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Ambitiøst mål om bæregygtig varme
HOFOR forsyner hele Københavns kommune med fjernvarme og dækker 98% af varmebehovet i hovedstaden.
Forsyningsselskabet har et ambitiøst mål om, at fjernvarme skal være 100% CO2-neutral allerede i 2025 og arbejder
derfor på at erstatte de fossile brændsler med bæredygtige energikilder.
Siden 2011 har HOFOR i samarbejde med isoplus etableret over 130 km nye fjernvarmeledninger, mens flere af de
eksisterende ledninger blev renoveret ved bl.a. at omlægge dampnettet til et vandbaseret fjernvarmenet.
Komplet løsning med hurtig fremgang
HOFOR indgik i en rammeaftale med isoplus for at sikre, at projektet kom godt i mål. Rammeaftalen dækker hele
processen ift. planlægning, design levering og installation af rør- og alarmsystem.
At lægge rør i hovedstaden er en udfordrende opgave. Smalle gader og tæt trafik gør pladsen trang og montørerne
skulle tit ned til 5 meters dybde for at installere rørene. Fremdrift i installationen har været vigtig af hensyn til både
trafik, beboere og erhvervsdrivende. Metrobyggeriet i København er et af de etaper, som skærpede opmærksomheden på at afvikle grave- og anlægsarbejder hurtigst muligt.
Derfor har isoplus montører fokuseret på at være hurtige on-site, og har igennem hele projektperioden produceret
specielt tilpassede afgreningsløsninger, ofte med levering allerede den efterfølgende dag.

isoplus-gruppen har mere end 35 års erfaring inden for produktion af præisolerede rørsystemer med lavt varmetab, der
altid lever op til branchens normer og krav. Vi er desuden en innovativ og moderne virksomhed, der leverer høj kvalitet både
når det gælder vores produkter og vores tekniske serviceydelser. Det er vores målsætning at være branchens hurtigste, mest
fleksible og mest pålidelige samarbejdspartner.
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