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Fuld knald på hos pladespecialist: Vi har haft et voldsomt travlt år 

Der er fuld knald på hos JB Metalindustri i Ølstykke. Metalvirksomheden leverer blandt andet 
facadekassetter og paneler til byggeriet, kabinetter til elektronik- og apparatindustrien samt en masse 
andet pladebearbejdning til en lang række andre segmenter i både ind- og udland 
 

 
Et automatiseret højlager med tilhørende laserskæreanlæg er hjertet i produktionen hos JB Metalindustri. 
Her ses adm. direktør Jørgen Jensen foran anlægget. Foto: Simon Dinsen Hansen 

Og travlheden har præget det seneste års tid for den nordsjællandske virksomhed, som har været præget af både 
store investeringer i nye maskiner og usikkerhed skabt af corona. 

Så ’det går godt’, som JB Metalindustris ejer og adm. direktør Jørgen Jensen siger. 

- I 14 dage sidste år mærkede vi nedlukningen, men fra maj sidste år har vi ligget vandret. Vi har nogle 
eksporterende kunder, der blev hårdt ramt, men andre kunder fik rygende travlt, forklarer fabriksdirektøren, der 
indenfor det seneste år har ansat otte nye medarbejdere og nu har 65 medarbejdere på fabrikken. 

- Det ser meget positivt ud lige nu, men da Mette Frederiksen lukkede Danmark ned, sov vi ikke om natten. Vi 
stod med en helt ny tilbygning på 1800 kvadratmeter og nye maskininvesteringer, og vi vidste ikke, hvad 
fremtidens ville bringe, siger Jørgen Jensen. 

Ordrer hjem fra Østeuropa 
Men fremtiden efter nedlukningen blev positiv, og JB Metalindustri i Ølstykke er nu også begyndt at håndtere 
opgaver, der ellers var forsvundet ud af Danmark. 
- Vi har fået mange opgaver hjem fra Østeuropa, og indtil videre ser det ud til at vi kan holde fast i dem. Vi er 
måske lidt dyrere, men vi leverer til tiden i den rigtige kvalitet, og derfor kan vi holde fast i de opgaver, siger 
Jørgen Jensen, som dermed bekræfter en hjemtagnings-tendens, der ses i metalindustrien. 

mailto:sdh@jernindustri.dk
https://www.jernindustri.dk/article/view/794628/fuld_knald_pa_hos_pladespecialist_vi_har_haft_et_voldsomt_travlt_ar?ref=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=daily
mailto:avn.pladeteknik@avn.dk
http://www.avn.dk/


 
 
 
 
 

 Af: Simon Dinsen Hansen, Jern & Maskinindustrien - 4. juni 2021  07:00 - sdh@jernindustri.dk - Link til original artikel 
 

 

Dalager 1  ▪  DK-2605 Brøndby 

Tel. +45 70 20 04 11  ▪  Fax +45 43 24 55 04  ▪  avn.pladeteknik@avn.dk  ▪  www.avn.dk 

- Vi kører mindre og mindre serier, og vi automatiserer mere og mere, og derfor kan vi holde prisen nede, siger 
fabriksejeren, der også tror på, at de mere bløde værdier spiller ind, når det handler om at hente de forsvundne 
ordrer hjem til Danmark. 
 
- Måden vi behandler vores medarbejdere på i Danmark og måden vi ser på miljøet i Danmark betyder mere og 
mere for kunderne, det er der ingen tvivl om, siger han. 

Råvarer driller 
Midt i travlheden har JB Metalindustri også fået et EN 1090 certifikat på plads, der gør det muligt at arbejde med 
bærende konstruktioner, og lige nu er situationen på råvarefronten den største bekymring for fabriksejeren. 

- Priserne på råvarer er tredoblet, og det er svært at få varer hjem i øjeblikket. Vi bliver jo nødt til at sætte vores 
priser op. Det er aldrig sjovt, men vi kan ikke forære det væk, siger Jørgen Jensen, der vurderer, at manglen på 
råvarer kan ende med at få konsekvenser for både hans egen fabrik og industrien generelt. 

- Indtil videre får vi det hjem, vi skal bruge, men der er lange leveringstider, og jeg er bange for, at råvaremangel 
kan blive en hæmsko for væksten, Projekter kan blive udskudt, fordi råvarepriserne er så høje og leveringstiderne 
er så lange, siger Jørgen Jensen, der ikke lige nu og her løber tør for plader og rør. 

- Vi har sikret vores produktion ved at have noget ekstra på lager, og der løber vi jo en risiko, hvis priserne lige 
pludselig falder. 
 

 
Rørlaserskæring er nyt ben i forretningen hos JB Metalindustri. Her ses Jørgen Jensen foran den nyinstallerede maskine. 
Foto: Simon Dinsen Hansen 
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