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Det er ikke fordi afstanden på de seks kilometer 
mellem Håndværkervej og Nygårdsvej i Esbjerg er 
noget at tale om. Heller ikke fordi de cirka syv mi-
nutters køretid er noget at skrive hjem om. Og per-
sonalet hos Lumaprint er såmænd også rigtig søde. 
Men ikke desto mindre er malermester Tina Nim, 
malerfirmaet Vagn Tønder A/S, ganske godt tilfreds 
med, at hun ikke behøver køre ind til Nygårdsvej, 
hver gang hun skal til at måle op for at kunne give 
et tilbud. For siden nytår har hun benyttet sig af En-
tré Digital Opmåling, hvor hun kan måle direkte på 
skærmen på de tegninger, hun modtager fra bygher-
ren. Med programmet er hun ikke længere afhæn-
gig af at få printet tegningerne ud i storformat ude 
i byen. Og det har betydet en del, hvad både tid og 
penge angår.

 – Det giver mig mere tid. Ikke så meget fordi jeg 
ikke længere skal forbi Lumaprint, men den tid, jeg 
bruger på opmåling, er bare mindre.
 – Jeg vil tro, at jeg på en almindelig byggesag 
bruger, hvad der ligner tre dage, hvor jeg tidligere 
brugte fire hele dage. Så der er altså meget tid at 
spare. Økonomisk ligger der udgiften til print, den 
er måske ikke så stor, men skal også med i regne-
stykket, siger hun.
 Men selvom Tina Nim ikke sender tegninger af-
sted til Lumaprint, printer hun ofte selv tegninger 
ud på kontorets A3-printer. Tegninger hun bruger 
som supplement til de arbejdsbeskrivelser, som 
svendene får med ud på alle opgaver.
 – En fiks detalje er nemlig, at jeg kan skrive små 
kommentarer inde i tegningerne, som kommer med 

Tina sparer tid
med computeren

NÅR TINA NIM I ESBJERG SKAL MÅLE OP 

SKER DET PÅ COMPUTEREN. DET SPAR-

ER TID OG PENGE I VIRKSOMHEDEN – OG 

DE DIGITALE TEGNINGER ER PERFEKTE 

AT PRINTE UD OG GIVE TIL SVENDENE 

SAMMEN MED EN ARBEJDSBESKRIVELSE.
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Tina Nim har regnet med Entré Malerkalk siden programmet kom markedet i september 2012. Og hun har målt op på skær-
men siden tillægsprogrammet Entré Digital blev introduceret ved årsskiftet. 
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ud, når jeg printer. Jeg kan skrive ”Ny væg med væv” eller 
”Gammel væg – kun males” i tegningen, og det kommer så 
med på printet. Så ved svendene præcis, hvad de skal, når de 
ser på tegningen.
 – Bygherrer er selvfølgelig glade for, hvis der kommer nyt 
væv op i alle rum, men hvis jeg kun har givet pris på nyt væv 
i halvdelen, bliver det altså dyrt for mig. Og så presset, som vi 
er på prisen, skal det altså helst ikke ske alt for mange gange, 
siger hun.
 Muligheden for at skrive små ”beskeder” eller noter di-
rekte i tegningerne er også en fin detalje, når det kommer 
til kommunikationen med bygherren. For ikke så sjældent 
opstår spørgsmål, når Tina Nim sidder og måler op, og så er 
det nemt lige at skrive spørgsmålet ind tegningerne, hvor det 
er relevant, og maile det til bygherren eller arkitekten.
 – Hvis der er noget, der er uklart, jamen så er det jo bare at 
bede om en forklaring. Det kan være mål i nogle værelser, der 
ikke lige ser ud til at passe, eller der kan være behandlinger, 
der ikke lige er logiske. Og så er det supernemt lige at skrive 
det ind, hvor det gælder i tegningen, fortæller Tina Nim.

FOR VILD I LEGOHUS

Gennem det seneste halve års tid har Tina Nim stort set ude-
lukkende målt op på skærmen. Stort set, for selv om tegnin-
gerne nemt lader sig køre op og ned i størrelse på compute-
ren, har hun én gang været nødt til at få en tegning printet 
ud. Et tilbud til et Lego Brand House – et oplevelseshus teg-
net, så det ligner en bunke legoklodser til Lego i Billund – var 
så kompliceret, at det var nødvendigt med fysiske tegninger.
 – Der blev vendt op og ned og byttet rundt fra etage til 
etage. Da jeg på et tidspunkt ikke anede, hvor jeg var på skær-

men, eller hvilken etage jeg var i gang med at måle op på, var 
jeg nødt til at få en helt almindelig gammeldags tegning. Men 
det er så også den eneste, jeg har fået printet ud, fortæller 
hun.
 Og selvom hun stadigvæk giver pris ud fra en mavefor-
nemmelse, eksempelvis hvis hun er ude og give pris på en 

– Bygherrer er selvfølgelig 
glade for, hvis der kommer 
nyt væv op i alle rum, men 
hvis jeg kun har givet pris 
på nyt væv i halvdelen, bli-
ver det altså dyrt for mig. 
Og så presset, som vi er på 
prisen, skal det altså helst 
ikke ske alt for mange gan-
ge...

TINA NIM
MALERMESTER, ESBJERG

Med digital opmåling sker opmålingen på tegninger, Tina Nim selv scanner ind eller får elektronisk til nybyggeri. På eksi-
sterende byggeri - som her musikkonservatoriet i Esbejrg - kan Tina tage billeder af bygningen og senere måle på de digitale 
billeder.
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gavl, ryger alle tegninger ind over Digital Opmå-
ling:
 – Lige nu sidder jeg og regner på et parcel-
hus. En lille, hurtig opgave. Men fordi den er 
lille, bliver den jo ikke sværere at måle op i pro-
grammet. 
 – Og med diagonal måling, hvor jeg bare 
markerer to punkter i et kvadratisk rum, hvor-
efter programmet selv regner arealet ud, er det 
jo faktisk endnu nemmere at måle på de små, 
simple opgaver, mener hun.

KAMERA MED PÅ JOB

For små ti år siden havde Tina Nim afgivet pris 
og vundet opgaven med den udvendige renove-
ring af musikkonservatoriet i Esbjerg – en opga-
ve, hun dengang helt traditionelt målte op efter 
tegninger. Tidligere i år afgav hun igen pris på 
konservatoriet. Men denne gang målte hun op-
gaven op med digital opmåling efter en række 
digitale billeder, som hun tog af bygningen.
 – Mens jeg arbejdede kiggede jeg overhove-
det ikke i den gamle sag, men da jeg var færdig 
og sad med en pris, blev jeg alligevel nysgerrig 
og fandt de gamle tilbud frem. Det sjove var, at 
jeg faktisk sad med de samme mål den gang som 
nu.
 – Det er altid rart at vide, at man har målt 
rigtigt op. Og det havde jeg jo gjort, begge gange. 
Men hvad der er nok så interessant er, at jeg jo 
denne gang ikke var i nærheden af at bruge de 
timer på opgaven, som jeg brugte for ti år siden. 

KOMPLET MATERIALELISTE

Programmet Digital Opmåling er et tilføjelses-
program til Entré Malerkalk, og programmet 
flytter løbende alle opmålinger og udregninger 
over til kalkulationsprogrammet, hvor Tina 
Nim foretager alle sine udregninger til tilbud. 
Men programmet har yderligere en funktion; 
Tina Nim får en fuldstændig materialeliste ud 
fra de MBA-behandlinger, hun har angivet til 
opgaven. Og den materialeliste er rigtig smart, 
mener hun.
 – Den liste skøjter jeg afsted til leverandø-
rerne med det samme. Så vælger jeg den bedste 
pris på materialer samtidig med, at jeg undgår at 
købe for mange materialer hjem.
 – Og den rabat, jeg får, kan jeg så vælge at 
barbere af mit tilbud, inden jeg sender det. Jeg 
ved jo i løbet af få timer, hvor mange penge, ma-
terialerne til opgaven koster.
 – Det er tæt på at være genialt, mener Tina 
Nim. 

På det øverste billede har Tina Nim været i gang med at måle op på det 
digitale billede af Musikkonservatoriet. Alle hendes mål og arealudreg-
ninger bliver automatisk flyttet over i programmet Entré Malerkalk, hvor 
hun udregner sine tilbud, nederste billede. 


