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I slutningen af august måned mødte Kraftvarme Nyt 
Jens og hans tre kolleger i Ørslev ved Vordingborg, nemlig 
hos Mogens Eibergs Erhvervsgartneri A/S. Teamet udover 
Jens bestod af medejer og stifter af JH-DYK A/S, Jørgen 
Høgberg, der i dag er direktør og dykker, Benjamin Andre-
sen, der også er dykker og medindehaver – og har været 
ansat siden 1998 og dykkerassistent Carsten Olsen. 

ANLÆGGET I ØRSLEV. Gartneriet/kraftvarmeværket 
råder over et kraftvarmeanlæg.  Maskinerne er fra Jenba-
cher, der er 3 af slagsen og de har hver især en kapacitet 
på 736 kW, der er også et CO2-anlæg og to akkumule-
ringstanke. Det samlede anlæg sikrer varmeproduktion 
på gartneriet. 

Maskinmester Gunner Andersen har været teknisk 
ansvarlig lige siden anlægget blev etableret for 20 år 
siden. Han har haft tankene under observation i forbin-
delse med sommerens mange regnvejrsdage. Han har 
haft en anelse om, at alt ikke lige var som det burde være. 
Flere dage, har der direkte stået vand omkring tankene 
– og godt en uge forud for JH DYKs ankomst til Ørslev, 
kunne han desværre konstatere med ret stor sikkerhed, at 
der var en utæthed i den ene tank.

Højden på de to tanke er lige knapt 12 meter og de rum-
mer hver især 550 m3 vand, der i driftssituationer kan 
komme helt op på 95 grader varmt vand. Det er varme, 
som sikrer at plantelivet udfolder sig og trives, også når 
der er nattekoldt i Ørslev. 

Gunner Andersen og gartneriets/værkets ejere har i de 
seneste år jævnligt drøftet behovet for at få tjekket vær-
kets akkumuleringstanke for evt. rustskader. – Det handler 
jo om at få et sådant eftersyn naturligt placeret ind i vores 
daglige drift – og den menneskelige natur er jo, at udsætte 
til nødvendigheden absolut melder sig, siger Gunner 

Andersen med et smil på læben – og han 
fortsætter: - Det gjorde den jo så for godt 
8 dage siden. Skaden var tydelig, udbed-
ring var påkrævet og så var det bare at 
handle og få skadeområder udbedret.

RETTIDIG OMHU. Daglig administrativ 
leder af Erhvervsgartneriet, Annette 
Eiberg supplerer: - Vi har i lang tid og 
over flere omgange haft kontakt og talt 
med JH DYK. Vi har tillige mødt Jørgen 
Høgberg på FDKVs årlige generalfor-
samling og Kraftvarmedag. Faktisk aftal-
te vi på FDKV-mødet i marts, at JH DYK 
skulle gennemføre et eftersyn af vores 
tanke. Eftersynet skulle foretages i 
august måned i forbindelse med et andet 
besøg i området.
 

Om ”rettidig tank-omhu” 
– på Mogens Eiberg Erhvervsgartneri A/S

Sikkerheden er i centrum. Heldigvis, 
er alt nu tjekket! ”Uden at male fanden 
på væggen” har vi ofte drøftet, hvad 
der kunne ske, hvis tankene lækkede 
hedt vand ud over områder i Ørslev – 
en landsby med godt 2200 indbyggere.

Et planlagt tankeftersyn og en spirende anelse om, at 
alt ikke lige var, som det skulle være, blev til en opgave-
løsning med mange delopgaver og delprojekter.

- Almindelig korrosion – eller på mere almindeligt dansk: 
Rustdannelse, er en helt naturlig forekomst i kraftvarme-
værkernes akkumuleringstanke. Værre er det, når rust-
dannelser sker af bakterielle årsager. Det kan skabe mere 
kritiske skader i akkumuleringstankens indre. Det fortæl-
ler Jens Henriksen, der er dykker og tillige medindehaver 
af dykker- og inspektionsvirksomheden JH-DYK A/S, 
som er landets førende virksomhed inden for tankinspek-
tion af akkumuleringstanke, rentvandstanke og brand-
tanke.

SPECIALISTER. Jens er en af de garvede specialister i 
det team, der rykker ud, når dykker-virksomheden er 
bestilt til at gennemføre et eftersyn, eller måske ligefrem 
skadeudbedring på en akkumuleringstank hos et kraft-
varmeværk. Jens har været med i virksomheden siden år 
2000 – og han fortæller om bakterielle skader. - Nogle 
typer bakterier producerer ligefrem stærke mineralske 
syrer som svovlsyre og saltsyre. Det kan indebære en 
ødelæggelse af tankanlæg – også selvom anlægget er 
baseret på højt legerede stålkvaliteter, kan det meget 
hurtigt rumme skader, siger han.

Drivhusarealer set fra en af akkulumeringstankene.
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agurker. - Gartneridrift kan være et marked med store 
udsving. Eibergs aftager er primært supermarkedsgigan-
ten Dansk Super Marked – og periodevis også GASA. 
Gartneribranchen er som mange andre erhverv baseret 
på udbud og efterspørgsel, og det på godt og ondt. Vi 
har da haft perioder med mange producenter og hvor 
vores produktion har oversteget efterspørgslen hos vores 
traditionelle leverandører – og så må man jo ”til alterna-
tive markeder”, siger Annette Eiberg, der er ansvarlig for 
gartneriets forretningsomsætning.

RØDMENE ROS TIL FDKV. Hun supplerer: - Når energi-
forsyning ikke er en hovedopgave, er det jo nærmest en 
gave, at have en forening som FDKV. Jeg ved ikke, hvor 
mange gange, at vi har trukket på Foreningens forskellige 
services, men en ting er sikkert, nemlig at vi aldrig er gået 
forgæves – og kun har oplevet service af første klasse. 

- Vi oplever det som en 
Forening, der kan sit kram, 
og som via sit store net-
værk altid er klar med en 
håndsrækning og et godt 
råd. Sådan er det også, når 
vi mødes til Årsdagen. Det 
er altid relevante program-
mer, en god faglig og social 
oplevelse – og en stensikker 
garanti for en god snak med 
potentielle leverandører ved 
træfpunkterne. Det er flot, 
flot, siger hun.

SUNDHEDSTJEK. Gunner 
Andersen fortæller, at det 

aftalte besøg af JH DYK var forbundet med en række 
vanskeligheder. – Det var meget tæt på at blive aflyst. 
Kun en snarrådig indsats og super service fra den Aal-
borg-baserede virksomhed INDUSTRVARME gjorde det 
muligt på rekordtid at fremstille og isætte et dæksel, der 
sikrede, at dykkerne kunne få adgang. Problemet var 
ganske enkelt, at der ikke var monteret en luge i akkumu-
leringstanken. 

Med beredvillig weekend-bistand fra Aalborg virksom-
heden blev der rådet bod på denne forhindring. Dykkerne 
fra JH DYK havde således ”fri adgang” fra toppen af 
tankene allerede et par dage efter. - INDUSTRIVARME 
fortjener meget stor ros for deres imødekommende ser-
vice, lyder det fra Gunner Andersen – vi var jo allerede i 
gang med at nedkøle tankene og forberede eftersynet, 
fortæller han.

Om undersøgelsen af tankene i Ørslev fortæller Jørgen 
Høgberg: - Oprindeligt var det jo et såkaldt sundhedstjek 
af akkumuleringstankene, at vi havde planlagt - et gen-
nemgående helbredstjek af kraftvarmeværkets akkumu-
leringstanke. 

MINDST MULIG GENE. - For os handler det jo om, at vi 
er til mindst mulig gene og yder den mest effektive indsat 
og bedst mulige service under vores besøg. I dette til-
fælde, her i Ørslev, var tankene kølet rigtig godt ned – 
næsten lidt for godt. I andre tilfælde har vi selv udstyr 

Annette Eiberg: - At skæbnen så vil, at vi netop 8 dage 
forud for det aftalte eftersyn konstaterer en skade på den 
ene tank, er et tilfælde. Jeg er utrolig glad for, at vi nu 
får det hele tjekket grundigt igennem. Vi har, ”uden at 
male fanden på væggen”, jo ofte drøftet, hvad der kunne 
ske, hvis tankene pludseligt lækkede og store mængder 
skoldhedt vand flød ud over områder i Ørslev, der er en 
landsby, som lige godt rummer ca. 2200 indbyggere.

 - Sikkerheden kommer jo i alle sammenhænge først, 
og vi har været meget bevidste om evt. risici og om at 
vedligeholde vores anlæg. Vores tekniske leder Gunner 
Andersen har på alle måder udvist rettidig omhu med 
at holde tankene under grundig observation, pointerer 
Annette Eiberg.

EN DREVEN HERRE. Erhvervsgartneriets tekniske leder 
er en særdeles dreven og rutineret tekniker, når det 
handler om drift af kraftvar-
meanlæg. – Jeg har været 
med helt fra starten af 
anlægget, fortæller Gunner 
Andersen. Først med gene-
rel rådgivning i slutningen 
af 1990’erne. Dengang var 
jeg ansat på Masnedøvær-
ket, der som nogen vil kun-
ne huske, var et af de første 
danske kraftværksanlæg, 
der søgte at udnytte over-
skudsvarme netop til gart-
neridrift og vækstformål.

Dengang var det el-virk-
somheden SEAS’s stærkt 
omtalte tomatgartneri, at 
Gunner Andersen sørgede for overskudsvarme til. Lige 
siden har det på freelance basis været Eibergs Erhvervs-
gartneri, som specialiserer sig i agurker, at Gunner har 
haft det tekniske ansvar for.

Gunner Andersen viser stolt gartneriet frem. I alt råder 
Mogens Eibergs Erhvervsgartneri over et større drivhus-
område, hvor der i hele fem årtier udelukkende er dyrket 

JH DYK’s speciallastvogn på arbejde.

FOKUS PÅ ENERGI & MILJØ
Gartneriet i Ørslev er et af de fremmeste gartneri-
er, hvad angår energibesparende foranstaltninger. 
Vores plan for fremtiden er at skabe et bæredyg-
tigt gartneri, så vores kunder og forbrugere kan 
stole på vores produkt som minimal CO2-forure-
nende, lyder udmeldingen. 

Virksomheden er global SAP-certificeret – og 
det betyder bl.a., at der udelukkende anvendes 
biologisk skadedyrsbekæmpelse, hvilket i sig selv 
kræver en stor indsigt i nyttedyrenes udvikling 
såvel som skadedyrenes udvikling ved forskellige 
temperaturer.
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MESTER I TANKEN. Når teamet rykker ud til opgaver 
som den aktuelle i Ørslev er det med virksomhedens ”blå 
vogn”. Den er helt specielt indrettet netop til denne 
opgave. Det er også mester selv, der er ”i tanken”, da 
Kraftvarme Nyt dukker op i Ørslev. Inden for i ”Den blå 
vogn” holder de to kollegaer Jens og Benjamin et skarpt 
øje med arbejdet – og oppe fra toppen af tanken bistår 
dykker assistent Carsten Olsson. 

Dykkeren i tanken følges hele tiden via kamera på 
skærme af de dykkere, der følger med i opgaverne i 
inspektionsvognene Den billedmæssige transmission af 
dykkerens arbejde i tanken får hele tiden kommentarer 
og bekræftelser med, så opgaveløsningen efterfølgende 
er fuldt dokumenteret.

De to tanke i Ørslev har flere tæringer – heraf flere i 
grupper og enkelte gennemtæringer, hvorfra der sker 
udsivning af vand. Det viser henholdsvis en inspektion af 
de to tanke og en sugning af bundslammet. 

Ved inspektion gennemføres indledningsvis en støv-
sugning af tankbund. Dette, så aktive tæringer bliver 
registreret og fjernet. I de tilfælde, hvor der direkte 
konstateres gennemtæringer, bliver disse lukket med 
jernkit/kemisk metal, og der monteres bandager på de 
skaderamte installationer. Der er brug for hele teamet og 
dets evner - både i og uden for akkumuleringstankene. 
Opholdet og opgaveløsninger i tankene følger nøje de 
regler og de gældende anvisning for, hvor lang tid, man 
kan opholde sig under tryk i vandet i tankene af gangen.

OPFØLGNING. Inspektionen og udbedringer i Ørslev 
slutter af med et møde mellem gartneriet og dykkervirk-
somheden. JH DYKs anbefalinger er klare: Tanken bør 
inden for en kortere periode tømmes for vand, og at 
gennemtæringer tilses af en smed. Der er også klare 
anvisninger og bemærkninger til bundtømmeventil 
og behov for ventiludskiftning. Endelig anbefaler 
dykkerfirmaet en geninspektion af tanken om 3 til 4 
år.

Besøget i Ørslev er fuldt dokumenteret. JH DYK har 
siden besøget afleveret en udførlig rapport, der over 
for kunden dokumenterer tilstanden i tankanlægget. 
Udover JH DYKs anbefalinger i skriftlig form, har Eibergs 
Erhvervsgartneri også modtaget et meget omfattende 
video- og billedmateriale.

 ■

med, så vi hjælpe med nedkøling og komme hurtigt i 
gang – og det handler jo om at minimere/undgå driftstab 
hos vores kunder, siger Høgberg.

- Test af ”sundhedstilstanden” i akkumuleringstankene 
er vores speciale og motivationen for ejerne af anlæg-
gene er jo, at reducere driftstab til minimum og/eller at 
sikre mod direkte ulykker. Tænk blot på, hvad tanklæk kan 
rumme af kæmpehøje omkostninger ved driftstab og ikke 
mindst i direkte ulykker, siger dykkerchefen.

NITROGEN. - Desværre forekommer der tæring i tankan-
læg, også selvom man eventuelt bruger nitrogenanlæg. 
Det kan være rester af bakterier, der er kommet ind i 
tankene allerede i konstruktionen af anlægget, supplerer 
dykker Jens Henriksen. 

Mester selv – Jørgen Høgberg er altid med på opgaver, 
når det handler om akkumuleringstanke. For Høgberg og 
hans virksomhed, har det været en årrække med en for-
rygende udvikling – og den vil Jørgen Høgberg fortsat 
være en del af de kommende år. 

JH DYK’s medarbejdere følger arbejdet på PC-skærm i lastvognen.

Efter afskrabning af tæringer.Tæringer.

Tæringshul.Bandager. Hullet lukket med kemisk metal.


