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Nyt fra OR-Udvalget 

Varmeservicedagene en succes, - for dem som deltog!  

Der var stort engagement blandt deltagerne både i Århus og Tåstrup under Varmeservicedagene i 
maj. Deltagerne kom fra alle dele af branchen og dækkede serviceområder for både olie- og 
gaskedler samt varmepumper og hybridløsninger. Også uddannelsesstederne og de medvirkende 
værtsorganisationer stillede op. Udveksling af faglig viden skete både i salen og ved besøgene på de 
seks udstillingsstande som fandtes i forhallen. Flere af dagens temaer var målrettet OR’s 
medlemmer, så det kan undre, at OR-medlemmerne var relativt beskedent repræsenteret blandt 
deltagerne.  
 
”Jeg tror på, at Varmeservicedagene er et relevant og godt fagligt forum for OR-virksomhedernes 
servicefolk og vil fortsætte indsatsen for at sikre størst mulig relevans i de indlæg der kommer på 
programmet, når arrangementet kører igen til næste år. Det er vigtigt at branchens servicefolk 
har et sted at mødes!” Elisabeth Weber, formand for OR-udvalget  
 
Kristian Vielwerth fra Teknologisk Institut (kendt blandt OR-folk for sin rolle som sekretariatsleder) 
er ansvarlig for Varmeservicedagene og ser frem til at bruge de mange input der kom på dagen, til 
at sætte et skarpt program igen til næste år. Har du et ønske eller en god ide, er du altid 
velkommen til at tage direkte kontakt til Kristian og få en faglig snak. Ring direkte 7220 2007. 
 

• Behov for kvalitetskontrol af udført oliefyrservice bekræftes af årets resultater 
Flere hundrede servicerapporter er indkaldt, gennemgået og vurderet af OR’s inspektører og 
der er i tillæg udtaget ca. 20 sager til kontrolbesøg hos kedelejeren. Resultatet viser en relativ 
høj grad af fejl og mangler i det udførte arbejde. I fire tilfælde var det nødvendigt at foretage 
ekstra kontrolbesøg. Her er et par eksempler på de lidt mere alvorlige afvigelser:  
▪ Olieslanger fra 2004 og 2010, som væsentligt overskrider den levetid der angives i 

branchens industristandarder for slanger til oliefyr 
▪ Anvendelse af meget forældede eller utilstrækkelige servicerapporter 
▪ Mangelfuld rensning af luftveje, elektroder og kabler 
▪ Ikke skiftet dyse, filtre og slanger, uanset åbenlyse behov. 

 

• Stor søgning på OR-uddannelsen. Næste hold åben for tilmelding. 
I foråret blev der uddannet et fuldt hold på 14 nye OR-montører, som har 
bestået den afsluttende prøve og fået OR-bevis. Uddannelsen til OR-montør hos 
EUC-Syd i Tønder kører igen i september. Du kan læse om kurserne og foretage tilmelding her.   
 

OR-mærkater bestilles som altid på hjemmesiden: http://www.or.dk/bestilling.html, hvor du også kan bestille OR-
mapper, OR-servicerapporter og OR-tankrapporter mv. Du kan se nyhedsbrevene fra OR-Udvalget på or.dk/Orientering.  

Side 1 

God service! Kristian Vielwerth - OR-sekretariatet / or-sek@teknologisk.dk  / telefon 7220 2590 
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