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Tilpasning af forretningsgange har løftet KVM 
gennem Covid-19 krisen

De seneste år har været præget af coronapandemien, der har krævet indførelse 
af restriktioner og ændringer af daglige rutiner i privat forum, på arbejdspladser og i 
offentligt rum. 

Også for KVM har det været en tid med Covid-19 restriktioner og begrænsninger, der 
har udfordret ledelse og medarbejdere til at tænke i nye retninger og tilpasse aktiviteter 
og forretningsgange.

KVM har igennem hele perioden opretholdt et højt aktivitetsniveau. Vi har ved hjælp 
af online værktøjer, vejledninger og daglig hensyntagen tilpasset arbejdsprocesser 
efter forholdene og formået at holde en dagligdag kørende på et yderst tilfredsstillende 
niveau. Faktisk er det i perioden lykkedes at vækste virksomheden både på omsætning 
og bundlinje, hvilket vi er meget tilfredse med.

Trods manglende fysiske kundebesøg har vi mødt vores kunder på telefonen og gennem 
onlinemøder, og vi har som altid oplevet en lyst og fleksibilitet til at samarbejde på et 
sædvanligt højt niveau, der har overvundet de fysiske barrierer og sikret en kontinuerlig 
produktivitet hos vores kunder. Med daglig drift i højsædet har vi hos KVM produceret 
og leveret systemer og projekter til nye og eksisterende fabriksanlæg til en lang række 
destinationer lokalt og på tværs af landegrænser. 

Med solidt fodfæste i kernekompetencer og arbejdsprocedurer har vi hermed bevist, 
at vi formår at tilpasse os som organisation, og at vi evner at supportere og løfte vores 
kunder gennem krisetider og fastholde en høj grad af normalitet trods forandringer og 
daglige udfordringer.

Vi håber, at du vil tage godt imod vores nyhedsmagasin, hvor vi præsenterer en række 

af de projekter, KVM har gennemført under pandemien.

LEDER

Erik Clausen 
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Leverance til NCC København, Freja 4000SH

KVM har i foråret 2021 leveret og i juli 2021 idriftsat en 
topmoderne asfaltfabrik med 1400 tons færdigvareanlæg 
til NCC Industry A/S i København.

NCC ønsker med sin nye fabrik at producere 
konkurrencedygtig asfalt med høje genbrugsprocenter 
og lave driftsomkostninger og samtidig sikre kunderne 
miljørigtig asfalt med skumbitumen iht. NCC’s “Green  
Asphalt” koncept. 

Den store variation i kunder og kundeønsker kræver et 
omfattende færdigvarelager, og asfaltfabrikken har i alt 
16 højisolerede runde færdigvaresiloer, som hver især 
er monteret på vejeceller, så den enkelte kunde får den 
ønskede recept og mængde uden risiko for at køre med 
overlæs. 

Den nye fabrik erstatter 2 ældre fabrikker heraf en KVM 
asfaltfabrik fra 1987.

”Recirkulering af asfalt sparer på jordens 
begrænsede ressourcer og betyder, at vi 
undgår de energikrævende processer, som 
jomfruelige materialer skal gennemgå, før 
de kan anvendes i asfaltproduktionen. Et 
mål om mere genbrug giver derfor god 
mening for hele branchen. Samtidig vil 
det være en samfundsøkonomisk fordel, 
bl.a. fordi de genanvendte materialer i 
asfalten erstatter materialer, som mange 
asfaltproducenter ellers skal importere”

Leveringsomfang
•  Komplet asfaltfabrik baseret på KVM Freja    
    4000SH blandetårn
•  Tørreprocessen er baseret på naturgas og biogas med   
    4-punkts temperaturmåling       
•  Tilsætning af genbrugsasfalt i tørretromlens ring
•  Tilsætning af kold genbrugsasfalt i blanderen
•  Reduceret temperatur med skumbitumen
•  Tilsætning af 4 typer filler og 3 typer additiver
•  Blanding af forskellige bitumen hårdheder i bitumenvægten
•  Automatisk beregning af kugle – ring værdier
• 16 runde færdigvaresiloer monteret på vejeceller med 
    hver sit operatørpanel til aktivering af læssefunktion 
 

LEVERINGER TIL ASFALTINDUSTRIEN



”Det er blevet, som vi vil have det. Der er 
stort set ingen påvirkning af omgivelserne 
fra fabrikken. Hverken fra støv, støj, 
lugt eller regnvandet. Vi bruger den 
bedste teknologi, der er tilgængelig, og 
alt er specialdesignet til at skåne natur 
og omgivelser. Lige fra skorstenens 
højde til laboratorietestet rensning af 
overfladevand, avanceret lyddæmpning 
og af- og pålæsning af lastbiler med 
minimale lugtgener”
- David Bredahl, Teknisk Chef

Asfaltfabrik med grønne ambitioner

KVM har leveret et nyt asfaltanlæg 
til Pankas A/S.  Fabrikken er pla-
ceret i Allerød nord for København 
på en uberørt lokation, der ligger i 
et grønt naturområde. 

Fabrikken, der skal producere 
100.000 tons asfalt årligt, er et 
KVM Freja 3500S anlæg, der hurtigt 
kan skifte recepter, så den hånd- 
terer alt fra små ordrer på 500 kg til 
de helt store volumen ordrer. Fær-
digvarelageret består af runde lav- 
energisiloer, hvori almindelige asfalt- 
typer kan lagres helt op til 72 timer.

Miljøvenlig hele vejen
Pladsen er udlagt så al overflade- 
regnvand renses i et 1100m2 under- 
jordisk biologisk regnvandsan-
læg. Et lag asfalt på 23 centimeter  
sikrer, at fx. oliedryp fra køretøjerne 
aldrig kan sive ned i grundvandet. 
Ifølge eksperter findes der  ikke 
en mere miljøvenlig løsning på 
verdensmarkedet.

Området omkring fabrikken er om-
kranset af en støjvold og fabrikken 
er forsynet med støjdæmpning på 
alle væsentlige støjkilder.

Styring sikrer minimalt  
varmetab
KVM’s AMC styring sikrer, at mo-
torer, opvarmning mv. kun bruger  
energi, når funktionen er i brug, 
ligesom belysning af hele fabrikken 
sker ved hjælp af lavenergi LED 
armaturer. Hele fabrikken er desig-
net og isoleret med henblik på at 
minimere varmetab.

Investeringen i de miljøhensyn, 
der er foretaget i dette projekt gør 
faktisk, at totalinvesteringen er ca. 
dobbelt så stor i forhold til en stan-
dard asfaltfabrik. 

Reducering af bitumenlugt 

Færdigvareanlægget og banen er inddækket og der er lavet udsugning 
fra banen og under siloerne, så størstedelen af dampene fjernes, når der 
læsses. Den udsugede luft ledes igennem et avanceret filtreringssystem, 
der via kul renser udsugningsluften og reducerer bitumenlugt væsentligt. 

LEVERINGER TIL ASFALTINDUSTRIEN
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KVM asfaltfabrik med udsigt til Diskobugten

KVM har leveret en komplet as- 
faltfabrik til Avannaata Municiplity i 
Ilulissat, Grønlands tredje største 
by, der ligger centralt på den 
grønlandske vestkyst. 

Ved projektering af fabriksanlæg til 
Grønland er der mange udfordringer, 
bl.a. på grund af det barske klima, 
miljøforhold og logistik og de helt 
specielle transportkrav. 

Sæsonen for udlægning af asfalt i 
Grønland er maks. 3 måneder og der- 
for er kravet til servicevenlighed og 
driftssikkerhed vægtet meget højt. 

Avannaata Municipality valgte 
KVM som leverandør på projektet, 
da KVM, udover at kunne opfylde 
kravet om 24/7 online service 
support, var en mangeårig og højt 
værdsat samarbejdspartner. 

Løsningen blev en KVM Viking 2000  
komplet asfaltfabrik, der kunne op- 
fylde kravet om et funktionelt set-up 
med optimal produktionskapacitet. 

Fabrikken er opbygget med en 2 
tons asfaltblander, 120 ton/t tørre- 
og filteranlæg og med en 
enkelt 30 tons færdigvaresilo til 

udlæsning på lastbil. Fabrikken er 
monteret på stålmeder og udført 
med stikforbindelser til el for let 
flytbarhed. 

Bitumen leveres til fabrikken i 208 
liters tromler, som smeltes i en 
KVM bitumen smelter. Når bitumen 
er smeltet, pumpes den til en 
container baseret bitumentank, 
som holdes varm via en integreret 
diesel brænder.

LEVERINGER TIL ASFALTINDUSTRIEN



“Dette er vores andet KVM Freja Asfaltværk, og jeg vil gerne takke KVM for 
deres indsats i leveringen af vores nye Vagnhärad-site. KVM har bevist, at 
de er en pålidelig og troværdig leverandør i denne forretning. Vi har vist, at 
når vi arbejder sammen som et team, er det muligt at fremskynde en allerede 
meget stram tidsplan og have det nye anlæg klar til produktion tidligere end 
beregnet.”
- Fredrik Knutsson, Teknisk chef og Vicedirektør hos Asfaltgruppen Öst.

KVM har leveret og startet et komplet semi - mobilt Freja 
SC3000 - 180 TPH asfaltværk til Asfaltsgruppen Öst i 
Vagnhärad, Sverige.

Design
• Miljøvenligt grønt design.
• Forbrænder 100% fossilfrit genbrugt biobrændstof.
• Et tillæg på 30% genanvendt asfaltbelægning er   
   garanteret.
• Tilføjelse af 2 typer fyldstof og 3 typer        
   tilsætningsstoffer.
• Cirkulære stærkt isolerede varme færdigvaresiloer  
   sikrer lang opbevaringstid.
• Styret af den nyeste generation af KVM AMC        
   asfaltstyring, der giver fuld sporbarhed af alle   
   produktionsdata. 

På basis af en brugt Ammann asfaltfabrik har KVM projek-
teret, fremstillet fundamentstegninger og beregnet laster for 
et komplet nyt asfaltproduktionssted for Colas Danmark A/S 
i foråret 2021. 

Til den nye fabrik har KVM leveret en ny tørretromle type 2800.
Tørretromlen er opvarmet af en 24 MW KVM CBS naturgas-
brænder, og monteret med GMA ring. Dertil kommer leveran-
cen af et nyt filter og et komplet nyt færdigvareanlæg. 

Derudover har hele fabrikken fået nye elinstallationer fra KVM, 
og asfaltfabrikken bindes sammen af en KVM AMC - pro-
cesstyring. Det nye produktionssted tæt på motorvej E45 er-
statter 2 asfaltfabrikker af ældre dato.

Komplet asfaltfabrik til COLAS, Horsens, DK

Komplet semi-mobilt Freja anlæg til Sverige
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KVM har leveret 3 tørretromler til 
Peab Asfalt i Sverige og Danmark. 
De tre tørretromler installeres som 
retrofit på eksisterende asfaltfa- 
brikker, to standard KVM tromler 
i Sverige og en KVM tromle med 
GMA ring i Danmark. 

Tørretromlerne er alle udstyret med 
den KVM-patenterede trådløse

4-punkts temperaturmålings-
teknologi for nøjagtig overvågning 
af temperaturforløbet i tørrings-
processen.

Kombineret med den avance- 
rede KVM AMC - processtyring giv-
er det en meget præcis regulering 
af tørringsprocessen og reduceret  
energiforbrug.

Levering af tørretromler til Peab Asfalt

• Træffer hurtigere den  
   rigtige temperatur på  
   mineralerne. 
• Reducerer mængden af    
   udrens. 
• Reducerer støvudslip. 
• Øger den daglige     
   produktionskapacitet. 
• Reducerer energiforbrug. 
• Sikrer ønsket temperatur  
   ved skift mellem fine og  
   grove recepter. 

KVM’s 4 punkts trådløse 
temperaturmålesystem: 

RETROFIT

LEVERINGER TIL ASFALTINDUSTRIEN
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Tema: Skumbitumen

KVM har installeret skumbitumen-
systemer på et stort antal fabrikker i 
Skandinavien. Lavtemperaturasfalt 
produceret med skumbitumen er i dag 
et anerkendt og velafprøvet produkt. 
Princippet med skumbitumen er rent 
teoretisk en simpel process, i hvert 
fald når det kører efter finjustering. 
Men der kan være mange faldgruber 
inden skumbitumensystemet virker. 

Det er vigtigt, at der er styr på hvornår 
ventiler åbner og lukker, forholdet 
mellem bitumen og vand, tilsætnings- 
hastigheden, samt udpumpning fra 
skumgenerator og rør efter skumning. 
Hertil kommer kvaliteten af skumbi-
tumenen – hvor mange gange ek-
spanderer bitumenen? og - meget 
vigtigt - hvor lang tid går der, før vol-
umen halveres?

Bitumen, som bruges i normale as-
falttyper, er oftest tilsat et skumhæm-
mende kemikalie. Det er muligt at 
tilsætte andre kemikalier til bitumen, 
der neutraliserer dette og dermed 
forbedre skumkvaliteten og asfaltens 
efterfølgende forarbejdelighed under 
udlægningen. 
Det kan imidlertid være en lang og dyr 
vej til succes.

KVM ”stand alone” styresy- 
stem
Derfor har KVM udviklet en skumbi-
tumenenhed, der er blevet installeret 
med succes hos mange kunder i 
Skandinavien. Systemet er designet, 
så det kan installeres i de fleste asfal-
tanlæg uanset fabrikat. KVM tilbyder 
et ”stand alone” styresystem, som 
kan monteres på alle fabrikker, eller et 
system, der kan styres via KVM As-
phalt Manufacturing Control systemet 
(AMC).

KVM-skumbitumen systemudstyr kan 
tilpasses afhængigt af kundens krav 
og leveres som en del af et komplet 
asfaltanlæg eller som retrofit på eksi- 
sterende asfaltproduktionssteder.
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Kravene til asfaltens holdbarhed stiger hele tiden samtidig 
med at asfaltudlægningssæsonen mange steder nu stræk-
ker sig ud over hele året. Det fører til et stigende behov for 
additiver, der udover at være meget forskellige, kommer i 
mange forskellige leveringsformer.  

Støj fra blæsesystemer kan skabe problemer og derfor er 
KVMs doseringssystem næsten 100% baseret på løft via 
forskellige elevator og snegle systemer.

KVM kan med standardmoduler sammensætte driftssikre 
støj og støvfrie løsninger til dosering af pulver, pellets, kolde 
eller opvarmede flydende additiver.

Doseringsudstyr  - 
tilsætning af additiver

KVM har leveret mange retrofit bi-
tumenlagerudvidelser som opda- 
teringer til eksisterende anlæg. 

Energi er omkostningstungt og der-
for er det vigtigt at lagre bitumen i 
energivenlige tanke. 

KVM’s nye serie af bitumentanke er 
designet og optimeret med fokus på 
minimal energiforbrug.

Sammen med KVM’s unikke opvarm- 
ningssystem, hvor varmen forde-
les jævnt over hele tankbunden gør 
det KVM’s tanke til det ideelle valg. 
Varmesystemet er desuden lavet så 
både standby og optøningsvarme 
benytter de samme varmelegemer. 

Varmelegemerne kan serviceres fra 
siden og derved er bunden færdigiso- 
leret ved levering. 

Tankene overholder kravene i Euro-
Bitume og kan tilpasses, så alle fa- 
brikaters lagersystemer kan udvides.
 
KVM’s nyudviklede modulopbyggede 
bitumenrørsystem gør installationen 
til en montageopgave. Når rørsy- 
stemet leveres i færdige sektioner, 
inklusiv varme og isolering, kan et nyt 
rørsystem være driftsklar på kort tid.

Retofit bitumentanke

Et KVM doseringssystem til fiber leveret til Skanska i Karlstad er 
baseret på en tæt 2,5 m³ opbevaringssilo med en doseringssluse og 
et fleksibelt sneglesystem som løfter fiberpellets op i en lille dedikeret 
vægt som er placeret over blanderniveauet. Et spjæld tilsætter 
pellets i blanderen via et fritfaldsrør.  

KVM bitumetanksystem installereret hos KVM bitumetanksystem installereret hos 
Landsverket, Sund, FærøerneLandsverket, Sund, Færøerne

LEVERINGER TIL ASFALTINDUSTRIEN



Vi introducerer nu KVM’s nye grafiske identitet. Vi 
har givet den et visuelt løft, som understøtter de 
kompetencer, kvaliteter og værdier som er KVM’s 
DNA og forretningsgrundlag, og som efterleves i 
processer og forretningsgange fra ordreindgang 
og konstruktion, til produktion, overlevering og 
service.  Værdier som kan sammenfattes i vores 
nye slogan: Reliable. Flexible. Available.

Nye investeringer i produduktionsudstyr og tekno-
logi giver KVM en øget kapacitet og en styrket 
konkurrencedygtighed. Senest er der investeret 
i plasmaskæreudstyr, varmebehandlingsovn og 
flere bearbejdningscentre.

KVM har lanceret en ny og innovativ hjemmeside 
i det nye design og med fokus på funktionalitet 
og brugervenlighed. Hjemmesiden vil løbende 
blive opdateret med relevante informationer og 
features. 

KVM har fået et 
visuelt løft

Nye investeringer i 
produktionen

Ny hjemmeside

NYT FRA ORGANISATIONENNYT FRA ORGANISATIONEN
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Teknisk afdeling er hele tiden på udkig efter dygtige 
ingeniører og konstruktører, så KVM står rustet til 
den øgede interesse for KVM produkter.
De senere år er styringsteknisk afdeling udvidet 
ad flere omgange med nye automationsingeniører, 
ligesom maskinteknisk afdeling har udvidet med 
flere konstruktører. 
Styringsteknisk afdeling er nu placeret i egne 
lokaler i KVM-huset, med Christian Ladegård 
Hansen i spidsen som Head of Automation. 

Udvidelser i styrings- 
teknisk afdeling

KVM havde fornøjelsen af at samarbejde med 
en gruppe ingeniørstuderende om deres skole-
projekt. Under store dele af coronanedlukningen 
har kommunikationen naturligvis fundet sted 
online. Glæden var derfor stor, da de studerende 
endelig kunne mødes fysisk med KVM’s 
projektleder Christian Killerup for at afslutte deres 
projekt. Hos KVM kunne vi derfor ønske de unge 
studerende held og lykke med deres fremtidige 
karriere.

Følg KVM på LinkedIn og abonner på vores 
Youtube kanal. Vi vil holde jer opdateret på nye 
projekter, produktnyheder og aktualiteter.

https://www.linkedin.com/company/kvm-as

Uddannelse af 
ingeniørstuderende

Følg KVM på
LinkedIn

NYT FRA ORGANISATIONENNYT FRA ORGANISATIONEN
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