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2  ‹  Mennesker og materiel

Har du brug for midlertidig strøm, 
lys eller varme på din byggeplads?

Ajos er en af Danmarks førende 
leverandører af midlertidige installa-
tioner af byggestrøm, belysning og 
opvarmning. Vi leverer vores ydelser 
til mange af landets byggepladser 
- og andre steder, der har brug for 
midlertidig strøm, varme eller lys.

Stabil 
forsyning  
til din 
byggeplads
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Vi har bl.a. løst opgaver for:

 • Roskilde Festival
 • Bygningsstyrelsen
 • ISS Facility Services
 • Grøn Koncert
 • El-installatører
 • Sportsklubber
 • Københavns Ejendomme
 • Kræmmermarkeder og dyrskuer
 • Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
 • Og de fleste danske entreprenører
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Styr sikkert 
uden om 
faldgruberne

Det kan være svært at overskue det reelle 
behov for forsyning på en byggeplads 
med mange maskiner og aktiviteter - og 
ikke mindst konsekvenserne af at vælge 
forkert. 

Er din forsyning ustabil eller under-
dimensioneret, er der stor risiko for udfald 
og driftsstop, der får både tidsplaner og 
driftsbudget til at skride. Derfor betaler 
det sig at tage erfarne fagfolk med på råd. 

Ajos har nogle af branchens mest 
kompetente specialister inden for 
midlertidige installationer. Vi har mere 
end 25 års erfaring med dimensionering 
og rådgivning på området. Vi ved, hvilke 
faldgruber du skal undgå - og hvordan du 
sikrer dig en stabil og bæredygtig løsning 
med den bedst mulige økonomi. 

Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe 
dig med midlertidig strøm, lys og varme 
herunder.
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Byggestrøm

Ajos arbejder dagligt med etablering af 
midlertidig forsyning til byggepladser over 
hele landet - og andre steder, hvor der er 
behov for midlertidig strøm. Og vi hjælper 
også gerne dig.

Hvordan din optimale løsning ser ud 
afhænger af mange forskellige faktorer. 
Derfor går vi grundigt til værks, når vi 
spørger ind til dine planer og behov. 
For dine svar er kritiske for, at vi kan 
dimensionere og placere dine tavler og 
kabler korrekt - og sikre dig en stabil 
forsyning gennem hele dit byggeprojekt 
med den bedst mulige økonomi til følge. 

Vi rådgiver dig også om, hvorledes 
dit materiel kan placeres optimalt i 
forhold til byggestrøm - og klarer det 
nødvendige papirarbejde og dialogen 
med forsyningsselskabet, når alt er klart  til 
tilslutning. 

Hos Ajos har vi desuden stor fokus på 
energioptimering, så du kan spare penge 
på bundlinjen - og vi sammen kan skåne 
naturen for unødig udledning af CO2.
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Brug for ekstra strøm?

Ajos installerer også byggestrøm 
som supplement til eksisterende 
strømkilder - fx hvis du har brug for 
at koble din eksisterende forsyning 
fra i en periode på grund af service, 
uden at det forstyrrer produktionen. 
Ajos har stor erfaring med denne 
type opgaver - bl.a. fra Københavns 
Lufthavne, en række raffinaderier 
og andre store industrikunder.

Vi kan også hjælpe dig, hvis du 
har brug for strøm på steder, 
hvor det ikke findes i forvejen. 
Fx hvis du har brug for at 
starte dit byggeprojekt op, 
inden forsyningsselskabet har 
etableret forsyning. I tilfælde 
som disse kan vi koble dig på 
en dieseldrevet generator, 
indtil forsyningen er på plads.
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Har du råd til at købe billigt? 

En løsning, der ser dyr ud ved første 
øjekast, kan meget vel vise sig at være 
den mest økonomiske i det lange løb. 
Ofte er de dyre kabler den bedste 
investering, selv om du overdimensionerer 
din plads. De giver mindre effekttab og 
et lavere strømforbrug - og er derfor ofte 
den billigste løsning i længden.
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”God dialog” 
”Dialogen med Ajos’ folk er generelt rigtig god. Vi ved, hvad vi vil have 
- og Ajos leverer nogle fornuftige varmeløsninger, der matcher det. Og 

opstår der udfordringer undervejs, får vi dem altid løst i god tone.”

LARS HENRIK RASMUSSEN, PRODUKTIONSLEDER, MT HØJGAARD A/S
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Udtørring

Ajos kan også hjælpe dig med 
hurtig udtørring af bygninger, hvis 
du har brug for det. 

Fugt øger som bekendt risikoen for 
skader og svampeangreb markant. Men 
det er også en stopklods for mange 
byggerier i den tidlige fase, hvor det fx 
er kritisk, at nystøbte gulve og vægge 
tørrer stabilt og hurtigt, så arbejdet 
kan fortsætte efter planen.  
 

Fortæl os, hvad dit behov er, så finder 
vi den løsning, der passer bedst til 
opgaven. Vi har både løsninger med 
luft- og vandbårne anlæg. 

Har du brug for at tømme en bygning 
for vand, før udtørringen kan sættes 
i gang - fx efter et stort regnskyl eller 
en vandskade - hjælper vi dig også 
gerne, så du hurtigt kan komme videre 
i processen.



10  ‹  Mennesker og materiel



Midlertidige installationer  ›  11

Når vi kender dit behov, beregner 
vi, hvor kraftige varmekilder, du har 
brug for - og sørger for, at du får den 
løsning, der bedst kan betale sig for 
dig. 

Vi har fx fjernvarmevekslere som kan 
tilsluttes fjernvarmenettet. Alternativt 
er der mulighed for at opstille et 
mobilt kedelanlæg. Ofte benytter vi 
også kaloriferer - og vores har typisk 
et filter, som renser luften, så dine 
folk undgår gener fra byggestøv.

Kedelanlæg fra Ajos er typisk 
monteret med alarmer. Det kan 
fx være alarmer for udsving i 
temperaturer, el-forsyning og 
olieniveau. 

Vores løsninger til midlertidig opvarm-
ning er også ideelle til opvarmning 
af lagerhaller, arbejdshaller og 
andre bygninger uden permanent 
varmekilde, der skal holdets frostfri 
hele året.

Opvarmning

Har du brug for midlertidig 
opvarm ning af bygninger? 

Med effektiv opvarmning undgår du, 
at dit byggeri går ned på lavt blus om 
vinteren - også selv om du kun har 
råhuset klar, når kulden sætter ind. 

Dine folk kan fortsætte arbejdet 
uhindret - og du sikrer dig, at alle 
processer skrider frem efter planen. 
Du kan støbe og mure indendørs. 
Malingen tørrer, som den skal. Du 
undgår, at træet slår sig. Og du mini -
merer risikoen for skimmelsvamp og 
andre fugtskader.

I Ajos har vi solid erfaring med 
dimensionering og opsætning af 
midlertidig varme, der overholder 
kravene til arbejdstemperaturer. Vi er 
også specialister i interimslukninger 
- og kan levere midlertidige facader 
i form af trærammer med plast eller 
færdige midlertidige facademoduler, 
hvis du har brug for det.
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”Godt i mål” 
”Ajos har bl.a. leveret byggestrøm, lys, varme, skure og hegn 
til et byggeprojekt på SDU. Forløbet har været overvejende 

tilfredsstillende. Der har været justeringer og udfordringer, der 
skulle løses undervejs, men vi kom godt i mål.”

OLE JENSEN, FORMAND, TC ANLÆG A/S



Midlertidige installationer  ›  13

Belysning

Har du brug for midlertidig belysning på din 
byggeplads? Ajos har mange års erfaring 
med indretning af byggepladser - herunder 
dimensionering og etablering af belysning 
både inde og ude. 

Vi hjælper dig med at sikre, at alle arbejdsområder 
og adgangsveje er oplyst korrekt - og kablerne 
rigtigt placeret, så dine folk kan udføre deres 
arbejde sikkert på alle tider af døgnet. På dine 
udendørsarealer dimensionerer vi belysningen, så 
den overholder gældende lovkrav - og placerer 
projektørmaster og kablernes føringsvej, så de er 
til mindst mulig gene for aktiviteterne på pladsen. 
Ovenstående gælder også for indendørs belysning. 

Ønsker du lys på pladsen i et bestemt tidsrum på 
døgnet, kan vi opsætte et anlæg, så lyset tænder 
og slukker automatisk. 

Brug for lys til en event?

Står du og har brug for et professionelt og mobilt 
lysanlæg, der er så kraftigt, at det kan illudere 
dagslys? Så kontakt Ajos, da vi har kompetencerne, 
og flere års erfaring, inden for området. 

Vores mobile lysanlæg bruges fx til live-optagelser 
af pokalkampe på mindre stadions samt ved film- 
og tv-optagelser, hvor der er brug for mange lux.
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”Vi bestiller, de leverer” 
”Ajos leverer høje master og tavler i stor mængde til Roskilde 

Festivalen. Vi har primært valgt Ajos, fordi de har det, vi skal bruge. Og 
så er det også positivt, at al kontakt går gennem den samme person. 
Samarbejdet fungerer rigtigt fint - vi bestiller, de leverer og sætter 

masterne op. Så det er ikke noget, vi bruger meget tid på.”

PETER DILLING, AUTORISERET ELINSTALLATØR, ROSKILDE FESTIVAL
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Hurtig support  
når du har brug for hjælp

Oplever du uforudsete problemer med 
dine installationer, er du altid sikret hurtig 
support, så aktiviteterne bliver berørt mindst 
muligt. Via vores planlægningsværktøj, med 
indbygget GPS, finder vi straks den specialist, 
der er tættest på dig - og sørger for, at 
vedkommende hurtigt er fremme hos dig.

Du kan også vælge at gøre, som 
mange af vores andre kunder; 
at have en fast servicemand 
tilknyttet pladsen, så du altid 
har lynhurtig hjælp inden for 
rækkevidde, hvis en tavle skal 
flyttes eller kabelføringen ændres.
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Undgå tyveri af 
kobberkabler

Tyveri af kobberkabler er et udbredt 
problem på danske byggepladser 
- og ofte skyld i, at et byggeri står 
stille i timevis. Har du haft indbrud 
på byggepladsen, rykker vi lynhurtig 
ud, så du kan få genetableret din 
forsyningsvej. 

Men i Ajos hjælper vi også gerne 
med at forebygge tyveri. Vi har 
bl.a. været med til at udvikle et 
kabel af aluminium, som i mange 
tilfælde kan erstatte kobberkabler. 
Aluminiumskabler er langt mindre 
attraktive at stjæle - og det skilter 
vi med, når vi bruger dem, så tyvene 
lader dem være i fred.

En anden gevinst ved aluminiums-
kabler er, at de vejer meget mindre 
end kabler i kobber, så vores 
montører kan lettere rykke rundt 
på kablerne og samtidig opleve et 
mærkbart bedre arbejdsmiljø.
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Vi har 
stemplerne 
i orden

Ajos er autoriseret 
el-installatør. Det er 
din garanti for, at dine 
midlertidige installationer 
altid bliver udført af folk 
med de rette kompetencer - 
og med styr på de gældende 
regler for sikkerhed. 

Ajos har desuden eget 
serviceværksted, hvor 
vi servicerer og klargør 
udstyret til dine midlertidige 
installationer. Alt udstyr 
overholder til enhver tid de 
gældende regler.
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Digital værdi  
til dit projekt

I Ajos har vi skarpt fokus på at digitali-
sere vores arbejdsgange, når det giver 
kunderne værdi. Vi anvender bl.a. et 
planlægningsværktøj med indbygget 
GPS, der viser, hvor vores folk er henne, 
så vi kan reagere med kort varsel, hvis du 
har brug for hjælp. 

Krøllede, ulæselige arbejdssedler er 
fortid hos Ajos. Når du bestiller os til en 
opgave, bliver alle timer og materialer 
registreret elektronisk, så du altid kun 
bliver faktureret, for den faktiske ydelse.  

Når vi dimensionerer din midlertidige 
installation, sker det via et elektronisk 
kalkulationsprogram. Det sikrer dig fuldt 
overblik over både forbrug, økonomi og 
mulige besparelser ved de forskellige 
scenarier, så du har et præcist og solidt 
beslutningsgrundlag at vælge ud fra.

Og det er blot et udpluk af de processer, 
vi har sat strøm til for at sikre dig ekstra 
værdi.

Dækker hele 
landet - og lidt 
til… 

Du finder Ajos 
i både Vejle og 
Hvidovre, hvorfra 
vi servicerer hele 
Danmark.
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Vælg rigtigt - 
ring på 7025 6363
Det er dyrt at vælge den forkerte løsning. 
Tag os med på råd i din planlægning, så du 
er sikker på, at din samarbejdspartner bliver 
et aktiv for dit projekt - og en katalysator for 
øget effektivitet. Ikke en flaskehals, der koster 
på bundlinjen.

Ajos a/s 
Godthåbsvej 4, 7100 Vejle 
Industriholmen 69, 2650 Hvidovre


