


NY VIDEN 

m 

John Berthelsen, BRUGG Pipes 

BRUGG 
Pipes 
BRUGG Denmark A/5 (tidligere kendt 
som Skafte AS) specialiserer sig i at 
producere og scelge r0rsystemer til 
transport af vcesker, gasser og varme i en 
global skala inden for sektorerne lokal 
varme, fjernvarme, k!1lling, koldt vand, 
industri, tankstation og tankfaciliteter. 
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PipeLink 
Jeg reprcesenterer to af de mindre 
europceiske r0rproducenter. 
Virksomheder, der gennemgär kraftig 
vcekst og i dag er reprcesenteret 
pä mange nye markeder, speciel i 
Nord- og Vesteuropa. De producerer 
bade stälr0r, alupex og pex som bade , 
enkelt-og twinr0r med et komplet 
produktprogram. Produkterne 
produceres i henhold til EN-standard. 
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Hvordan har I oplevet prisudviklingen 
pä fjernvarmerr,r de stdste par är, 
sauligt i /r,bet af det siilste halve är 
- og hvordan har cor,pna spillet ind? 
-Vi har heldigvis, pä baggrund af lang-
sigtede partneraftaler med bade vores 
rävareleverand0rer og leverand!1lrer 
af tilbeh!1lr, vceret i stand til at levere i 
Covid-19-perioden pä trods af mange ud
fordringer med handlen over grcenserne. 
1 samme periode matte andre brancher 
kcempe med mangel pä forsyninger. Da 
pandemien startede, begyndte ogsä en ny 
0konomisk situation, hvor vi sä rävarepris
stigninger pä grund af det overophedede 
rävaremarked og logistiske udfordringer, 
der konstant besvcerligg0r leverancerne 
og 0ger transportudgifterne. Som et resul
tat af dette stär vi nu over for markante 
prisstigninger pä vores vigtigste rävarer 
(stäl, polyu retan, polycetylen osv.) og pä 
vores tilbeh0r. 

Hvordan forventer /, at prisudviklingen 
vil se ud i de kommende är? 
-Vi forventer, at prisudviklingen over de 
nceste 12 mäneder fortsat vil vcere urolig og 
ustabil, dog med en opadgäende tendens. 
lngen kan forudse, om priserne stiger med 
s % eller 100 %, da det er verdensmarkedet, 
der bestemmer. Vi forventer, at det vil 

Hvordan har I oplevet prisudviklingen 
pä fjernvarmerr,r de sidste par är, 
s.erligt i lobet af det sidste halve är 
- og hvordan har corona spil/et ind? 

, - Jeg oplever ikke, at jeg n0dvendigvis kan 
pege pä corona som ärsag til prisudvik
lingen. Personligt tror jeg mäske mere, at 
den store vcekst er medvirkende til pris
stigningerne. 

Hvordan forventer /, at prisudviklingen 
vil se ud i de kommende är? 
-Det er et ncesten umuligt sp0rgsmäl, og
jeg tror, priserne mäske er presset til et 
niveau, der ikke stär mal med de reelle kost
prisstigninger. Derfor tror jeg ogsä, at hvis 
man 0nsker konkurrence, sä falder eller 
stabiliserer priserne sig. 

Hvis vi ser /idt /.engere ud i fremtiden 
- hvilke udviklingstendenser ser I sä pä 
pr.erorsmarkedet? 
-Jeg tror, dervil vcere en meget begrcenset 
udvikling. Hvis man ser pä de sidste 20-30 
är, har der reelt ikke vceret nagen udvik
ling. Der er tilkommet nye produkter som 
eksempelvis twinr0r, og der har vceret 

fortscette, indtil rävaremarkedet stabilise
rer sig, og at vi igen ser et mere stabilt og 
normalt niveau for prisudviklingen, og som 
f0lger de indeksreguleringer, vi kender fra 
rammeaftalerog inflationsraten. 

Hvis vi ser lidt /.engere ud i fremtiden 
- hvilke udviklingstendenser ser I sä pä 
pr.erorsmarkedet? 
-Vi forventer, at fremtidens r0r kommer 
til at ligne det, vi kender i dag. Det er bl.a. 
ogsä varmevcerkerne, der medvirker til 
at udvikle produktmarkedet ved at vcere 
nysgerrige pä mulighederne. De har fokus 
pä at energieffektivisere, sä de kan levere 
fjernvarme ved lavere temperaturer, hvil
ket stiller fcerre krav til medier0rene. Vi 
tror, at st0rre fleksible r0rl0sninger bliver 
den nceste b0lge i forsyningsbranchen. De 
fleksible r0r pä r0rledningsnettet vil spille 
en st0rre rolle, när ideen när ud til fjernvar
mevcerkerne. De vil se, at der er fordele ved 
dette, säsom reduceret anlcegstid og be
sparelser pä l0nandelen inden for smede
og entrepren0rarbejdet. Det kunne for 
eksempel vcere levering af fleksible stälr0r 
pä ekstremt store tromler, der installeres 
direkte i r0rkanalen, hvor r0ret efterf0I
gende dcekkes af jord. Der find es allerede 
maskiner, der tilbyder dette. 

udviklet pä lambdavcerdier, men selv lam
bdavcerdierne har näet et niveau, hvor det 
nceppe er l0nsomt at forbedre disse. 

De lavere driftstemperaturer har ogsä 
reduceret vcerdien af lave lambdavcerdier, 
og sä viser test udf0rt i regi af Distribu
tionsgruppen gennem ncesten 20 är, at 
der kun har vceret en forbedring pä et par 
MW, og disse resultater er sä svingende, 
at det er dagsformen, der er afg0rende for 
lambdavcerdien. Test er ofte test foretaget 
pä "laboratorier0r", og pä den daglige stan
dardproduktion er det nceppe en forskel i 
lambdavcerdien, der har forbedret 0kono
mien hos vcerkerne mcerkbart. Tvcertimod 
har det mäske.reduceret konkurrencen. 
epart i mel lern bygherre og leverand0r. 




