
1 – JANUAR – VENTILATION & INDEKLIMA
Et godt indeklima er vigtigt for, at vi kan holde os sunde, raske, fri-
ske og produktive. Og her er det afgørende at holde luftfugtigheden 
i boligen, institutionen eller erhvervsbygningen nede. Fugt er ikke i 
sig selv usundt, men den giver gode vækstbetingelser for skimmel-
svamp og husstøvmider.
Et godt indeklima er afhængigt af én ting: udluftning! Skadelige 
stoffer som bakterier, partikler, kemikalier, svampesporer og andre 
allergener ophober sig i luften i bygningen og kan i værste fald gøre 
personer, der opholder sig lang tid i bygningen syge. Derfor skal 
luften skiftes – enten med et ventilationsanlæg eller ved at åbne vin-
duerne tre gange fem-ti minutter med gennemtræk dagligt.
Der er et stigende fokus på medarbejdere, elever og studerendes 
trivsel og performance på de offentlige og private arbejdspladser og 
institutioner, og det øger efterspørgsel efter og krav til effektive ven-
tilationsløsninger. Der er også vækst i ventilationsprojekter, hvor ven-
tilation skal køle varmeudledning fra it, fx i finans- og it-branchen. En 
tredje tendens inden for ventilation og indeklima er, at ventilationen 
automatisk tilpasser sig aktiviteten i rummene. Når klasseværelset 
eller konferencelokalet fyldes, skal kuldioxiden og varmen fjernes, 
mens anlægget af sig selv skal vende tilbage til en standardindstil-
ling, når folk er taget hjem. For det handler også om at spare på 
energien.
Udgivelsesdatoen er 23. januar 2022 • Deadline er 3. januar.

2 – MARTS – VAREVOGNE & VÆRKTØJ
Den velindrettede og driftssikre varevogn er en af installatørens 
vigtigste værktøjer. Det er den mobile base, som både skal trans-
portere, fungere som mobilt lager, fungere som frokoststue og så 
skal den først og fremmest være driftssikker, velkørende og økono-
misk. Måske skal den også være drevet af fossilfrit brændstof. Fordi 
det giver mening for virksomheden, medarbejderne og kunderne. 
Installatøren har også behov for alle mulige andre værktøjer, både 
manuelle og elektriske samt både velkendte klassikere og nye inno-
vationer. Vi sætter i magasin #2 fokus på varevogne og værktøjer i 
bred forstand – de virkemidler der får den daglige installationsdrift 
til at fungere effektivt, uden for meget spildtid og præget af et godt 
arbejdsmiljø.
Udgivelsesdatoen er 6. marts 2022 • Deadline er 14. februar.

3 – APRIL – EL & TEKNIK 2022
EL & Teknik messen er kendt for fokus på faglighed, hvor der altid 
er masser af faglige seminaroplæg og selvfølgelig faglig udveksling 
på hvert eneste standhjørne. Messen varer tre dage, og i løbet af de 
tre dage kan besøgende forvente at opleve en lang række foredrag 
og oplæg – for eksempel om efteruddannelse af elektrikere, poten-
tialerne ved IoT-installationer i byggeriet samt problemer med kopi-
produkter i el-branchen.  Messearrangørerne har siden udmeldingen 
om udsættelsen af messen i 2020 og 2021 på grund af coronavirus 
kun modtaget positive henvendelser fra udstillere. Høj sikkerhed 
kendetegner el-branchen – også på sundhedsområdet.
Messens mål er at tilbyde en bred præsentation af de tendenser 
og udfordringer, der i branchen netop nu. Arrangørerne Veltek og 
Dansk Energi har derfor inviteret en række af de bedste oplægs-
holdere, der kan give messens besøgende konkret og aktuel viden, 
som de umiddelbart kan tage med hjem og bruge i deres daglige 
arbejde. Det omfatter blandt andet oplægsholdere fra Veltek, Dansk 
Center For Lys, ABB, Dansk El-Forbund, Tekniq og IoT Denmark. 
Ved siden af Fagligt Forum byder messen også et par mindre sce-
ner, hvor oplægsholdere går i dybden med lidt mere specialiserede 
emner som projektering af højspændingsanlæg, håndtering af gas 
ifølge den seneste nye bekendtgørelse, økonomien i energirenove-
ringer og lynbeskyttelse af vindmøller.
Udgivelsesdatoen er 17. april 2022 • Deadline er 23. marts.

4 – MAJ – ENERGIRENOVERING
Energiforbedringer af bygninger kan både give store besparelser for 
bygningsejerne og mere komfort for beboerne. Og så er det godt 
for miljøet. Derfor har både forsyningsbranchen, bygningsejere, inve-
storer og det offentlige en stor interesse i at energirenovere. Mange 
af de traditionelle beregningsmodeller for tilbagebetalingstiden for 
energirenovering bygger dog på forkerte præmisser og resulterer i 
meget lange tilbagebetalingstider. Der er derfor stor interesse for nye 
beregningsmodeller, som kan beregne mere præcist og nuanceret. 
Og det giver god mening at regne mere nuanceret på renoverings-
gevinsten, hvis Danmark skal reducere klimabelastningen. Omkring 
40 procent af Danmarks samlede energiforbrug stammer nemlig 
fra bygninger. Der er derfor også en stor politisk interesse i at få sat 
gang i flere energirenoveringer. Der er mange tilgange til energireno-
vering, og vi sætter i magasin #4 fokus på nogle af mulighederne.
Udgivelsesdatoen er 29. maj 2022 • Deadline er 2. maj.
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5 – AUGUST – SANITET
Gode toiletter, håndvaske og badeværelser er standard i Danmark. 
Men der er ikke meget standard over udviklingen af området og 
produkter, hvor der sker mange ting på mange fronter. En række 
nye tendenser vil præge sanitets- og armaturområdet i 2020 og 
frem. De omfatter for eksempel følgende tre: 1) Den private forbru-
ger sætter dagsordenen. Internettet, smartphones og generelt mere 
bevidste forbrugere har vendt op og ned på styrkeforholdet mellem 
forbrugere/kunder og detailhandel/leverandører helt generelt. Det 
gælder også for sanitetsområdet, hvor forbrugerne har nem adgang 
til alverdens information. Det betyder, at det er forbrugernes smag 
og præferencer, der definerer markedet. 2) Bredde og kvalitet i pro-
dukter. Kundernes ønsker bliver mere individuelle, fordi kunder er 
forskellige, og det stiller først og fremmest store krav om bredde og 
kvalitet i produktsortimentet. Der skal være mange produkter, der 
kan tilfredsstille forbrugernes mange forskellige krav – også til kvali-
tet. 3) Den nordiske smag. De fleste producenter af sanitetsproduk-
ter er udenlandske aktører, der producerer til et bredt internationalt 
marked. Men nordiske og danske forbrugere efterspørger design og 
specifikationer, der er karakteristiske for Norden. Det er kendetegn 
som minimalisme og enkelhed i design samt specifikke nordiske 
installationskrav. Andre nye tendenser er væghængte toiletter, mere 
hygiejniske toiletter, bæredygtighed og installatørens voksende rolle 
som rådgiver for den private forbruger.
Udgivelsesdatoen er 7. august 2022 • Deadline er 7. juli.

6 – SEPTEMBER – BELYSNING
God belysning har stor betydning for trivsel og produktivitet på 
arbejdspladser, trivsel i private hjem, sikkerhed og arbejdsmiljø i 
den offentlige trafik o.s.v. Faktisk er der ingen tvivl om, at belysning 
har større betydning for trivsel, produktivitet, æstetik og sikker-
hed end, de fleste er opmærksomme på. Vores danske byrum er 
meget afhængig af god belysning i de mange måneder af året, 
hvor dagtimerne er få – ligesom vejbelysning har stor betydning for 
trafikafvikling og -sikkerhed. Der er mange tekniske aspekter af god 
belysning, men der er også mange æstetiske og følelsesmæssige 
aspekter, der spiller en stor rolle for de valg af de rigtige lysløsnin-
ger. De mange lyskilder er også meget energikrævende, og der er i 
dag mange metoder til at reducere energiforbrug og forbedre lysets 
bæredygtighed. I magasin #6 sætter vi fokus på erfaringer, ny læring 
og nye tendenser inden for belysning, ligesom vi ser nærmere på 
energi- og bæredygtighedsaspektet ved belysning.
Udgivelsesdatoen er 11. september 2022 •  
Deadline er 22. august.

7 – OKTOBER – VARME & KØLING 
Produktion, distribution, styring og måling af varme og køling er ofte 
to sider af samme sag. Alle kender til værdien af god varmestyring, 
og mange ved også, at industrien groft sagt går i stå, fødevarer 
bliver fordærvede og internettet går ned, hvis ikke vi har køleteknik. 
Der dukker hele tiden nye teknologier op, som kan forbedre varme- 
og køleanlæg, og der er også et stort potentiale i simpel fejlretning 
og optimering af eksisterende anlæg. En undersøgelse viste for 
eksempel i 2019, at hvert andet varmeanlæg i København kører for 

dårligt. De samme fejl går igen og igen, lød meldingen. Gevinsterne 
ved at optimere anlægget er økonomiske besparelser på varme-
regningen og lavere CO2-udledning. En af de fremstormende nye 
teknologier er varmepumper, der er en vigtig kilde til fremtidens 
CO2-neutrale opvarmning af boliger og bygninger. Der er et stort 
potentiale for varmepumper som opvarmningsform i de mange boli-
ger, der i dag opvarmes med fossile brændsler typisk fyringsolie eller 
naturgas. Især udfasningen af oliefyr har været i gang i en årrække, 
men det går langsomt. Det er derfor forventningen fra mange sider, 
at alle midler – inklusive offentlige støtteordninger – vil blive taget i 
brug for at fremme udbredelsen af både små og store varmepum-
per. 
Udgivelsesdatoen er 2. oktober 2022 •  
Deadline er 12. september.

8 – NOVEMBER – SIKRING & OVERVÅGNING
Adgangskontrol, tyverisikring, vagt, videoovervågning, brandbe-
kæmpelse og sporing. Der er mange aspekter i sikkerheds- og 
overvågningsområdet, ligesom der er mange gevinster forbundet 
med effektiv udnyttelse af sikkerhed- og overvågningssystemer. Vi vil 
i magasin #8 sætter fokus på nogle af de nyeste teknologier inden-
for elektroniske og mekaniske produkter og systemer til sikring af 
mennesker, bygninger og områder. Vi vil også se på nogle eksem-
pler på, hvordan virksomheder har høstet gevinster eller god læring 
med sikrings- og overvågningsløsninger.
Udgivelsesdatoen er 13. november 2022 •  
Deadline er 24. oktober.

BLIV EN DEL
AF ET TEMA

Som temapartner har man en eksklusiv mulig-
hed for at byde ind med egenproducerede artikler 
i et tema på installator.dk og dermed være med til 

at sætte agendaen.

Hør mere hos Per Alberg 
som kan kontaktes på:

mail: pa@horisontgruppen.dk eller 
 telefon: +45 5373 1364.

www.horisontgruppen.dk
communities der bringer vækst og værdi

<

76
64


