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Kalundborg-virksomhed satser på energirenovering 

- nye løsninger skal ud til et energirenoveringsmarked i vækst 
 

Ud over at være indehaver af trælasten Robin Wood i Kalundborg er Lars Andersen en mand, 

der vil inspirere den ret traditionsbundne danske byggebranche til at anvende nye materia-

ler og løsninger. InnovationsAgenterne har hjulpet ham i gang med udviklingen af et nyt 

energirenoverings-system til facadeisolering, der kombinerer isoleringsskum med mursten. 

- Energirenovering bliver det nye store vækstområde inden for dansk byggeri. Derfor har 
vi nu valgt at supplere vores trælasthandel med nye løsninger til facadeisolering, siger 
Lars Andersen, der fik ideen til sin nye isoleringsløsning Briiso fra Tyskland. Ifølge Lars 
Andersen er den tyske byggebranchen længere fremme end den danske inden for in-
novativ energirenovering. 

- Jeg havde en idé om at kombinere PIR-skum, et plastbaseret isoleringsmateriale, med 
en traditionel dansk mursten. Men vi er en handelsvirksomhed, så vi har ikke de faglige 
kompetencer til at realisere ideen. Derfor kontaktede jeg InnovationsAgenterne for at 
høre, om de kunne hjælpe mig med at få adgang til den nødvendige viden om bl.a. ma-
terialer og brandtekniske undersøgelser. 

 

InnovationsAgent Helene Olsson: 

- Da Lars og jeg mødtes første gang havde han allerede lavet nogle eksperimenter der-
hjemme på havegrillen. Så han var udmærket klar over, at når man vil bruge plast til 
isolering, skal systemet overholde brandkravene i bygningsreglementet. Og når man vil 
udvikle et produkt sammensat af brandbart isoleringsskum og en facade af mursten, så 
kræver det en grundig produktudvikling i alle detaljer. Der kunne vi hjælpe ham videre. 

 

Innovationstjekket ledte videre til et såkaldt Videnkupon-projekt, der inddrog Dansk Brand- og 

sikringsteknisk Institut til at bistå med den konkrete produktudvikling, bl.a. hvilken type mørtel 

der skulle anvendes, tykkelsen af murværket, samlingsdetaljer, plus naturligvis de brandtekni-

ske krav den nye løsning skulle overholde. 

Lars Andersen fremhæver, at vejen fra idé til konkret produkt har været kort: Der gik kun et 

halvt år fra den første kontakt mellem ham og InnovationsAgenterne i foråret 2014 til den 

endelige produktgodkendelse. Videnkupon projektet blev afsluttet i juni, i august måned 2014 

bestod Briiso brandtesten, og i februar måned 2015 er det første danske murstenshus blevet 

efterisoleret med Briisos PIR-baserede løsning. Det drejer sig om et typisk 70’er gulstens par-

celhus i Skovlunde, der nu er blevet effektivt isoleret, samtidig med at husets oprindelige ud-

seende er bevaret. 

 



 

Lars Andersen: 

 

- Nu har vi udviklet et nyt facadeisoleringsprodukt, der gør det muligt at energirenove-
re murstensejendomme på en effektiv vis, uden at det går ud over bygningens arkitek-
toniske sjæl og originalitet. Dermed er vi godt rustet til det voksende danske marked 
inden for energirenovering, og det er her vi vil satse fremover. Men uden hjælp fra In-
novationsAgenterne og fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut var vi ikke kommet 
i mål med projektet. Helene har formidlet kontakten til de fagfolk, der kunne hjælpe os 
videre med produktudviklingen og den efterfølgende godkendelsesproces. Det har væ-
ret helt afgørende, for at vi kunne nå frem til et færdigt produkt, endda på meget kort 
tid. 

 

Når Lars Andersen nu omlægger sin virksomhed fra trælast til nytænkende ekspert i energire-

novering, suppleres hans egenudviklede Briiso-løsning til murstensfacader med en vedligehol-

delsesfri facadeløsning til pudsede huse, Aqua PuraVision. Dette system er dog ikke udviklet af 

ham selv, men importeret fra Tyskland. 


