
AC leverer fremtidens intelligente løsninger

AC udfører alt inden for
●	 VVS,	ventilation	og	køl
●	 Energioptimering,	herunder		 	 	
	 varmepumper,	ventilation,	klima,		 	
	 genindvendingsanlæg	og	solceller
●	 El-installationer	i	forbindelse	med	
	 ny-	og	ombygning
●	 Belysning
●	 El-service	på	virksomheder	og	i			 	
	 private	og	offentlige	institutioner
●	 Industri-	og	landbrugsinstallationer
●	 Tele-	og	datainstallationer
●	 Alarm,	overvågning	og	sikringsanlæg
●	 Brandalarmering	og	varslingsanlæg
●	 Professionel	rådgivning	og	projektering

Som en af Vejle Kommunes store håndværksvirksomheder mær- 
ker AC, at der er godt gang i byggeriet i Trekantområdet.

AC	 leverer	 kvalitetsydelser,	 produkter	 og	 rådgivning	 inden	 for	
el,	 VVS,	 klima	 og	 energi,	 der	 altid	 er	 på	 forkant	med	 nutidens	
standarder	 og	 fremtidens	 intelligente	 løsningsmuligheder.	 Virk-
somheden	har	skabt	sig	et	stærkt	navn	i	Trekantområdet,	og	det	
giver	travlhed,	forklarer	Carsten	Lund.

–	Vi	oplever	en	konstant	stigende	efterspørgsel	på	vores	ydelser	
inden	for	både	el,	VVS,	klima	og	energi.	Det	er	både	store	projekter	
som	Kanaltårnene	på	Vejle	Havn	og	de	mange	faste	opgaver	hos	
vores	kunder,	der	giver	travlhed,	forklarer	direktør	i	AC,	Carsten	
Lund.

Den	 52-mand	 store	 virksomhed	 arbejder	 blandt	 andet	med	 el-
installationer	 i	 forbindelse	med	 nybyg,	 tilbygninger	 og	 renove-
ringer.	LED	belysning,	ventilation,	køl,	alarm	og	professionel	råd-
givning	og	projektering	er	andre	vigtige	arbejdsområder	i	AC,	der	
løser	opgaver	både	for	erhverv	og	for	private.

En	af	spidskompetencerne	i	AC	er	energirenovering,	hvor	de	sør-	
ger	 for,	 at	 både	 virksomheder	 og	 private	 optimerer	 energifor-
bruget	og	sparer	penge	på	bundlinjen.	

–	 Ved	 at	 udnytte	 overskydende	 energi,	 eller	 ved	 at	 skifte	 den	
eksisterende	 energikilde	 ud	 med	 en	 varmepumpe,	 kan	 både	
virksomheder	 og	 private	 spare	mange	 penge	 på	 el-	 og	 varme-
regningen.	Ofte	er	tilbagebetalingstiden	ganske	kort	og	dermed	
meget	attraktiv,	forklarer	Carsten	Lund.

AC uddanner mange lærlinge 
For	at	imødekomme	den	stigende	efterspørgsel	og	den	generelle	
travlhed	i	branchen,	er	det	nødvendigt	at	have	et	konstant	fokus	
på	 at	 uddanne	 unge	 mennesker,	 og	 for	 direktør	 i	 AC,	 Carsten	
Lund,	er	det	vigtig,	at	virksomheden	tager	ansvar	og	giver	de	unge	
mennesker	mulighed	 for	at	 få	en	god	erhvervsuddannelse	med	
karrieremuligheder.	
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–	 I	 de	 brancher	 vi	 arbejder	 inden	 for,	 er	 der	 mangel	 på	 fag-
uddannede.	Vi	har	brug	for	flere	–	og	ikke	mindst	dygtige	–	elek-
trikere,	 VVS-montører	 og	 energimontører	 til	 at	 holde	 hjulene	
i	 gang.	 Derfor	 har	 vi	 et	 stort	 fokus	 på	 at	 uddanne	 dygtige	 og	
ambitiøse	svende,	fortæller	Carsten	Lund.

AC	er	kendt	for	gedigent	håndværk,	den	gode	service	og	kunde-	
tilpassede	 løsninger.	 –	 I	AC	prioriterer	 vi	høj	 kvalitet	og	kunde-
service.	Når	det	er	vores	egne	svende,	der	uddanner	lærlingene,	
lærer	de	at	arbejde	i	”vores	ånd”.	Vi	forsøger	hele	tiden	at	give	
vores	 lærlinge	nye	udfordringer	og	presse	dem	så	tilpas	meget,	
at	 de	 udvikler	 sig	 til	 at	 blive	 dygtige	 fagfolk,	 forklarer	 Carsten	
Lund,	 der	 ser	 det	 som	en	 stor	 fordel,	 at	AC	 arbejder	 inden	 for	
flere	fagområder.	

–	Det	giver	en	god	bredde	i	deres	uddannelse,	at	de	også	lærer	
noget	om	de	andre	fagområder.	For	på	den	måde	bliver	de	dyg-	

tigere	 til	 at	 løse	 deres	 opgaver	 og	 rådgive	 både	 private	 og	
virksomheder	 om	 den	 bedste	 løsning,	 forklarer	 Carsten	 Lund,	
der	roser	sine	svende	for	en	stor	indsats	i	udviklingen	af	de	unge	
mennesker.

–	 Vores	 svende	 tager	 et	 stort	 ansvar.	 De	 er	 dygtige	 til	 at	 lære	
fra	 sig	og	 sætte	 lærlingene	godt	 ind	 i	 opgaverne.	De	 forstår	på	
samme	tid	at	skabe	både	tryghed	og	presse	lærlingene	til	at	yde	
deres	bedste,	forklarer	Carsten	Lund,	der	altid	er	på	udkig	efter	
ambitiøse	lærlinge

Nyt navn og nyt logo
El-Installation	 er	 i	 2016	 fjernet	 fra	 firmanavnet.	 Fremadrettet	
hedder	 virksomheden	 kort	 og	 kontant	 AC.	 Det	 er	 gjort	 for	 at	
signalere,	at	AC	er	én	samlet	virksomhed,	der	løser	opgaver	inden	
for	el,	VVS,	klima	og	energi.

AC
el vvs energi

Kanaltårnene, 96 lejligheder Vejle Havn. 
I	samarbejde	med	PensionDanmark	og	
NCC	arbejder	AC	med	at	opføre	96	nye	

lejligheder	på	Vejle	Havn.

Sun-Air kontorbygning i Billund Lufthavn. AC	er	en	del	
af	det	hold,	der	er	i	gang	med	at	opføre	Sun-Airs	nye	

hovedsæde	i	Billund	Lufthavn.	Det	spektakulære	byggeri		
er	på	1000	kvadratmeter	i	fem	etager.

FAKTA om AC

Etableret i 1998 i Vejle.

Afdeling i Jelling 
fra 2006.

Beskæftiger i alt 
52 mand.


