
PRESSEMEDDELELSE: 
 

Fremtidens Star Pipe er ved at tage form 
 

En investeringsplan har hævet effektiviteten med over 30 procent, og kvalitet, 
salg, levering og eksport er trimmet, så Fredericia-virksomheden forventer et 
beskedent overskud i 2007. 
 
 

Star Pipe A/S afslutter inden for få uger en gennemgribende omlægning af virksomheden, 
så den til enhver tid kan leve op til kundernes krav til fjernvarmerør hvad angår levering, 
kvalitet og konkurrencedygtig pris.  
 
- Vi er tæt på at være færdige med en investeringsplan i produktionen, som blandt andet 
omfatter optimering af maskinparken og indførelse af Lean. Målet har været en forbedring 
af effektiviteten på 25 procent, og vi kan nu konstatere, at vi er nået over 30 procent og 
formentlig når endnu højere. Projektet skal bidrage til, at vi bliver en rentabel virksomhed 
og allerede i år præsterer et mindre overskud, siger adm. direktør Keld Sund Nielsen. 
 
Han kom til Star Pipe i august 2006 og valgte som noget af det første at besøge 
underleverandører, eksportkunder og kunder på det danske marked for at danne sig et 
indtryk af samarbejdspartnernes syn på virksomheden. Samtidig satte han gang i en plan, 
der skulle forbedre Star Pipes produktionskapacitet, effektivitet, kvalitet og leveringsevne.  
 
- Desuden har vi optimeret vores indtjening på en række kunder og projekter i ind- og 
udland. Vi har fravalgt kunder, som vi med den hidtidige produktivitet ikke kunne tjene 
penge på, og vi har omlagt vores salg på flere markeder. Vi er nu i en position, hvor vi kan 
lave en segmentering af vore kunder, og vi kan i kraft af mere sikre kalkulationer få den 
pris for vore produkter, vi skal have, siger Keld Sund Nielsen.  
 
Eksporten skal i vejret 
Eksporten til hovedsageligt Sverige, Tyskland, England, Frankrig, Østrig og Ungarn udgør 
nu ca. 40 procent af omsætningen, og eksportandelen skal i løbet af 2008 op på at udgøre 
halvdelen af salget. Norge, Holland, de baltiske lande og Østeuropa kan blive interessante 
markeder.  
 
Eksportchef Jens Jespersen venter dog, at den største vækst i de kommende år vil foregå 
i Sverige, Tyskland og ikke mindst England, hvor fjernvarmeandelen er på bare tre procent 
mod 60 procent i foregangslandet Danmark. Også en række andre lande med beskeden 
udbredelse af fjernvarme vil kunne opnå store miljøgevinster og dermed øge mulighederne 
for at leve op til Kyoto-aftalens krav om reduktion af CO2-udledning.  
 
Udnyttelse af energi fra affaldsforbrænding, biobrændsler og industriens spildvarme vil 
komme yderligere i fokus, ligesom det forældede fjernvarmenet i flere østeuropæiske 
lande rummer markedsmuligheder.  
 
- Vi tror på, at især fleksible rør vil blive efterspurgt i de kommende år, idet de vil gøre det 
muligt at reducere fremløbstemperaturer væsentligt og derved opnå store besparelser. Det 



vil særligt gælde inden for biobrændsler, hvor markedet vil vokse med tocifrede procenttal i 
mange lande, siger eksportchef Jens Jespersen.  
 
Han kender det europæiske fjernvarmemarked, der vurderes at have et markedsvolumen 
på 2,5 mia. kr. årligt, indgående og har fulgt den opkøbsbølge og konsolidering, der har 
præget rørindustrien i en årrække. I samme periode har en række producenter valgt at 
etablere produktion i Østeuropa, ligesom der er opstået østeuropæiske producenter med 
prisen som det vigtigste salgsargument, især i Polen. Prisparametret er det vigtigste for 
europæiske fjernvarmekunder under forudsætning af, at produktkvalitet og leveringstid er i 
orden. 
 
- Star Pipe skal manifestere sig på høj kvalitet, idet fjernvarmeprojekter er store 
investeringer med afskrivningsprofiler op til 30-50 år, og kunderne må have tillid til, at 
produkterne kan holde. Desuden er det helt afgørende, at kundernes forventninger til 
levering indfries, og at vi fortsat er innovative, så systemerne er enkle at anlægge, og de 
er stadig mere energibesparende i drift, siger Jens Jespersen. 
 
Alle må trække udviklingen 
Star Pipe får i slutningen af maj leveret et nyt anlæg til produktion af store, fleksible rør 
med en diameter op til 110 mm på fabrikken på Nymarksvej i Fredericia. Produktionen af 
stålrør foregår på Treldevej, hvor Star Pipe rykkede ind i 2003. Den samlede stab er på 80 
timelønnede og 32 funktionærer, hvortil kommer 65 medarbejdere på den halvt ejede 
fabrik i Poznan i Polen, hvor der produceres stålrør og fittings.  
 
- Vi fortsætter med at optimere produktionen med løbende justeringer, og vi sætter nye 
produktionsrekorder næsten dagligt. Vores Lean-projekt er indført, og nu skal vi have 
endnu flere medarbejdere involveret, så de tager ansvar og optræder professionelt. Vi 
ønsker at beholde de medarbejdere, vi har, idet de har en enorm erfaring. De har arbejdet 
i en virksomhed, der i mange år ikke har fungeret optimalt, men min holdning er, at de kan 
motiveres og forandre sig, hvis de får de rigtige værktøjer i dagligdagen, siger adm. 
direktør Keld Sund Nielsen. 
 
Med de aktuelle investeringer i produktionen, vil den totale kapacitet kunne hæves til en 
omsætning på 200 mio. kr. Når et nyt kontianlæg til ca. seks mio. kr. til produktion af 
fleksible rør installeres i 2008, og en ny stålrørslinje rykker ind året efter, vil overliggeren 
blive hævet til at kunne producere for 300 mio. kr. Det vil dog kræve en sæsonudjævning, 
idet 70 procent af det forventede salg på 138 mio. kr. i år ligger i højsæsonen fra maj til 
oktober.  
 
Fondsejet og dansk 
2006 gav stort set det forventede resultat med et underskud før skat på 12,6 mio. kr. mod 
et underskud på 7,8 mio. kr. året før. Halvdelen af underskuddet kan henføres til 
afskrivninger og omkostninger ved oprydning i virksomheden. Den anden halvdel er 
resultatet af et driftsunderskud på grund af et eksportsalg 20 mio. kr. under budgettet, 
manglende effektivitet og uensartet kvalitet i produktionen. 
 
- Vi er en fondsejet, dansk virksomhed, hvis formål er at bevare arbejdspladser i Danmark. 
Vi har på grund af ejerformen ikke de samme bombastiske krav til afkast som andre 



aktører, og vi vil fortsat være den lille, men nødvendige spiller i branchen. Det forhindrer 
os dog ikke i at udvikle os som en professionel industrivirksomhed, der lever op til sit 
ansvar ved at præstere den kvalitet, leveringsevne og service, der kræves, siger Keld 
Sund Nielsen.  
 
 
Adm. direktør Keld Sund Nielsen, Star Pipe A/S, kan kontaktes på tlf. 76 20 32 00 og 
25 27 39 20.  


