av  
55 min.

Organisasjonen for anvendt vitenskapelig forskning 
TNO i Zeist (NL) som er anerkjent i hele Europa og 
sammenarbeider med tyske institutter viste seg å 
være predestinert for undersøkelsen. Der utføres også 
undersøkelser av produkter fra nasjonale og internasjonale 
næringsmiddelkonserner.
 
I overensstemmelse med KIWA ( den hollandske 
organisasjonen som tilsvarer DVGW – den Tyske forening for 
gass- og vannbransjen) og med godkjenning av ministeriet for 
folkehelsen ble de mikrobiologiske undersøkelsene avsluttet 
i slutten av juni 2000 med beste resultater. På testanlegg  
TNO Nutrion and Food Recearch i Zeist i Nederland ble tre 
tanker, hver med 700 liter vann, seriekoblet. Det ble dyrket 
frem et Legionella innhold på 100 000 bakterier pr milliliter 
vann. ANODIX ble koblet til i sirkulasjonskretsen og startet.
 
Testen uføres som følger :
1. Test på Pseudonomas bakterien ved 20 grader C
2. Test på Legionella bakterien ved 23 grader C
3. Test på Legionella bakterien ved 40 grader C

Diagram 1 
Viser at ANODIX dreper alle Pseudonomas bakterier i løpet av 50 min. ved 20 grader C 
Diagram 2 
Viser at ANODIX dreper alle Legionellabakterier i løpet av 200 min.ved temp. 23 grader C
Diagram 3 
Viser at ANODIX dreper alle Legionellabakterier i løpet av 300 min. ved temp. 40 grader C 

TNO`s instituttets konklusjon : 

ANODIX ER ET GODT ALTERNATIV TIL Å DREPE LEGIONELLA 
BAKTERIER I STEDET FOR Å VARME VANNET TIL OVER 60 
GRADER C 

Diagram 1 
Viser at ANODIX dreper alle Pseudonomas bakterier i løpet av 50 min. ved 20 grader C 
Diagram 2 
Viser at ANODIX dreper alle Legionellabakterier i løpet av 200 min.ved temp. 23 grader C
Diagram 3 
Viser at ANODIX dreper alle Legionellabakterier i løpet av 300 min. ved temp. 40 grader C 

TNO`s instituttets konklusjon : 

ANODIX ER ET GODT ALTERNATIV TIL Å DREPE LEGIONELLA 
BAKTERIER I STEDET FOR Å VARME VANNET TIL OVER 60 
GRADER C Diagram 1 

Viser at ANODIX dreper alle Pseudonomas bakterier i løpet av 50 min. ved 20 grader C 
Diagram 2 
Viser at ANODIX dreper alle Legionellabakterier i løpet av 200 min.ved temp. 23 grader C
Diagram 3 
Viser at ANODIX dreper alle Legionellabakterier i løpet av 300 min. ved temp. 40 grader C 

TNO`s instituttets konklusjon : 

ANODIX ER ET GODT ALTERNATIV TIL Å DREPE LEGIONELLA 
BAKTERIER I STEDET FOR Å VARME VANNET TIL OVER 60 
GRADER C 

Diagram 2 viser at 
alle bakterier blir 
drept i løpet av 
200 min.

Diagram 3 viser at 
alle bakterier blir 
drept i løpet av 
300 min.

TNO`s instituttets konklusjon : 
Anodix er et godt alternativ til å drepe legionella 
bakterier i stedet for å varme vannet til over 60 grader C.
Grunnlag for alle utførte tester er oversendt Nasjonalt 
folkehelseinstitutt i Oslo.

Tønsberg sykehus SIV kvitt Legionella

Sykehuset hadde slitt 
med høye verdier av 
legionella og noe måtte 
gjøres. Det ble satt ned 
en gruppe som nøye 
vurderte hva som var på 
markedet og valget falt 
altså på Anodix. Denne 
avgjørelsen angrer de 
ikke på i dag. På kort 
tid falt legionellanivået 
raskt til betryggende 
nivå. Normalt når det 
er legionella i anlegg 
renser man først rør og 
tanker med Termorens 
rensevæske som fjerner 
alle bakterier og ikke 
minst scale og biofilm 

som bakteriene lever i. 
Dette klarer man ikke 
med hettvannspyling. 
I Tønsberg valgte man 
ikke å rense, men å la 
Anodix gjøre hele job-
ben. Anodix produserer 
en liten mengde hypok-
loritt som holder anleg-
get fritt for biofilm, men 
vil ikke klare å fjerne 
belegg i gamle anlegg. 
Man var derfor spent på 
hvor lang tid det ville ta 
å fjerne bakteriene og 
nå kom altså den første 
målingen med 0 verdier 
på legionella. Thore An-
dreassen som er daglig 

leder i TermoRens as 
er selvfølgelig fornøyd 
med dette resultatet, 
men mener at anlegget 
fortsatt vil få positive 
utslag så lenge det er 
scale i anlegget. Det 
positive er selvfølgelig 
at når bakteriene 
dukker opp fra gam-
mel scale blir de med 
sirkulasjonen rundt og 
blir fjernet i Anodix ok-
sidasjonskammeret og 
nivået vil hele tiden bli 
holdt på et minimum til 
det dør helt ut.
 

Tønsberg sykehus SIV monterte i april 2010 inn to store Anodix anlegg. 
Ett på hvert av varmtvannsystemene. En tøff avgjørelse den gang da Ano-
dix var et forholdsvis nytt produkt på markedet og metoden anodisk ok-
sidajon lite kjent. 

 Salgsingeniør Geir Teksten.
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Legionellautbrudd på SPA

Først den gode nyheten:
Ledelsen har bestemt  
at dere får tilbake  
inngangspengene...

Det nye Østfold Sykehuset valgte Anodix

Det nye sykehuset i Østfold hvor 
byggearbeidene er i full gang valgte Ano-
dix mot Legionella. Resultatene fra bla 
SIV, Tønsberg Sykehus som fikk innstall-
ert systemet for over to år siden er nok 
litt av årsaken. Disse slet med svært høye 
verdier av bakterien og installerte to store 
Anodix anlegg på sine varmtvannsyste-
mer. Dette har gitt svært gode resultater.  
 
I Østfold har man valgt å installere Ano-
dix både på kaldt og varmtvannsiden og 
totalt skal det ti anlegg inn i de forskjellige 
byggene. Det er også montert Anodix på 
Kongsberg sykehus og Volda sykehus med 
samme gode resultater, og flere sykehus 
har planer om installasjon i år og neste år.  
 
Mange sykehjem, skoler og idrettshaller 
som har slitt med legionella har også in-
stallert Anodix og alle har fått de samme 
gode resultatene og kontroll med prob-

lemet. Det er nå installert ca 300 anlegg 
rundt om i Norge og alle følges nøye 
opp via TermoRens as sitt kundenett.  
 
Dette er en viktig del av opplegget Ter-
moRens as har laget for sine kunder slik 
at alle krav om miljørettet helsevern og 
rådene fra FHI opprettholdes. Risikovur-
dering, kontinuerlig fjerning av bakterier 
og sjekk i form av vannprøver (legionella 
dyrkningsprøver) gir byggherre en så god 
kontroll man kan forlange for å unngå  
legionella utbrudd.

Byggearbeidet er i full gang, og tre forskjellige VVS Entreprenører sørger for rørarbeidene.

Legionella?
NEI TAKK!!
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Det nye Østfold Sykehuset valgte Anodix

Det står å lese i artikkelen i 
Aftenposten (gjengitt her på 
side x ) at man nå har montert 
inn dusjhoder så dette ikke 
skal skje igjen. Hvor i all ver-
den tar de det fra? Det finnes 
ikke et dusjhode i verden som 
kan hindre legionella smitte. 
Mulig at forfatteren av artik-
kelen har missforstått noe her.  
 
Eneste system jeg vet om som 
har med behandling av dusj-
vann å gjøre er varmebehan-
dling med automatisk spyling 
av hettvann i intervaller. 
Også her kommer bakteriene 
greit igjennom. Vanlig hett-
vannspyling kan man glemme 
på et så stort bygg som dette. 
Man har ikke nok varmt vann 
og om man hadde ville dette 

ha gått ned så mye i tempera-
tur lengst fra tankene at det 
ikke ville virke. Husk man bør 
helst ha 75 grader i mer enn 3 
minutter pr tappested og det 
er mange tappesteder på Radi-
umhospitalet.
Etter min mening har de ikke 
så mange alternativer til å bli 
kvitt problemet.
 
Punkt 1:
Rense rørsystemet for å 
kvitte seg med biofilmen 
hvor bakteriene hoder til 
og derved også bakteriene. 

Punkt 2:
Montere inn et system som 
kontinuerlig fjerner bakterier. 
Her er det i realiteten tre alter-

nativer som er aktuelle. Ano-
disk oksidasjon, klordioksid-
behandling eller kobber sølv. 
Kobber sølv anlegg er for tiden 
omdiskutert da drikkevannet 
hele tiden får tilført tungmet-
aller som kan lagres i kroppen 
så de to første alternativene vil 
være å foretrekke.
 
Punkt 3: 
Når dette er gjort må man 
sørge for at bygget blir skikke-
lig kartlagt oa alle blindpunk-
ter blir avdekket og fjernet 
eller jevnlig tappet om det for 
eksempel er små bøttekott 
som funger som lager, ansatte 
dusjer som brukes sjelden 
etc. Til slutt må man sørge for 
jevnlig prøvetaking for å holde 
kontroll på vannkvaliteten. 

Skal man finne Legionella 
må man ta Legionella dyrkn-
ingsprøver. Dette er de en-
este prøvene som gir svar på 
bakterienivået når vannprøven 
faktisk ble tatt.  

Først når man har alt dette 
under kontroll kan man senke 
skuldrene og overvåke anleg-
get slik at dette ikke skjer 
igjen.  
 
Men aller viktigst er det at 
de som sitter med ansvaret 
for at slikt ikke skjer, tar 
ansvaret og faktisk gjør  
jobben sin.

Legionellautbrudd...igjen!
- og det blir ikke siste gangen?
Så skjer det altså igjen. Det er mindre enn et år siden flere ble angrepet av legionella på Radiumhospitalet. 
Da gikk det bra. Det gjorde det ikke denne gangen og pasienten døde.

Faksimile fra aftenposten søndag 26. mai 2013
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VANN – ikke så rent som du tror
Om du tror at vannet fra springen er rent, bør du tro omigjen!

NRK satt høsten 2010 fokus 
på vannkvaliteten i Norge. 
De fleste tror nemlig at vi 
har verdens reneste vann fra 
høye fjell og dype daler i vår 
vakre natur.
Virkeligheten er dessverre 
helt anerledes. Mer enn 100 
år gamle vannledninger 
gjengrodd med rust, humus 

og kalk er grunnlaget for 
den fryktede bakterien le-
gionella og andre ulumsk-
heter. Programmet fra NRK 
viste dette med all tydlighet 
og vi må nok bare bekrefte 
at det dessverre nok er slik.  
De senere år har  
TermoRens AS fått en 
økende mengde oppdrag 

med rens av vannledninger 
hvor det er påvist legionella.  

Her ser du bildene fra noen 
anlegg som brukeren på 
forhånd påsto var gan-
ske rene. Ikke rart de ble  
overrasket! Slik er det nest-
en overalt hvor vi er inne å 
renser.

Anlegg med Jernoksid  
under rens.

Anlegg med oppløste  
kalkavleiringer.

Hovedledning inn til  
stort hotell.

Organisasjonen for anvendt vitenskapelig forskning 
TNO i Zeist (NL) som er anerkjent i hele Europa og 
sammenarbeider med tyske institutter viste seg å 
være predestinert for undersøkelsen. Der utføres også 
undersøkelser av produkter fra nasjonale og internasjonale 
næringsmiddelkonserner.
 
I overensstemmelse med KIWA ( den hollandske 
organisasjonen som tilsvarer DVGW – den Tyske forening for 
gass- og vannbransjen) og med godkjenning av ministeriet for 
folkehelsen ble de mikrobiologiske undersøkelsene avsluttet 
i slutten av juni 2000 med beste resultater. På testanlegg  
TNO Nutrion and Food Recearch i Zeist i Nederland ble tre 
tanker, hver med 700 liter vann, seriekoblet. Det ble dyrket 
frem et Legionella innhold på 100 000 bakterier pr milliliter 
vann. ANODIX ble koblet til i sirkulasjonskretsen og startet.
 
Testen uføres som følger :
1. Test på Pseudonomas bakterien ved 20 grader C
2. Test på Legionella bakterien ved 23 grader C
3. Test på Legionella bakterien ved 40 grader C

Diagram 1 
Viser at ANODIX dreper alle Pseudonomas bakterier i løpet av 50 min. ved 20 grader C 
Diagram 2 
Viser at ANODIX dreper alle Legionellabakterier i løpet av 200 min.ved temp. 23 grader C
Diagram 3 
Viser at ANODIX dreper alle Legionellabakterier i løpet av 300 min. ved temp. 40 grader C 

TNO`s instituttets konklusjon : 

ANODIX ER ET GODT ALTERNATIV TIL Å DREPE LEGIONELLA 
BAKTERIER I STEDET FOR Å VARME VANNET TIL OVER 60 
GRADER C 

Diagram 1 
Viser at ANODIX dreper alle Pseudonomas bakterier i løpet av 50 min. ved 20 grader C 
Diagram 2 
Viser at ANODIX dreper alle Legionellabakterier i løpet av 200 min.ved temp. 23 grader C
Diagram 3 
Viser at ANODIX dreper alle Legionellabakterier i løpet av 300 min. ved temp. 40 grader C 

TNO`s instituttets konklusjon : 

ANODIX ER ET GODT ALTERNATIV TIL Å DREPE LEGIONELLA 
BAKTERIER I STEDET FOR Å VARME VANNET TIL OVER 60 
GRADER C Diagram 1 

Viser at ANODIX dreper alle Pseudonomas bakterier i løpet av 50 min. ved 20 grader C 
Diagram 2 
Viser at ANODIX dreper alle Legionellabakterier i løpet av 200 min.ved temp. 23 grader C
Diagram 3 
Viser at ANODIX dreper alle Legionellabakterier i løpet av 300 min. ved temp. 40 grader C 

TNO`s instituttets konklusjon : 

ANODIX ER ET GODT ALTERNATIV TIL Å DREPE LEGIONELLA 
BAKTERIER I STEDET FOR Å VARME VANNET TIL OVER 60 
GRADER C 

Diagram 2 viser at 
alle bakterier blir 
drept i løpet av 
200 min.

Diagram 3 viser at 
alle bakterier blir 
drept i løpet av 
300 min.

TNO`s instituttets konklusjon : 
Anodix er et godt alternativ til å drepe legionella 
bakterier i stedet for å varme vannet til over 60 grader C.
Grunnlag for alle utførte tester er oversendt Nasjonalt 
folkehelseinstitutt i Oslo.

Tønsberg sykehus SIV kvitt Legionella

Sykehuset hadde slitt med 
høye verdier av legionella 
og noe måtte gjøres. Det 
ble satt ned en gruppe som 
nøye vurderte hva som var 
på markedet og valget falt 
altså på Anodix. Denne 
avgjørelsen angrer de ikke 
på i dag. På kort tid falt 
legionellanivået raskt til 
betryggende nivå. Nor-
malt når det er legionella 
i anlegg renser man først 
rør og tanker med Ter-
morens rensevæske som 
fjerner alle bakterier og 
ikke minst scale og bio-

film som bakteriene lever 
i. Dette klarer man ikke 
med hettvannspyling. I 
Tønsberg valgte man ikke 
å rense, men å la Anodix 
gjøre hele jobben. Ano-
dix produserer en liten 
mengde hypokloritt som 
holder anlegget fritt for 
biofilm, men vil ikke klare 
å fjerne belegg i gamle an-
legg. Man var derfor spent 
på hvor lang tid det ville 
ta å fjerne bakteriene og 
nå kom altså den første 
målingen med 0 verdier 
på legionella. Thore An-

dreassen som er daglig 
leder i TermoRens as er 
selvfølgelig fornøyd med 
dette resultatet, men me-
ner at anlegget fortsatt vil 
få positive utslag så lenge 
det er scale i anlegget. Det 
positive er selvfølgelig at 
når bakteriene dukker opp 
fra gammel scale blir de 
med sirkulasjonen rundt 
og blir fjernet i Anodix 
oksidasjonskammeret og 
nivået vil hele tiden bli 
holdt på et minimum til 
det dør helt ut.
 

Tønsberg sykehus SIV monterte i april 2010 inn to 
store Anodix anlegg. Ett på hvert av varmtvanns-
systemene. En tøff avgjørelse den gang da Anodix 
var et forholdsvis nytt produkt på markedet og  
metoden anodisk oksidajon lite kjent. 

 Salgsingeniør Geir Teksten.

Diagram 1 viser at 
alle bakterier blir 
drept i løpet av  
55 min.

I Stavanger Aftenblad den 
8.mars 2010 stod helses-
jef Egil Bjørlow frem og 
fortalte at Stavanger Kom-
mune har kuttet ut hett-
vannspyling som rutine å 
fjerne legionella. Grunnen til 
dette er at IRIS, International 
Resarch Institute of Stavan-
ger, i Stavanger gjennom de 
siste to år har gjennomført 
en studie som viser at hett-
vannspyling og filtrering 
mot legionella har liten eller 
ingen effekt. Selv om man 
har nok varmt vann til spy-
lerutinen (noe de fleste ikke 
har) viser det seg at bakte-
riene kommer raskt tilbake.  
 
Grunnen til dette er at bakte-
riene ofte sitter i belegg inne 
i rørene. Slike belegg som 
gjerne består av alt fra kalk 
og jernoksider blandet med 
humus og biofilm finnes i de 

aller fleste anlegg og frem-
står som bakterienes fest-
ning. Her søker de tilflukt og 
formerer seg og titter frem 
når faren er over. Et slikt 
belegg er porøst og har god 
isolasjonsevne og er derfor 
et glimrende tilholdssted for 
bakterier. Det er derfor svært 
viktig å rense rørsystemet 
en gang i bland for å unngå 
denne typen belegg. Termo-
rens rensevæske fjerner bel-
egget og dreper bakteriene i 
løpet av kort tid. Hele rap-
porten fra IRIS og artikkelen 
i Stavanger Aftenblad  kan 
du lese på våre hjemmesider:  
www.termorens.no.

Stavanger kommune kutter 

hettvannspyling
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Adresse: Nils Hansensvei 2, 0667 Oslo
Telefon: 22 72 23 55
e-post: post@astec.no

Astec AS er en stor leverandør av produkter for 
store og små varme/kjøleanlegg se astec.no for referanseliste

Produkt/prosjekt referanselister se: www.astec.no

Sjekk priser med oss. Har du råd til å la være?

Vårt fokus: Pris og kvalitet

Noen av våre produkter er:
• Comap innregulering/strupeventiler
• Nonair mikrobobleutskillere
• Spjeldventiler Full Lug og riller, Klaff tilbakeslagsventiler, Y-filter, div gummi og stålkompensatorer osv.

I noen anlegg sank ikke kimtallet, og anleg-
gene ble stående stengt i ett år eller mer.

– I ett anlegg skiftet vi hele rørsystemet. 
Likevel var kimtallet fortsatt like høyt, for-
teller han.

De færreste dreper
Fagfolkene i Stavanger kommune var be-
kymret, og gikk vitenskapelig til verks. 
I 2007-2008 initierte Stavanger kommune 
et forskningsprosjekt med Ragnhild Wiik 
ved IRIS. Målet var å finne frem til fors-
kningsbasert kunnskap om legionellafore-
bygging i kommunale dusjanlegg.

Rørfag skrev om prosjektet i artikkelen 
”Hvordan kverke legionella” for to år siden. 

Da sa Ragnhild Wiik; ”Det kan se ut som 
om høy temperatur i varmtvannsbeholder, 
hyppig bruk av dusjanlegget og oppføl-
ging med prøvetaking kan være tilstrekkeli-
ge tiltak for å forebygge legionellautbrudd 
fra dusjanlegg.” Nå konkluderer hun med 
nettopp det. 

I tillegg anbefaler hun oss å bruke sunn 
fornuft. Bakterier er over alt. Kanskje vi må 
lære å leve med legionellabakteriene. Det 
er en stor bakteriegruppe, mye tyder på 
at de færreste i denne bakterieslekten er 
farlige.

– De er som folk. Mennesker kan også 
drepe, heldigvis er det få som gjør det. 
Kanskje du bør unngå å oppsøke offentlige 

dusjanlegg hvis du har svekket helse, sier 
hun.

Overraskende bakteriefunn
Rørfag møtte henne på en HMS-samling 
for alle hovedverneombudene i Rogaland 
fylkeskommune. Hun var der for å holde 
foredrag om prosjektet.

– Teorien var opprinnelig at hvis det er 
høyt kimtallsnivå i vannet, det vil si mange 
bakterier, så er det stor sannsynlighet for 
at det også er mange legionellabakterier. 
Det viste seg å være helt feil, sa forskeren 
bestemt.

Hun fortalte at legionellaveilederen er 
uklar. Den beskriver mye, men sier ikke 

«Våre funn viser en generell tendens til at høyt kimtall indikerer at legionella 
ikke er til stede.»

RaGNHILD WIIk

ragnHild WiiK, mikrobiolog og forsker ved IRIS på en HMS-samling for alle hovedverneombudene i Rogaland fylkeskommune. Det var 
hun for å holde foredrag om prosjektet hvor målet var å finne frem til forskningsbasert kunnskap om legionellaforebygging i kommunale 
dusjanlegg.

>

Raufoss Water & Gas AS Boks 143, N-2831 Raufoss, info@isiflo.com Tel: +47 61 15 22 24/38 Faks: +47 61 15 20 62 

WHERE QUALITY COUNTS - CHOOSE YOUR PARTNER WISELY 

Klemring

Pushback ring

Innstikksdybde

Kappe

O-ring

Intern 
stopp

Hus

For typer og dimensjoner se 

www.isiflo.com

STERK 
- Kompositt - brukes til å produsere 
deler som krever høy styrke og lang 

levetid for eksempel romraketter, 
gassflasker og  ISIFLO Sprint koblinger

Ett stikk og 
du er hekta...

RASK 
- Push in: kutt røret rett, merk

innstikksdybde og stikk inn - ferdig!
- Ingen bruk av spesialverktøy

SIKKER
- Garantert strekkfast og 

korrosjonsbestandig
- Forsterket gjengeparti

Kompositt innstikkskoblinger
for PE rør 20 - 63mm

 

 PS 1456

Klipp fra Rør Fag nr.10- 2011

Nye rutiner mot legionella: 

Stopper forebygging
 

«Våre funn viser en 
generell tendens til at 
høyt kimtall indikerer at 
legionella ikke er til stede.» 
sier Ragnhild Wiik. 
 
Ragnhild Wiik, mikrobi-
olog og forsker ved IRIS på 
en HMS-samling for alle 
hovedverneombudene i 

Rogaland fylkeskommune. 
Det var hun for å holde 
foredrag om prosjektet 
hvor målet var å finne 
frem til forskningsbasert 
kunnskap om legionella-
forebygging i kommunale 
dusjanlegg.

I Stavanger har folk dødd av legionella. Nå slutter
kommunen med hettvannsspyling og kimstallsanalyser
av dusjvann.

Legionella?
NEI TAKK!!
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Bruk Termorens til å fjerne kalk, magetitt, 
oksider (rust), humus, salt og andre avleiringer.

Vakuumrør med 
urinsalter

Vannrør før 
og etter rens

Vannrør med 
humus, oksider  
og kalk

Diagram som viser utvikling

ved rens av varmeveksler

UT MED KJELE OG INN MED VARMEPUMPE?
Da må du rense for å opprettholde full effekt.

Produktbeskrivelse:
Termorens er en væske som er 
biologisk nedbrytbar og ikke 
inneholder noen giftstoffer.
Væsken er sammensatt av 
sitronsyre, fosforsyre, inhibitor 
og vann. Den er en lettblandelig, 
gulbrun væske uten særegen lukt. 
Egenvekt 1,3 og pH 1,5

Bruksanvisning og 
dosering
Rørsystemer som har fått dårlig 
gjennomstrømning etter tids bruk 
må renses for å opprettholde 
sin effekt. Ved å rense med 
Termorens, løses alle belegg opp 
og tilbake til væskeform på en 
enkel måte og anlegget får tilbake 
full ytelse.

Termorens doseres inn i 
anlegget med egen pumpe. I 
varmeanlegg beregn 10 % av 
anleggets volum. I kjøleanlegg 
beregn 15 % av anleggets volum. 
Rens går raskest ved oppvarming 
til ca 40 – 60 grader C. Man kan 
også rense med kald blanding hvor 
det er iblandet glycol.

Når væske er blandet inn 
sirkuleres denne med anleggets 

egne pumper. Pass på å ha alle 
ventiler åpne så væsken kommer 
til overalt.
Om man kun vil rense 
vekslere, enkle varmekurser, 
enkle radiatorer, spiraler, 
kondensatorer eller andre ting 
uten egne sirkulasjon benyttes 
sirkulasjonspumpe.
Tid for rens avhenger av hvor 
mye belegg det er i anlegget og 
på konsistensen av dette. Normalt 
vil de fleste anlegg ha full effekt 
tilbake etter kun et døgn. Ved 
rens av enkeltkomponenter er 
renseprosessen ofte kun noen få 
timer.

Fast belegg som kalk, rust etc 
blir omdannet til væskeform som 
skylles ut av anlegget etter rens. 
Skyll ut all væske av anlegget etter 
rens 

TermoRens kan brukes på alle 
typer plast og metaller uten å 
skade disse. Den skader ikke 
pakninger og foringer i anlegget. 

Rens av anlegg gir tilbake 
optimale forhold som sparer 
penger i form av lavere 
energiforbruk samt unødvendige 
og dyre driftstans.

Anvendelsesområder:
• Varme og kjøleanlegg

• Gulvvarme

• Kjøletak

• Fyrkjeler og 

varmtvannsberedere

• Kondensatorer og 

Evaporatorer

• Varme og kjølebatterier

• Varmepumper

• Kjøling i bil og båtmoterer

Effektiv også på glycol-, sjø- og 
saltvannsbaserte anlegg.

Tabell 6.1 : Beleggopplysninger, forsøksbetingelser og forsøksresultater . 
Testrør 1:     1” Stålrør Testrør 2 :   3/4” Stålrør 

Beleggopplysninger  Fra Norcem/Brevik Ukjent opprinnelse 
Visuell beskrivelse Hardt belegg, svart farge. Konsentrert i 

klumper innover i røret. 
Lysebrunt, porøst belegg, belegget 
mer jevnt fordelt innover i røret. 

Elementanalyser av  
belegget med 
Røntgenfluoresens (XRS) 

Inneholder jern gitt som FeO = 78.9 % 
(vekt). I tillegg inneholder belegget 
mindre mengder av en rekke elementer : 
Si, Mn, Ca, S,Cu, Ni . 
Konklusjon : Hovedsak rustbelegg 
                      Fe2O3

.nH2O

Inneholder jern gitt som FeO = 77.4 
% (vekt). I tillegg inneholder 
belegget mindre mengder av en 
rekke elementer : Si, Mn, Ca, S,Cu, 
Ni . 
Konklusjon : Hovedsak rustbelegg   
Fe2O3

.nH2O
   
Forsøksbetingelser Testrør 1:     1” Stålrør Testrør 2 :   3/4” Stålrør 
Løsningsstyrke Kaloxi/Termorens/vann forhold 

1/10(volum) 
Kaloxi/Termorens/vann forhold 

1/10(volum) 
Strømningsmengde 
gjennom rør  (liter/t) 

600 l/t 500 l/t 

Inngående temperatur på 
rensevæske  til røret  (oC)

Temperatur ble holdt mellom 
34 til 36  oC.

Temperatur ble holdt mellom 34 til 
36  oC

Rensetid med 
Kaloxi/Termorens 

24 timer * 
4 perioder av 3 t , 3 perioder av 4 t 

4 timer ** 
1 periode av 4 timer. 

Resultater Testrør 1 :      1” Stålrør Testrør 2     : 3/4” Stålrør 
Totaleffektøkning 
ΔQ  (W) 

1589 W 2361 W 

% effektøkning 38.3 % 58.6% 
Mengde belegg fjernet 
(gram) 

Vekt før rens - Vekt etter rens 
3064.8 -2887.8  =  177 gram 

Vekt før rens - vekt etter rens 
1685 - 1337.8 = 347.6 gram 

   
*     Etter 17 t ble systemet stoppet i 1 døgn, ved denne stansen stod Kaloxi/Termorens inne i røret. 
       Etter 21 t ble systemet stoppet i 3 døgn, ved denne stansen stod Kaloxi/Termorens i røret 
**   Forsøket ble stanset etter 4 t (røret var da nesten rent), pga. en  “skjult”sprekk i røret     
       som  forårsaket en lekkasje da belegget ble fjernet. 

I tabell 6.2(neste side) er resultatene fra rensing av testrør 1 oppsummert. 

Tabell 6.2 Viser forbedring i varmeoverføringen under renseprosessen med Kaloxi/Termorens./8/ 
Tid renseprosess  [h] Effekt [watt] Total forbedring i forhold til urenset 

rør [%] 
0 4145 0 
3 4629 11.7 
6 4974 20.0 

10 5251 26.7 
14 5458 31.7 
17 5596 35.0 
21 5734 38.3 
24 5734 38.3 

Resultatene fra tabell 6.2 er plottet i en kurve (se figur 6.1) som viser økningen i bortført 
effekt av prosessvæsken mot antall timer gjennomstrømning med rensemiddelet 
Kaloxi/Termorens.

De fleste vannbårene varme 
og kjølesystemer har aldri 
blitt renset og har innvendig 
et lite belegg som gir god 
isolasjon i form av dårlig 
varmeoverføring. Ofte er 
gamle anlegg så overdimen-
sjonert at man ikke merker 
noe til dette daglig, men 
økonomiavdelingen merker 
det og tror det skal være 
sånn.
 
Bare et belegg på 0.1 til 1 
millimeter øker dine ener-
gikostnader dramatisk. De 
fleste som kommer til oss og 
vil ha renset anleggene gjør 
dette fordi de ikke får frem 

varmen. Da er det egentlig 
mange år for sent, men etter 
rens blir anlegget som nytt, 
Tenk på dette og legg inn 
som en rutine og rense varme 
og kjølesystemet hvert 5 til 
10 år. 

Til høyre kan du se resulta-
tene av test som er gjort i et 
TEFT prosjekt med SINTEF 
på Høyskolen i Telemark. 
Her ble det brukt et rør fra 
Norcem og et rør av ukjent 
opprinnelse. Ingen av disse 
så særlig grodd ut. De hadde 
bare en  litt ullen innvendig 
røroverflate. Resultatene av 
testen taler for seg selv.

Skal du energimerke bygget?
Spar 30 til 50 % energi! 

38,3% 58,6%% effektøkning

Stavanger kommune kutter 

hettvannspyling
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Stopper lekkasjer uten å sveise eller bruke verktøy.
Tåler trykk opp til 20 bar og varme opptil 480 grader.
Benyttes som permanent eller midlertidig løsning.
Leveres i størrelsene: 5x150 cm og 10x450 cm.

Energivurdering av teknisk anlegg 

08.10.2009 | 13:23 

Det er krav til regelmessig energivurdering av tekniske anlegg i bygninger. Målet med 
energivurdering av tekniske anlegg er å stimulere til energieffektivitet gjennom god 
installasjon, drift og vedlikehold av anleggene. 
  

 

 
 

Det er krav til regelmessig energivurdering av tekniske anlegg i bygninger. Målet med energivurdering 
av tekniske anlegg er å stimulere til energieffektivitet gjennom god installasjon, drift og vedlikehold av 
anleggene. 

Plikten til energivurdering gjelder fra 1.1.2010 og skal derfor gjennomføres så raskt som mulig. 

Plikten til energivurdering gjelder 

• Kjelanlegg med fossilt brensel i bygning med oppvarmet bruksareal over 400 m2 (regelmessig) 

• Klimaanlegg i bygning med oppvarmet bruksareal over 500 m2 (regelmessig) 

• Eldre varmeanlegg med kjelanlegg med fossilt brensel over 15 år i bygning med oppvarmet 
bruksareal over 400 m2 (engangsvurdering) 

Energivurdering og registrering av teknisk anlegg bør utføres 
av en uavhengig person. 
(dette kommer som et krav, etter en høringsrunde som ble 
avsluttet i september. Iverksettelse før 1.1.2012) 

http://www.nve.no/Global/Forskrifter/H%C3%B8ringer/H%C3%B
8ringsbrev.pdf  

 
 

Det er krav til regelmessig energivur-
dering av tekniske anlegg i bygninger. 
Målet med energivurdering av tekniske 
anlegg er å stimulere til energieffektiv-
itet gjennom god installasjon, drift og 
vedlikehold av anleggene.

Plikten til energivurdering gjelder fra 
1.1.2010 og skal derfor gjennomføres 
så raskt som mulig.

 

Plikten til energivurdering gjelder:
•  Kjelanlegg med fossilt brensel i 
 bygning med oppvarmet bruksareal  
 over 400 m2 (regelmessig)
•  Klimaanlegg i bygning med opp 
 varmet bruksareal over 500 m2  
 (regelmessig)
•  Eldre varmeanlegg med kjelanlegg  
 med fossilt brensel over 15 år i 
 bygning med oppvarmet bruksareal  
 over 400 m2 (engangsvurdering)
 

Energivurdering og registrering av 
teknisk anlegg bør utføres av en 
uavhengig person. 
 
Kompetansekrav for energivurdering
Energimerkeforskriften stiller krav til 
hvilken kompetanse eksperten skal ha 
for å gjennomføre energivurdering.  
Kompetansekravene skal sikre at ener-
givurderingen og anbefalingene er rel-
evante og har nytteverdi for eieren av 
anlegget. 

Det er krav til regelmessig energivurdering av tekniske  
anlegg i bygninger. Målet med energivurdering av  
tekniske anlegg er å stimulere til energieffektivitet gjennom 
god installasjon, drift og vedlikehold av anleggene.

Vår mann på energimerking:

Jarle Sølyst
Jarle er utdannet energirådgiver ved 
Fagskolen i Telemark. Han er sertifisert 
kjelepasser og har mer enn 10 års erfaring 
ved drift og vedlikehold av automasjons- 
kjel-, vannbehandlings- og VVS tekniske 
anlegg.  Han er utdannet elektiker Gr L  
og energimontør Gr H.
Jarle har bred praktis både onshore og  
offshore og har også kjelepasser-
sertifikat. Han var teknisk sjef ved Hotell 
Farris Bad i Larvik før han startet som  
energirådgiver i april 2011.

 
 
 
 
Kompetansekrav for energivurdering 
04.06.2010 | 18:25 

Energimerkeforskriften stiller krav til hvilken kompetanse eksperten skal ha for å gjennomføre 

energivurdering. Den som laster opp rapporten fra energivurdering må i energimerkesystemet krysse 

av for at hun/han har den kompetanse som kreves og vil så få mulighet til slik opplasting. I den 

rapporten som gis anleggseier kan energirådgiver skrive under skjema og bekrfte kompetansen der 

ved underskrift 
Det stilles krav til kompetanse og relevant erfaring, men eieren av anlegget kan selv avgjøre om han 
vil bruke eget personell, personell som allerede er engasjert i drift og vedlikehold av anlegget eller en 
uavhengig ekspert. 
Kompetansekravene skal sikre at energivurderingen og anbefalingene er relevante og har nytteverdi 
for eieren av anlegget. I tabellen nedenfor er forskriftskravet for de ulike typene anlegg oppsummert. 
Den som er ansvarlig for vurderingen skal ha denne kompetansen: 
Type anlegg Type 

kompetanse 
Krav til 
nivå/type 
utdannelse 

Type erfaring Lengde 
yrkeserfaring 

Kjelanlegg for 
areal over 400 m2 

Fyringsteknisk Ingen Ettersyn/drift av 
kjelanlegg 

2 år 

Kjelanlegg for 
areal over 2000 
m2 

Fyringsteknisk Ingen Ettersyn/drift av 
store kjelanlegg 

5 år 

Varmeanlegg med 
kjel, for areal over 
400 m2 – To 
alternativer 

1. Bygnings-
teknisk og 
energiteknisk. 
Fyringsteknisk 

Bachelor 
  

Energiberegning 
for bygninger. 
Ettersyn/drift av 
kjelanlegg. 

2 år 
  
2 / 5 år 

2. Bygnings-
teknisk og 
energiteknisk. 
Fyringsteknisk 

2-årig 
godkjent 
yrkesfaglig. 
  

Energiberegning 
for bygninger. 
Ettersyn/drift av 
kjelanlegg. 

2 år 
  
2 / 5 år 

Ventilasjonsanlegg 
for areal over 500 
m2 – To 
alternativer 

1. Bygnings-
teknisk og 
energiteknisk. 

Bachelor 
  

Installasjon eller 
vurdering av 
ventilasjonsanlegg 

2 år 

2. Bygnings-
teknisk og 
energiteknisk. 

2-årig 
godkjent 
yrkesfaglig. 
  

Energiberegning 
for bygninger. 

2 år 
  

Kjøleanlegg for 
areal over 500 
m2– To 
alternativer 

1. Bygnings-
teknisk og 
energiteknisk. 

Bachelor 
  

Installasjon eller 
vurdering av 
kjøleanlegg 

2 år 

2. Bygnings-
teknisk og 
energiteknisk. 

2-årig 
godkjent 
yrkesfaglig. 
  

Energiberegning 
for bygninger. 

2 år 
  

 

 

®
AquaFix  er en selvklebende silicon 
tape som kan brukes til reparasjon av 

®
lekkasjer. AquaFix  kan også brukes 
som isolasjon på elektriske kabler. 

®
AquaFix  virker med molekylær 
fusjon som gjør at tapen blir sterkere  
jo hardere den strekkes rundt røret 
eller kabelen.

Husk:
STREKK FOR Å TETTE 

INSTRUKSJON

Reparasjon av lekkasjer

1 Klargjør overflaten tapen skal 

strekkes på så det ikke en noen 

skarpe kanter som kan ødelegge 

tapen. Pass på at det ikke er olje eller 

fett på overflaten. Dette kan skade 

tapen på sikt

2. Kutt den lengden du trenger og 

fjern den sorte tapen. Pass på at 

tapen ikke kommer i kontakt og limer 

seg sammen når du arbeider med 

den.

3. Strekk tapen hardt rundt røret eller 

kabelen direkte på punktet som skal 

repareres. Når du strekker tapen skal 

den ha ca halve bredden som I 

pakken.

4  S t r e k k  t a p e n  r u n d t  

reparasjonstedet og 2,5 cm på hver 

side av lekkasjen. Bruk den hvite 

linjen i tapen som overlapp guide.

5. For en god tetting anbefaler vi 

minst tre lag hardt strukket og et lag 

med mindre strekk som beskyttelse.

6. For en ekstra sterk reparasjon 

anbefaler vi at standard Tett It legges 

over tapen. Denne gir en meget sterkt 

overflate og beskytter bl.a ved 

nedgraving.

Ved bruk som el isolasjon:

To lag tape er som regel nok. 1 

millimeter tape gir isolasjon for 

16000V

• Lekkasje Stopp

• Elektrisk isolasjon

• Reparerer under trykk

• Stor temperaturskala
  (-90°C til 260°C)

• Ingen giftstoffer

• Høy UV resistens

• Isolerer ved høy Volt

• Miljøvennlig

• Kan brukes på  
  drikkevannsledninger

kke al s  j e  

® 
AquaFix

Rapid Stop

TermoRens as

www.termorens.no
Email: sale@termorens.no

+47 35 59 21 77

Tett lekkasjen med trykket på
N • Y • H • E • T

TermoRens as er landets ledende leverandør av løsninger for innvendig renhold av 
rørsystemer. Vi produserer rensevæsken Termorens som fjerner alle typer belegg og 
bakterier og leverer Anodix systemet som fjerner Legionella i vannsystemer. Våre 
kunder  er rørleggere, VVS grossister, Eiendomsselskaper, hotellkjeder, fylker, 
kommuner, staten, forsvaret, rederier og off shore selskaper. Vi arbeider mest i 
Norge, men har kunder over hele verden. 

Vi er i sterk vekst og søker etter en allsidig

Servicemann / Rørlegger 
Du har bakgrunn som rørlegger og ønsker litt andre utfordringer enn en 
vanlig VVS jobb. Du arbeider selvstendig eller samarbeider godt med 
andre og du tåler å ha frihet under ansvar. Du må like å reise da still-
ingen medfører oppdrag i hele Norge og også i andre deler av verden i 
kortere perioder (sammen med andre). Fast arbeidssted er Skien.  Du 
må være fleksibel til å kunne arbeide med alt fra montering av anlegg 
mot legionella, service på installerte anlegg, kartlegging av bygg og  
innhenting av vannprøver i disse. Rens av varme og kjølesystem-
er. Du er åpen og utadvendt å liker og omgås alle typer mennesker.  
Full opplæring vil bli gitt.
 
Vi tilbyr deg:
 En interessant stilling hvor ikke hver dag er lik.
 Mulighet til å påvirke din egen arbeidsplass
 Servicebil og Firmatelefon
 Pensjonsordning
 Lønn etter avtale

Om du mener dette er noe for deg så send oss en søknad i brev eller mail. 
Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder i TermoRens as, 
Thore Andreassen på 35 59 21 77 / 90 59 77 21-thore@termorens.no
Besøk også gjerne vår webside: www.termorens.no

TermoRens as
Pb 2535 Kjørbekk
3736 Skien

TermoRens asTermoRens as
Ren energiRen energi
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Stopper lekkasjer uten å sveise eller bruke verktøy.
Tåler trykk opp til 20 bar og varme opptil 480 grader.
Benyttes som permanent eller midlertidig løsning.
Leveres i størrelsene: 5x150 cm og 10x450 cm.

Energivurdering av teknisk anlegg 

08.10.2009 | 13:23 

Det er krav til regelmessig energivurdering av tekniske anlegg i bygninger. Målet med 
energivurdering av tekniske anlegg er å stimulere til energieffektivitet gjennom god 
installasjon, drift og vedlikehold av anleggene. 
  

 

 
 

Det er krav til regelmessig energivurdering av tekniske anlegg i bygninger. Målet med energivurdering 
av tekniske anlegg er å stimulere til energieffektivitet gjennom god installasjon, drift og vedlikehold av 
anleggene. 

Plikten til energivurdering gjelder fra 1.1.2010 og skal derfor gjennomføres så raskt som mulig. 

Plikten til energivurdering gjelder 

• Kjelanlegg med fossilt brensel i bygning med oppvarmet bruksareal over 400 m2 (regelmessig) 

• Klimaanlegg i bygning med oppvarmet bruksareal over 500 m2 (regelmessig) 

• Eldre varmeanlegg med kjelanlegg med fossilt brensel over 15 år i bygning med oppvarmet 
bruksareal over 400 m2 (engangsvurdering) 

Energivurdering og registrering av teknisk anlegg bør utføres 
av en uavhengig person. 
(dette kommer som et krav, etter en høringsrunde som ble 
avsluttet i september. Iverksettelse før 1.1.2012) 

http://www.nve.no/Global/Forskrifter/H%C3%B8ringer/H%C3%B
8ringsbrev.pdf  

 
 

Det er krav til regelmessig energivur-
dering av tekniske anlegg i bygninger. 
Målet med energivurdering av tekniske 
anlegg er å stimulere til energieffektiv-
itet gjennom god installasjon, drift og 
vedlikehold av anleggene.

Plikten til energivurdering gjelder fra 
1.1.2010 og skal derfor gjennomføres 
så raskt som mulig.

 

Plikten til energivurdering gjelder:
•  Kjelanlegg med fossilt brensel i 
 bygning med oppvarmet bruksareal  
 over 400 m2 (regelmessig)
•  Klimaanlegg i bygning med opp 
 varmet bruksareal over 500 m2  
 (regelmessig)
•  Eldre varmeanlegg med kjelanlegg  
 med fossilt brensel over 15 år i 
 bygning med oppvarmet bruksareal  
 over 400 m2 (engangsvurdering)
 

Energivurdering og registrering av 
teknisk anlegg bør utføres av en 
uavhengig person. 
 
Kompetansekrav for energivurdering
Energimerkeforskriften stiller krav til 
hvilken kompetanse eksperten skal ha 
for å gjennomføre energivurdering.  
Kompetansekravene skal sikre at ener-
givurderingen og anbefalingene er rel-
evante og har nytteverdi for eieren av 
anlegget. 

Det er krav til regelmessig energivurdering av tekniske  
anlegg i bygninger. Målet med energivurdering av  
tekniske anlegg er å stimulere til energieffektivitet gjennom 
god installasjon, drift og vedlikehold av anleggene.

Vår mann på energimerking:

Jarle Sølyst
Jarle er utdannet energirådgiver ved 
Fagskolen i Telemark. Han er sertifisert 
kjelepasser og har mer enn 10 års erfaring 
ved drift og vedlikehold av automasjons- 
kjel-, vannbehandlings- og VVS tekniske 
anlegg.  Han er utdannet elektiker Gr L  
og energimontør Gr H.
Jarle har bred praktis både onshore og  
offshore og har også kjelepasser-
sertifikat. Han var teknisk sjef ved Hotell 
Farris Bad i Larvik før han startet som  
energirådgiver i april 2011.

 
 
 
 
Kompetansekrav for energivurdering 
04.06.2010 | 18:25 

Energimerkeforskriften stiller krav til hvilken kompetanse eksperten skal ha for å gjennomføre 

energivurdering. Den som laster opp rapporten fra energivurdering må i energimerkesystemet krysse 

av for at hun/han har den kompetanse som kreves og vil så få mulighet til slik opplasting. I den 

rapporten som gis anleggseier kan energirådgiver skrive under skjema og bekrfte kompetansen der 

ved underskrift 
Det stilles krav til kompetanse og relevant erfaring, men eieren av anlegget kan selv avgjøre om han 
vil bruke eget personell, personell som allerede er engasjert i drift og vedlikehold av anlegget eller en 
uavhengig ekspert. 
Kompetansekravene skal sikre at energivurderingen og anbefalingene er relevante og har nytteverdi 
for eieren av anlegget. I tabellen nedenfor er forskriftskravet for de ulike typene anlegg oppsummert. 
Den som er ansvarlig for vurderingen skal ha denne kompetansen: 
Type anlegg Type 

kompetanse 
Krav til 
nivå/type 
utdannelse 

Type erfaring Lengde 
yrkeserfaring 

Kjelanlegg for 
areal over 400 m2 

Fyringsteknisk Ingen Ettersyn/drift av 
kjelanlegg 

2 år 

Kjelanlegg for 
areal over 2000 
m2 

Fyringsteknisk Ingen Ettersyn/drift av 
store kjelanlegg 

5 år 

Varmeanlegg med 
kjel, for areal over 
400 m2 – To 
alternativer 

1. Bygnings-
teknisk og 
energiteknisk. 
Fyringsteknisk 

Bachelor 
  

Energiberegning 
for bygninger. 
Ettersyn/drift av 
kjelanlegg. 

2 år 
  
2 / 5 år 

2. Bygnings-
teknisk og 
energiteknisk. 
Fyringsteknisk 

2-årig 
godkjent 
yrkesfaglig. 
  

Energiberegning 
for bygninger. 
Ettersyn/drift av 
kjelanlegg. 

2 år 
  
2 / 5 år 

Ventilasjonsanlegg 
for areal over 500 
m2 – To 
alternativer 

1. Bygnings-
teknisk og 
energiteknisk. 

Bachelor 
  

Installasjon eller 
vurdering av 
ventilasjonsanlegg 

2 år 

2. Bygnings-
teknisk og 
energiteknisk. 

2-årig 
godkjent 
yrkesfaglig. 
  

Energiberegning 
for bygninger. 

2 år 
  

Kjøleanlegg for 
areal over 500 
m2– To 
alternativer 

1. Bygnings-
teknisk og 
energiteknisk. 

Bachelor 
  

Installasjon eller 
vurdering av 
kjøleanlegg 

2 år 

2. Bygnings-
teknisk og 
energiteknisk. 

2-årig 
godkjent 
yrkesfaglig. 
  

Energiberegning 
for bygninger. 

2 år 
  

 

 


