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Mere rør i Sverige
Gunnar Karlsen Sverige AB har købt JF Jansson Rör AB, som er et 
af Uppsalas største VVS-firmaer. Målet med dette opkøb er at kunne 
supplere GK’s eksisterende virksomhed og udbud af varer og tjenester 
til eksisterende og nye kunder. JF Jansson Rör er nu et helejet datter-
selskab til Gunnar Karlsen Sverige AB.

R
ørvirksomhed er imidlertid ikke 
noget nyt forretningsområde for 
GK i Sverige, men koncernens 
muligheder for at udvide inden for 

dette segment er så godt som ubegrænsede. 
I dag er koncernen godt i gang med denne 
type virksomhed både i Ystad i syd og 
Luleå i nord, og man har omkring 30 
medarbejdere hvert sted. Nu får disse 
GK-medarbejdere altså næsten 70 nye 
kolleger i Uppsala.

Strategisk opkøb. – Vi har længe været 
på jagt efter en aktør, som kan bidrage til at 
løfte vores engagement inden for rørvirk-
somhed i Sverige, præciserer Göran Krawe, 
administrerende direktør for Gunnar Karlsen 
Sverige AB, og fortsætter: – JF Jansson Rör 
AB er en virksomhed, som opfylder nøjagtigt 
de kriterier, vi har været på udkig efter, 
og samtidig får vi suppleret vores eksiste-
rende engagement inden for ventilation og 
bygningsautomatik i Uppsala. Derudover 
har jeg tidligere arbejdet sammen med 
virksomhedens administrerende direktør, 
Sören Samuelsson, og jeg ved, at han er 
en fantastisk ressource på området og den 
perfekte partner til udvikling af strategier og 
visioner for vores fælles fremtid.

En aristokrat i branchen. Manden, der 
lagde navn til virksomheden, Johan 
Fredrik Jansson, kom til Uppsala for at 
deltage i renoveringen af byens slot i 1912. 
Ikke mange år efter – i 1920’erne – blev 
virksomheden omdannet til et aktie-
selskab, hvilket blev starten på det, som 
i dag er JF Jansson Rör AB. Firmaet har 
udført alle former for rørinstallationer, fra 
nye projekter og ombygning til service og 
vedligeholdelse. 

Win-win for begge parter. Administre-
rende direktør for JF Jansson Rör, 
Sören Samuelsson, har i de seneste fem år 
været leder af og delejer i virksomheden. 
Han efterlader ingen tvivl om, hvad han 
mener om opkøbet: 
– Jeg er utroligt glad for, at vi har fået 
denne mulighed. Gennem GK bliver vi 
en del af en større enhed, som i lighed 
med os er kendetegnet ved langsigtethed 
og gode relationer til både kunder og 
medarbejdere. For vores kunder, såvel nye 
som gamle, vil den nye situation betyde, 
at vi kan tilbyde en større bredde, både 
hvad angår entrepriser og serviceopgaver. 
Derudover forventer vi at opnå væsentlige 

synergieffekter inden for arbejdsprocesser 
og virksomhedskultur.

Stimulerende. Det lokale marked er også 
inde i en ekspansionsfase. Uppsala oplever 
en betydelig befolkningstilvækst og er en 
af Sveriges vigtigste universitetsbyer. Byen 
har tilsyneladende et umætteligt marked 
for studieboliger. Opkøbet af rørvirksom-
heden i Uppsala giver GK mulighed for at 
etablere sig sammen med en aktør, som 
er veletableret på dette voksende marked, 
og indtage en strategisk markedsposition 
fra den ene dag til den anden. GK vil med 
dette opkøb supplere sin eksisterende 
rørvirksomhed. Derudover kan man tage 
en lang række nyttige erfaringer med sig i 
koncernens fremtidige ekspansionsplaner.
– Det bliver stimulerende at være en del 
af den fortsatte udvikling, ikke mindst 
her i Uppsala, men også når det gælder 
udviklingen af rørvirksomheden i resten 
af landet, hvor der er lang vej igen, poin-
terer Sören Samuelsson, der altså fortsæt-
ter som administrerende direktør i det 
helejede datterselskab. Samtidig vil han i 
endnu højere grad bruge sine ressourcer 
på at vurdere mulighederne for at etablere 
lignende virksomheder i resten af Sverige.

Aylin Thyr har arbejdet som rørlægger hos JF Jansson AB i Uppsala i næsten ti år. For tiden arbejder hun med et lejligheds-
projekt med 344 studielejligheder for Rosendal Fastigheter. Aylin mener, at en stor og stærk ejer i ryggen giver en større 
tryghed og bedre muligheder for at trænge igennem i udbudsrunder for store projekter.

Tekniske anlæg i bygninger ikke gode nok!
I et interview med et norsk 
fagtidsskrift tidligere i år udtalte jeg, 
at “tekniske anlæg er noget bras”. 
Udsagnet kom fra en kunde, som 
føler, at forholdet mellem værdi og 
nytteeffekt er for dårligt, at driften er 
usikker, at innovation og kompetence 
hos leverandørerne er under al kritik, 
og at slutbrugeren er utilfreds. 

Det er desværre ikke et engangstilfælde. 
Det er et faktum, som får store og erfarne 
bygherrer til at søge efter nye løsninger til 
de tekniske anlæg i deres bygninger.

Hvis vi anlægger et brancheperspektiv på 
denne kundeoplevelse, er vi nødt til at indse, 
at vi som branche må stramme os godt 
og grundigt an, når det gælder kvaliteten 

af det, vi leverer. Det omfatter rådgivere, 
udstyrsleverandører og tekniske entre-
prenører, både når det gælder eksisterende 
anlægsdesign og leverancer, og når det 
gælder innovation og nye løsninger.

Hvis vi anlægger et virksomhedsperspektiv, 
er vi i GK-koncernen nødt til at gøre det 
samme – bare endnu bedre end resten 
af branchen. Vi skal være et skridt foran, 
vi skal tænke nye tanker, og vi må ikke 
bilde os selv ind, at det er os, der sætter 
dagsordenen. 

Nye samarbejdskonstellationer ser dagens 
lys. Vi, det vil sige GK-koncernen, samarbejder 
med entreprenører, bygherrer, rådgivere og 
arkitekter for at finde frem til fremtidens 
bedste tekniske løsninger. Vi sætter også 
projektudvikling, projektering og projekt-
ledelse på dagsordenen med det formål at 

finde ud af, hvordan vi kan skabe et bedre 
produkt sammen med alle aktørerne.

Den tekniske branche må stramme sig 
an. Det er ikke et mål i sig selv at levere så 
meget teknik som muligt til en bygning, 
men at levere den bedst mulige løsning til 
den lavest mulige pris.

Jon Valen-Sendstad, koncernchef for GK Gruppen AS

NYHEDER
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Hun giver Norge  
ny lufthavn

Den 27. april. Det er den dato, som over 
tusind mennesker arbejder hen imod. Dagen, 

hvor den nye Gardermoen lufthavn åbner.

Den tekniske etage under Sentralbygg Vest har været tumleplads 
for Gunilla Wodell og hendes kolleger.

Pir Nord er den anden hoveddel af udvidelsen.
(Illustration: Nordic Office of Architecture)P

assagererne har allerede bemærket 
de første ændringer. Men der kom-
mer mange flere. Den 27. april er 
åbningsdag for Gardermoen – eller 

Oslo Lufthavn, som den officielt hedder.
Til den tid har Gunilla Wodell været i fuld 
sving med den nye lufthavn i over tre år.
– Jeg takkede ja til jobtilbuddet, samme 
dag som GK fik kontrakten. Jeg føler mig 
virkelig privilegeret, siger hun.

Gardermoen – noget ud over det 
sædvanlige. I 2014 flyttede hun ind i 
skurbyen bag Radisson uden for termi-
nalen. Inden da havde hun taget hul på 
sin karriere hos GK med en ny skole i sin 
hjemby Hurdal, og samtidig overtog hun et 
lejlighedsprojekt på Jessheim.
Men Gardermoen er noget ud over det 
sædvanlige. Hun kendte lufthavnen fra sit 

tidligere arbejde hos YIT, som i dag 
hedder Caverion. 
– Det er et rigtig hyggeligt sted at arbejde. 
Der opstår et godt fællesskab mellem os, 
der arbejder på projekterne, uanset fagom-
råde, siger projektleder Gunilla Wodell.
– På andre projekter kan der godt opstå 
diskussioner og uenigheder om ting. Men 
arbejdet i lufthavnen gør noget ved folk. Her 
er alle lidt mildere og venligere, synes hun.

Sparring. GK har en projektchef, to 
projektledere og en projektmedarbejder på 
ventilationskontrakten i lufthavnen. Det 
gør arbejdet ekstra hyggeligt, for så er der 
altid nogen at sparre med.
Gunilla Wodell har været projektleder for 
Sentralbygg Vest (SBV), som er udvidelsen 
af den eksisterende terminal. Pir Nord er 
den anden hoveddel af udvidelsen.

Der har til enhver tid været 25-30 
GK-medarbejdere i gang med ventilations-
arbejdet. Derudover har GK fået kontrakt 
på bygningsautomatikken. Den samlede 
kontrakt lød som udgangspunkt på NOK 
100 millioner, men beløbet er steget lidt.

Sikkerhed. Mens lejerne er begyndt at 
flytte ind over jorden, har Wodell og hendes 
folk været i fuld gang på den tekniske 
etage under SBV. Luften til den nye del af 
terminalen hentes ind i et stort, fælles 
‘indsugningshus’ et godt stykke under 
selve terminalbygningen. Derudover har 
Pir Nord en række indsugningsåbninger.
De teknologiske løsninger er ikke revo-
lutionerende i sig selv. Om sommeren 
er planen at reducere aftræksluften til 
et minimum, så der opstår et overtryk i 
terminalen. Dermed bliver luften trykket u

De første dele af den nyrenoverede lufthavn er allerede åbnet. Her er den nye bagagehal for indenrigspassagerer.
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ud under terminalens tag, hvor der sidder 
to store “overtrykshuse”. Resten er ganske 
traditionelt.
Til gengæld skiller Gardermoen-byg-
ningen sig ud, når det gælder sikkerhed. 
Hele projektet har haft udpræget fokus 
på sundhed, miljø og sikkerhed, efter at 
der i starten indtraf to arbejdsulykker på 
byggepladsen, som førte til personskader. 
Indlæringskurven blev stejl for en projekt-
leder, som ikke havde deltaget i så store 
projekter før. Når uheldet er ude, er det ofte, 
fordi nogen tænker “jeg skal bare lige”.

900 til arbejdsfrokost.Størrelsen har 
naturligvis også været lidt ud over det 
sædvanlige. Da bygherren bød på frokost 
til alle, der arbejdede på projektet, var der 
dækket op til 800. Mindst 900 mødte op.
Derudover har det været vigtigt at tage 
hensyn til, at lufthavnen er åben i hele 
byggeperioden. Skal man udføre støjende 
arbejde, må det gøres om natten. – Den 
sidste tid har der været meget natarbejde, 
og så skal man altid være standby på tele-
fonen. Så ligger den tæt på hovedpuden 
om natten, smiler Gunilla Wodell.

Den 27. april. Det er altså deadline. Så skal 
alt være færdigt. Nu er lejerne begyndt at 
flytte ind, og entreprenørerne har mange 
forskellige færdiggørelsesdatoer. Men den 
27. april – den dato er hellig. Alle flybe-
vægelser er planlagt, og samtlige aktiviteter 
både på og over jorden lægges om.
Så er det tid til, at projektlederne søger nye 
græsgange. Hvad det bliver, ved hun ikke 
endnu.
– Men min hverdag bliver noget an-
derledes, siger Gunilla Wodell.

Pir Nord (Illustrationer: Nordic Office of Architecture)

Når uheldet er ude, er det 
ofte, fordi nogen tænker 
“jeg skal bare lige”.
“

Gunilla Wodell, projektleder hos GK.
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Byggebranchen oplever et kraftig fald efter briternes ja til at forlade 
EU. Branchefolk er først og fremmest bange for medarbejdermangel 
og dyrere byggematerialer.
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ot
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ck

)

Det er vigtigt, at staten 
forpligter sig på langt 
sigt, og især at de 
planlagte investeringer 
i infrastrukturen ikke 
bliver droppet.

“
Sadie Morgan, arkitekt i den britiske regerings 
infrastrukturkommission.
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A
llerede få dage efter folkeafstem-
ningen var priserne på materialer 
steget med mere end ti procent, og 
vi mangler allerede arbejdskraft, 

siger Monika Slowikowska.
Hun ejer og driver Golden Houses 
Development. Byggefirmaet med omkring 
150 ansatte har specialiseret sig i de lidt 
dyrere og mere eksklusive boliger i London.

Kraftigt fald. Efter de britiske vælgeres 
nej til at blive i EU frygter hele bygge-
branchen for konsekvenserne. I løbet af 
den første måned efter folkeafstemningen 
faldt værdien af nye byggekontrakter med 
20 procent. Især inden for infrastruktur er 
der sket en kraftig nedgang, men der blev 
også igangsat 2000 færre husbyggerier end 
måneden inden.
– Hele branchen er bange for, hvilken 
effekt udmeldelsen vil få, siger Monika 
Slowikowska. 
– Mange af de byggematerialer, vi anven-
der, kommer fra leverandører, der køber 
ind i Tyskland og Frankrig. Samtidig med 
at priserne er steget, er de fleste entre-
prenører bundet af langvarige kontrakter 
uden ret gode muligheder for at justere 
priserne.

Mangler arbejdskraft. Golden Houses-
chefen er dog mest bekymret over arbejds-
kraften. Utilfredsheden over indvandringen 
fra de andre EU- og EØS-lande var en 
af de væsentligste årsager til, at briterne 
sagde nej til EU. Netop i byggebranchen er 
det arbejdskraften fra andre EU-lande, der 
holder hjulene i gang.
– I øjeblikket mangler branchen mellem 10 
og 20 procent af den arbejdsstyrke, der er 
brug for. Dermed kan håndværkerne tage 
sig utroligt godt betalt, og omkostningerne 
til arbejdskraft stiger med omkring 18 procent 
om året. Nu risikerer vi, at det bliver 
endnu værre, hvis den fri bevægelighed 
over grænserne bliver indskrænket på den 
ene eller anden måde, siger Slowikowska 
til Inneklima.

Marked og følelser. Op til hver ottende, 
der arbejder i byggebranchen i dag, 
kommer fra andre lande, siger hun. Hun 
er også bekymret for finansieringen af nye 
projekter. Bankerne er meget forsigtige, og 
mange af de projekter, som Golden Houses 
havde i støbeskeen, er blevet udskudt på 
grund af manglende finansiering.
– Markedet er mennesker, og mennesker 
er følelser. Bekymring er en vigtig faktor 

for markedet, siger Monika Slowikowska, 
som nu selv satser på at vokse mindre og 
spare mere end planlagt.

Sikkerhedsfrygt. Jacqueline O’Donovan, 
som fik årets pris for “Outstanding Woman 
in Construction”, udtrykte det endnu 
stærkere: Den britiske byggebranche er så af-
hængig af arbejdskraft fra andre lande, at den 
ikke vil være i stand til at fungere efter Brexit, 
advarede hun inden folkeafstemningen.
O’Donovan frygter også, at branchen vil 
investere mindre i vigtig sikkerheds-
oplæring og -teknologi. Endnu værre er det, 
at nogle vil se sig nødsaget til at sænke pri-
serne og springe over, hvor gærdet er lavest, 
efterhånden som arbejdsmængden falder, 
og konkurrencen spidser til, mener hun.
– Det er vigtigt, at staten forpligter sig på 
langt sigt, og især at de planlagte investe-
ringer i infrastrukturen ikke bliver 
droppet, siger Sadie Morgan.
Hun er arkitekt, sidder i den britiske 
regerings infrastrukturkommission og er 
leder af den designgruppe, der arbejder 
med landets lyntogsplaner. Efter folke-
afstemningen er der tvivl om, hvorvidt 
lyntogene og en ny landingsbane i 
Heathrow bliver til noget.

Chokerede. Mange fortæller om euro-
racisme, dvs. ansatte fra andre europæiske 
lande, der opfordres til at rejse hjem.
– Efter folkeafstemningen var stemningen 
på kontoret meget dyster, siger Amanda 
Levete. Halvdelen af de 50 ansatte i hendes 
arkitektfirma, AL_A, kommer fra andre 
lande. – Hvis der breder sig en følelse af, 
at man ikke er velkommen, vil folk rejse, 
siger hun til fagbladet Dezeen.
Alison Brooks, som leder Alison Brooks 
Architects, fortæller det samme. 
– Det var chokerende, da resultatet af 
folkeafstemningen stod klart, siger hun.

Helt sikkert usikkert. – Det eneste sikre er 
usikkerheden, mener Paula Higgins, leder 
af boligejerforeningen Homeowners Alli-
ance. Boligpriserne og Brexits betydning 
for, hvor meget deres boliger er værd, er 
menigmands største bekymring ifølge en 
spørgeundersøgelse foretaget af Yougov.
Kirsteen Milne er enig i, at det meste 
stadig er usikkert.
– Hvad der kommer til at ske, når 
Storbritannien forlader EU, afhænger af 
forhandlingerne, og de er ikke engang 
begyndt endnu. Meget afhænger af, hvilke 
modeller vi ender med, især for menne-

skers fri bevægelighed, siger Kirsteen 
Milne. Hun er senioradvokat i det skotske 
advokatfirma Shepherd and Wedderburn 
og en del af firmaets egen Brexit-gruppe.

Næppe norsk model. – Vi mangler 
kvalificeret arbejdskraft i Storbritannien, 
og vi hører historier om, at EU-borgere er 
begyndt at se sig om efter andre mulig-
heder og overvejer at flytte hjem, siger 
hun.
Kirsteen Milne trækker trådene tilbage 
til kriseåret 2008. Dengang led bygge-
branchen store tab, og mange yngre vendte 
den ryggen for at arbejde med andet. 
Dermed forsvandt store dele af en ny 
håndværkergeneration, og branchen står 
igen med uforholdsmæssigt mange 50- og 
60-årige, der går på pension i løbet af de 
kommende år.
– Den norske model for tilknytning til 
EU har været luftet som et eksempel på, 
hvordan Storbritannien kan gøre. Men 
de fleste kommentatorer tror ikke, at 
menneskers fri bevægelighed vil være 
politisk spiseligt for dem, der stemte for 
Brexit, siger Kirsteen Milne til Inneklima.

I øjeblikket mangler 
branchen mellem 10 og 20 
procent af den arbejdsstyrke, 
der er brug for. Dermed 
kan håndværkerne tage 
sig utroligt godt betalt, og 
omkostningerne til arbejds-
kraft stiger med omkring 
18 procent om året. Nu 
risikerer vi, at det bliver 
endnu værre, hvis den fri 
bevægelighed over græn-
serne bliver indskrænket på 
den ene eller anden måde.

“

Monika Slowikowska, 
ejer av Golden Houses Development.

Bekymringen er stor på britiske byggepladser, hvad angår omkostninger, 
investeringer og rekruttering. (Foto: Georg Mathisen)

Monika Slowikowska må ekspandere mindre og spare mere, end hun havde tænkt sig – hun bygger boliger i 
London. (Foto: Golden Houses Development)

– Det eneste sikre er usikkerheden, siger Paula Higgins, 
som er grundlægger og af og formand for Homeowners 
Alliance. (Foto: Homeowners Alliance)

Brexit-ekspert Kirsteen Milne tror ikke, at en norsk model 
for EU-tilknytning vil være spiselig for det flertal, der stemte 
Storbritannien ud af EU. (Foto: Shepherd and Wedderburn)
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Hvad betyder Brexit 
for Skandinavien?
Ingen dramatik 
omkring boligpriserne
Brexit bliver ikke dramatisk for bolig-
markedet, sådan som det ellers så ud til. 
– Det, der kan mærkes, er den generelle 
uro for økonomien. Der kan både Brexit 
og andre faktorer spille ind, siger Matilda 
Adelborg. Hun er PR- og markedskoordi-
nator hos boligsøgningstjenesten Booli.
– Boligpriserne påvirkes først og fremmest 
af udbud og efterspørgsel, ikke af tilfældige 
konjunktursvingninger. I Sverige har vi 
stadig boligmangel og et lavt byggetempo. 
Samtidig er der stadig høj efterspørgsel 
i størstedelen af landet, og sådan vil det 
blive ved med at være i mange år fremover, 
Brexit eller ej, siger Adelborg.
Sveriges Byggindustrier regner med, at 
Brexit-effekten vil blive mindre mærkbar i 
byggebranchen end i andre sektorer. Skanska 
er en af de virksomheder, der længe har 
haft foden inden for på det britiske marked 
– i fjor stod Skanska UK for 12 procent af 
koncernens omsætning. Skanska peger selv 
på, at den britiske del af virksomheden er 
lokalt forankret og har en god indtjening.

Told og moms
Handelen med Storbritannia blir vanske-
Handlen med Storbritannien bliver 
vanskeligere og sandsynligvis også dyrere 
på grund af told, moms og den nye 
grænse mod EU. Det konstaterer Mette 
Christina Juul, som er advokat hos Plesner 
og ekspert i moms og afgifter.
Advokatfirmaet i København har nedsat sin 
egen specialgruppe, som rådgiver om Brexit.
– Helt overordnet betyder Brexit, at EU’s 
principper om fri bevægelighed for varer 
kommer til at ophøre. I dag handler man 

uden told mellem EU-landene. Når 
Storbritannien træder ud af EU-samarbejdet, 
kan det hurtigt blive dyrere at handle med 
britiske virksomheder. Ligeledes kan det 
blive mindre attraktivt for britiske virksom-
heder at handle med danske, eftersom det på 
grund af tolden bliver dyrere, forklarer Juul.
Hun understreger, at det endnu er usikkert, 
hvilken effekt det får. – Det er dog vigtigt 
at være på forkant med udviklingen, hvis 
man handler med Storbritannien, driver 
virksomhed eller har indgået kontrakter i 
landet eller er omfattet af britisk lovgivning, 
siger Mette Christina Juul.

Helt sikkert usikkert
Det eneste, der er sikkert vedrørende Brexit, 
er, at det er usikkert. Det fastslår også Anne 
Louise Aartun Bye, som er seniorrådgiver i 
Næringslivets Hovedorganisasjon.
Hun peger på, at den britiske statsminister 
Theresa May er helt klar i mælet om, at 
“Brexit betyder Brexit” – der kommer ingen 
ny afstemning eller halve løsninger.
Bye har bemærket, at det diskuteres, hvor-
vidt Storbritannien skal være en del af EØS. 
Men det vil ikke løse de to vigtigste grunde 
til, at folkeafstemningen gik, som den 
gjorde: Modstanden mod retten til fri 
bevægelighed og mod overstatslig indgriben.
– Jeg tror, vi har lang vej til mål, og at det 
kommer til at tage flere år. Usikkerhed er 
jo ikke godt for erhvervslivet, og der er 
grund til at tro, at det vil have en vis 
indvirkning på vurderingen af investerings-
muligheder i Storbritannien, siger 
Anne Louise Aartun Bye.
Den norske erhvervsminister, Monica 
Mæland, har besøgt London og er af sin 
britiske kollega, Liam Fox, blevet forsikret 
om, at briterne ønsker mere frihandel, 
ikke mindre.

Matilda Adelborg er PR- og markedskoordinator hos 
boligsøgningstjenesten Booli i Sverige.

Mette Christina Juul er advokat og ekspert i moms og 
afgifter hos Plesner i Danmark.

Anne Louise Aartun Bye er seniorrådgiver i Næringslivets 
Hovedorganisasjon i Norge.

KAM 
– hvad er 
det?
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Charlotte Müller er Key Account 
Manager, såkaldt KAM, hos 
GK Inneklima. De i alt fire med-
arbejdere forvalter omfattende 
kontrakter med store kunder 
inden for forskellige brancher, 
som driver virksomhed over 
hele landet. 

INNEKLIMA

M
ange opgaver. – Min vigtigste 
opgave som KAM er at forstå 
kundens behov og sikre, at alle 
vores lokale kontorer leverer 

den kvalitet, som vores kunder forventer, 
forklarer Müller. 
– Vi ved, at vores kunder har klare ønsker 
og forventninger om opfølgning på om-
råder såsom service og vedligeholdelse og 
gerne tager imod råd om renovering og 
udskiftning af udstyr. Man kan altså roligt 
sige, at en tæt og næsten daglig opfølg-
ning på kunden er en afgørende salgsind-
sats, hvis vi vil fastholde gode kunder og 
eventuelt udvide vores forretningsrelation. 
Min kundeportefølje indeholder de fleste 
tankstationskæder i landet samt kunder i 
hotelbranchen og inden for ejendomsfor-
valtning. Det er store og krævende kunder 
med utrolig mange bygninger – ofte to- til 
trehundrede lokale bygninger – og det 
er KAM’ens opgave at sørge for, at de er 
tilfredse med den service og de produkter, 
vi leverer. Det gør vi blandt andet ved hjælp 
af opfølgning og samarbejde med de lokale 
GK-kontorers egne KAM’er og projektledere. 

Tæt opfølgning. Kundeforvaltningen 
består af omfattende logistikarbejde. I 

halvårlige rapporter fremlægger vi alle 
forhold vedrørende opfølgningen på den 
aktuelle kontrakt. Disse rapporter fungerer 
som en nyttig tilstandsrapport over kun-
dens forskellige installationer, og samtidig 
indeholder de information om alt fra 
servicearbejde og opfølgning på sundhed 
og sikkerhed til eventuelle uforudsete 
forbedringer og udskiftninger, tilføjer 
Müller og forsætter: 
– Rapporteringen giver dermed kunden 
information om eventuelle omkostning-
er, der ligger ud over den oprindelige 
kontrakt. Hvis der er tale om “mersalg” 
– for eksempel hos en kunde, hvor vi står 
for vedligeholdelsen af ventilationen, men 
ønsker at supplere med et køleprodukt – 
hjælper vores fagfolk fra køleafdelingen mig 
med at finde den løsning, der passer bedst 
til kunden. Det er mit ansvar som KAM, at 
sådanne processer foregår hurtigt, effektivt 
og smertefrit for kunden – både lokalt og 
centralt. Vi skal hele tiden være opmærk-
somme og tilpasse os kundens behov, 
som ændrer sig over tid. En kontrakt vil 
typisk gælde i tre til fem år, og med den 
hastige udvikling, som vi oplever i dag, 
er det konstante behov for forandring det 
eneste, der er konstant i vores kunderela-

tioner. Udstyret skal udskiftes og fornyes 
med jævne mellemrum, og det skal vi 
også nå at følge op på. Det kan variere en 
del, hvad der er inkluderet i de forskellige 
aftaler, også inden for de enkelte kunders 
organisation. Efterhånden som vi lærer 
kundernes behov bedre at kende, inklu-
deres de fleste af denne type omkostninger 
i hovedaftalerne.

Godt for begge parter. – Vi får meget 
tilbage, når vi arbejder med så omfattende 
kundepleje hver dag, understreger Müller. 
– Det tætte samarbejde gør selvfølgelig, 
at vi her hos GK Inneklima lærer en hel 
masse og udvikler vores egen organisa-
tion. Det kan dreje sig om, hvordan vi 
bedst fremlægger rapportering, hvordan 
vi kommunikerer, og hvordan vi arbejder 
med sundhed og sikkerhed i forskel-
lige brancher. Vi har alle potentiale til at 
udvikle os og øge vores kompetencer. For 
en KAM er kundeopfølgning en typisk 
dynamisk proces, hvor høj kvalitet i alle 
leverancer fører til gode og langsigtede 
kunderelationer. Fleksibilitet og tilpasning 
er vejen til succes.
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D
er bygges meget. Når det gælder 
boliger i og tæt på Bodø centrum, 
oplever vi i dag en udvikling, 
der bedst kan beskrives som et 

byggeboom. Om få år vil indbyggertallet i 
byen være fordoblet. Folk heroppe nordpå 
vil også gerne bo centralt i praktiske og 
moderne boliger. I de kommende to år er 
der planer om at opføre næsten 700 nye 
lejligheder i byens centrum.
– GK har allerede sikret sig en kontrakt 
på flere af disse nye projekter, fortæller 
leder for serviceafdelingen hos GK Bodø, 
Ragnhild Karine Lyngvær, og fortsætter: 

– Derudover har vi løbende serviceaftaler 
med mange af de eksisterende boligkom-
plekser i byen. Det drejer sig først og frem-
mest om projekter, som vi har fulgt fra 
starten, i og med at vi havde entreprisen på 
den oprindelige installation. Vores strategi 
handler naturligvis om at gøre en bevidst 
indsats for at komme til at stå for den 
fremtidige service og vedligeholdelse af de 
anlæg, vi har installeret.

Bolig eller erhverv. I Bodø er det, ligesom 
i resten af landet, serviceaftaler knyttet til 
erhvervsbygninger og offentlige bygninger, 

der dominerer, men boligkomplekser er på 
vej frem som et stadig mere betydnings-
fuldt marked. Vækstkurven for boliger er 
markant stejlere end kurven for erhvervs-
projekter. 
– Det intensiverede boligbyggeri, der 
finder sted i byens centrum, vil være et 
udfordrende marked i mange år, mener 
Lyngvær, men vi arbejder naturligvis 
også intenst med de øvrige markedsseg-
menter. Vi skal være fleksible og tilpasse os 
ændringer i markedsstrukturen. Som hele 
Norge ved, vedtog det norske parlament, 
Stortinget, at Luftforsvaret skulle nedlægge 

Service 
sikrer succes

For GK Inneklima får de mange 
opgaver på boligmarkedet 
stadig større betydning. Over 
hele landet bygges der boliger 
til et tilsyneladende umætteligt 
marked. Samtidig stiger kravene 
og forventningerne til et godt 
indeklima i lejlighederne – både 
i nybyggede boligkomplekser og 
i forbindelse med renovering af 
ældre bygninger. 

Bodø Panorama, som består af omkring 300 lejligheder fordelt på seks ejendomme 
og er organiseret i tre boligforeninger, er vokset frem mellem 2006 og 2015. 

Serviceteknikerne Daniel Summers (t.v.) 
og Thomas Stensholm på vej til en servi-
ceopgave i Bodø Panorama.

u
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det meste af sin virksomhed her i byen. 
Oprindeligt havde vi omfattende service-
aftaler med Forsvarsbygg, men allerede 
for nogle år siden ansatte forsvaret sine 
egne serviceteknikere, som skulle tage sig 
af deres bygninger, så flytningen har ingen 
større overgangskonsekvenser for os. For 
øvrigt er forsvaret i gang med at udvide 
og modernisere sit anlæg i Reitan nogle 
kilometer øst for byen, og der har vi sikret 
os flere opgaver.

Bodø Panorama. Bodø Panorama er et 
storstilet boligprojekt midt i indsejlingen 
til byen. Her er omkring 300 lejligheder 
fordelt på seks bygninger og organiseret i 
tre boligforeninger vokset frem i løbet af 
de seneste ti år.  
– I disse ejendomme har vi haft service-
aftaler med alle tre boligforeninger 
siden installationen, fortæller Lyngvær 
og fortsætter: – Alle bygningerne har 
balanceret ventilation og kræver, at vi 
udfører vedligeholdelse og udskifter filteret 
i hver lejlighed en gang om året. Det sikrer 
driften af anlægget for beboerne og bolig-
foreningernes bestyrelser. Det er vores 
primære garanti for, at kunderne bliver 
ved med at være tilfredse med de ventila-

tionsanlæg, som vi har installeret. Ud over 
service og vedligeholdelse i lejlighederne 
står vi også for service og vedligeholdelse 
af garageventilation, køling af skralderum, 
loftsblæsere og tryksætningsanlæg i byg-
ningernes fællesområder. Alle tre bolig-
foreninger har altså indgået serviceaftaler 
med os, og de blev indgået kort tid efter, at 
anlæggene stod klar. 
Når vi underskriver en serviceaftale med 
en boligforening, behandler vi eventuelle 
reklamationssager direkte med beboerne 
i lejlighederne. Hvis der ikke er indgået 
en serviceaftale, skal alle henvendelser fra 
beboerne gå via hovedentreprenøren til 
os. Disse projekter er omfattet af fem års 
garanti, så det siger sig selv, at vi på denne 
måde sparer hovedentreprenøren for en 
hel del arbejde.

Salg. Selvfølgelig stræber man også i 
Bodø efter at opnå så mange faste service-
aftaler som muligt, men den største 
opgavemængde består af enkeltstående 
opgaver fra forskellige kunder både med 
og uden faste serviceaftaler. 
– Når vi har udført en større installation, 
forsøger vi selvfølgelig umiddelbart der-
efter at indgå en serviceaftale, fortæller 

Lyngvær, men både ældre anlæg, som vi 
har monteret, og anlæg, som er blevet 
leveret af andre, kræver service, så vi 
holder øje med markedet og tilbyder vores 
tjenester til dem, der kan have nytte af dem. 
Byen er ikke ret stor, så markedet er relativt 
transparent. Det betyder, at vi kender de 
fleste potentielle kunder og kan have en 
åben og uforpligtende dialog med dem. 

Mersalg. Det er godt at have kunder, der 
selv henvender sig for at få serviceassi-
stance, mener Lyngvær. Så gælder det om 
at være klar til at gå efter mersalg: 
– Vi har ugentlige møder med fokus på 
netop mersalg. Når vores serviceteknikere 
er ude hos kunderne, skal de have øjnene 
åbne og kigge efter mulige forbedringer af 
anlæggene. Det er rigtig god kundeservice 
og har en gunstig indvirkning på vores 
ordrebøger. Det kan dreje sig om et aggre-
gat, der har set bedre dage og er klar til 
udskiftning, eller måske bare nogle 
remme, der trænger til at blive skiftet. 
Hver enkelt medarbejders salgsindsats 
er afgørende for, at vores serviceafdeling 
kan opnå sin fastsatte målsætning på 15 
procent vækst i faste serviceaftaler om året, 
afslutter den entusiastiske afdelingsleder.

Ragnhild Lyngvær startede sin karriere i 
branchen som sekretær for Glent & Co for snart 
25 år siden uden nogen som helst tekniske kund-
s-kaber om ventilation. Fire år efter ansættelsen 
blev firmaet opkøbt af GK AS. Det gav hende 
mulighed for at udvide sine kompetencer ved at 
tage langt størstedelen af de kurser, som 
koncernen kunne tilbyde inden for såvel 
ventilationsteknik som salgsoplæring.
– Efter et stykke tid, og efter intens intern 
uddannelse, blev jeg så småt projektleder og 
senere serviceleder. Min baggrund førte til, at 
jeg i august i år kunne tage over som leder af 
serviceafdelingen hos GK Inneklima i Bodø, som 
har 15 medarbejdere, fortæller Ragnhild. 

Karriere hos GK
– Det er altid hyggeligt at få besøg af service-
manden, fortæller Bente Wikstrøm, som er 
ansvarlig for boligforeningens bestyrelses 
kontakt til GK. – For os er det vigtigt, at alt, der 
har med vores indeklima at gøre, bliver håndteret 
af fagfolk, som ikke bare skifter filter, men som 
også kan svare på de spørgsmål, som vi måtte 
have om driften af anlæggene. Jeg har boet her i 
fire år, og jeg regner med, at vi fortsætter med at 
have serviceaftaler som denne.

God løsning for beboerne
Ragnhild Karine Lyngvær er leder 
af serviceafdelingen hos GK Bodø 

Bente Wikstrøm fra bestyrelsen i boligforeningen 
Panorama 1, her i samtale med servicetekniker 
Thomas Stensholm fra GK Bodø.

– Filtrene i hver lejlighed skal skiftes en gang om året, 
fortæller servicetekniker Thomas Stensholm, GK Bodø. 
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På grænsen mellem landsdelene 
Vestlandet og Trøndelag ligger 
Kristiansund med Atlanterhavet 
som nærmeste nabo mod vest. 
Størstedelen af byen ligger 
fordelt på fire øer, hvilket altid 
har gjort det til en udfordring at 
udbygge infrastrukturen. Vejnet 
og de mest nødvendige broer 
er én ting, men en udvidelse 
af effektive kloaksystemer er 
bestemt heller ikke enkelt.

T
idligere er dette lidet delikate 
problem blevet varetaget af en 
række mindre rensningsanlæg og 
pumpestationer. Nu har kommunen 

imidlertid sat alle sejl til for at samle byens 
afløb i et stort og effektivt rensningsanlæg 
i en ny bygning på Kirkelandet, som er 
byens mest centrale ø. På baggrund af 
kommunens cirka 25.000 indbyggere og 
en berettiget forventning om en fortsat 
befolkningstilvækst i de kommende år har 
man dimensioneret det nye anlæg til en 
tilsvarende kapacitetsstigning.

Bynær kloak. Det nye rensningsanlæg har 
været på tegnebrættet i flere år, og sidste år 
blev det første spadestik endelig taget. Kom-
munen har i sin planlægning naturligvis lagt 
stor vægt på, at behandlingen af afløbsvandet 
skal kunne foregå uden lugtgener inde i selve 
anlægget og uden generende lugt i omgivel-
serne, som kan ødelægge den friske havluft, 
som byen er velsignet med. 
– Da vi fik entreprisen på luftrensningen i 
et kloakanlæg, indså vi hurtigt, at det var 
en udfordring lidt ud over det sædvanlige, 
fortæller Anne Sofie Holand, som er leder 
af GK’s afdelingskontor i Kristiansund. 
– Røggasser og lugt er ikke noget nyt for 
os, men det har næsten altid drejet sig 
om mados og lignende. Her er der tale 
om lugtvarianter fra den anden ende af 
fordøjelsessystemet. Selvom rensning af 
luft i ventilationssystemer ved brug af UV-
stråling og kulfiltre ikke er noget nyt for os, 
har vi som regel arbejdet med luftrensning u
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i lidt mere beskedent omfang. Selv da vi fik 
et projekt, hvor vi skulle fjerne lugt fra et 
rensningsanlæg til slam og boreaffald, var 
det slet ikke i samme størrelsesorden. 

Nye udfordringer. – Arbejdet med at 
installere udstyr til rensning af luften i et 
så stort anlæg til håndtering af kloakvand 
er noget af det, der så at sige giver ekstra 
krydderi i hverdagen, klukker Holand. Det 
er jo noget lidt andet end vores traditio-
nelle ventilationsopgaver. De gasser, der 
typisk dannes i et kloakrensningsanlæg, 
er hydrogensulfid, metan, ammoniak 
og kuldioxid. Miljøet i et sådant anlæg 
er korroderende, hvilket stiller krav til 
materialevalget. I visse dele af anlægget 
skulle der opsættes polypropylen-kanaler 
med en diameter på op til en meter. Det er 
ikke hver dag, man svejser plastkanaler i 
den størrelse, men vores dygtige montører 
har mestret kunsten. På den måde har vi 
faktisk udbygget vores kompetencer ved at 
arbejde på det her projekt.
Risikoen for korrosion medførte desuden, at 
man valgte aftræksblæsere i plast. Af samme 
årsag valgte man en batteridrevet genvinder i 
plast til genvinding af varme fra aftræksluften.

Rensemetode. Pål Presno har været GK’s 
projektleder i arbejdet med at installere 

luftrensningsudstyr i Kristiansunds nye 
kloakbehandlingsanlæg på Kirkelandet, og 
han fortæller:
– Det er ikke hver dag, at vi monterer anlæg 
i så udfordrende miljøer. Anlægget skal 
både værne om miljøet indendørs og uden 
for bygningen. Der monteres et traditionelt 
luftaggregat, som sørger for at lede filtreret 
og forvarmet luft ind i bygningen. Aftrækket 
sker via kanaler i plast flere steder i bygning-
en. Aftrækket føres først gennem et for-
filter, derefter et UV-filter, aftræksblæsere, 
et filter med aktivt kul og en varmegenvinder, 
før luften sendes ud i det fri.

UV-filter og aktivt kul. – Den første egent-
lige rensningsstation for gasserne fra 
kloakken består af et UV-filter, som gasserne 
skal passere igennem, fortæller Presno. 
UV-belysning har den egenskab, at gas-
molekyler danner frie radikaler og ioner, 
når de passerer gennem lyset. De ekstremt 
reaktive radikaler starter kædereaktioner, 
som nedbryder organiske forbindelser. 
Processen er den samme som den, der 
foregår, når naturligt sollys nedbryder 
stoffer i naturen. Hvis den udformes korrekt, 
kan processen reducere forureningen på 
en enkel måde ved brug af ganske lidt 
energi og helt uden brug af kemikalier. 
Den UV-filtrerede luft pumpes derefter ind i 

kulfiltret, som nærmere bestemt er en behold-
er med 4 ton aktivt kul i pelletform. Forure-
ninger absorberes af det porøse kul. Kultypen 
er tilpasset efter de forurenende stoffer, der 
skal håndteres, og kulmængden er tilpasset 
efter den luftvolumen, der skal behandles. Her 
fjernes de allersidste rester af kloaklugt. -

PROJEKT KRISTIANSUNDPROJEKT KRISTIANSUND

Her i Nord-Vestlandet finder vi et af de ældre 
GK-kontorer, og her regerer Anne Sofie Holand. 
Anne Sofie hører til blandt koncernens ægte 
veteraner, og dem er der temmelig mange af 
hos GK. 
– Det må jo være et tydeligt tegn på, at vi trives 
og har en førsteklasses arbejdsplads, påpeger 
Anne Sofie, som startede på kontoret i 
Kristiansund helt tilbage i 1986 og netop er 
blevet hyldet for sine 30 år i koncernen. I 24 af 
disse har hun været leder på kontoret. 
– Da jeg startede her for 30 år siden, var vi kun to 
medarbejdere, fortæller hun. I dag er vi 22. Vi har 
formået at få et solidt fodfæste på markedet, især 
når det gælder service og vedligeholdelse inden 
for ventilation, bygningsautomatik og køling. 
Derudover udfører vi en række entrepriseopgaver 
inden for de samme fagområder. Vi har vores 
egne dedikerede montører i projektafdelingen og 
lejer forstærkninger efter behov.

GK-veteran i Kristiansund.

Kristiansunds nye kloakrensningsanlæg har en smuk 
beliggenhed med Atlanterhavet som nærmeste nabo.
Et nyt og effektivt ventilationsanlæg fra GK skal sikre, at 
det også fremover vil være den friske havluft, der præger 
omgivelserne. 

Svejsning af 1000 mm plastrør har været en ny og spænd-
ende erfaring for GK i Kristiansund.

Montør Tor Erik Wærnes tjekker beholderen, 
inden den fyldes med 4 tons aktivt kul.

Montørerne Erling Myrnes (t.v.) og Gøran Naalsund monterer de sidste kanaler, få dage før 
anlægget sættes i drift.

Leder af GK Kristiansund, Anne Sofie Holand, og projektleder Pål Presno har haft op til 
8 montører i sving på anlægget siden årsskiftet.
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O
fte vil teknologien og brugerne 
ikke det samme. Forskere over hele 
verden ser nærmere på bruger-
adfærd. Hvordan takler brugerne 

ny teknologi i bygninger, og hvordan 
påvirker det energiforbruget?

Åbner vinduet. – Vi har god ventilation. 
Alligevel åbner alle vinduet eller klager, 
hvis det ikke kan åbnes, forklarer Natasa 
Nord. Hun er førsteamanuensis på NTNU 
i Trondheim. Her forsker hun blandt andet 
i netop brugeradfærd.
– Selv moderate ændringer i adfærden kan 
have en stor indvirkning, skriver Nord og 
kollegerne efter at have nærstuderet et nul-
emissionshus i Larvik.
– Vi har standardværdier for eksempelvis 
luft og interne belastninger, men sådan 
fungerer det ikke i den virkelige verden. 
Bygningerne bruger meget mere energi, 
end vi havde forudset, fordi vi brugere 
opfører os, som vi vil.

Effektivt hus – stor afvigelse. Natasa 
Nord siger “vi”. Inde på hendes kontor står 

vinduet nemlig på klem. Derhjemme bor 
hun i en lavenergibygning, som er udstyret 
med brændeovn, selvom den er koblet 
til fjernvarmenettet. Nordmænd kan jo 
godt lide at fyre med brænde om vinteren. 
Fjernvarmen gør luften for tør. Det løser 
de fleste ved at åbne vinduet.
– Det er blevet påvist mange gange, at 
brugeradfærd fører til store afvigelser. Jo 
mere energieffektive bygninger, vi bygger, 
desto større er afvigelserne i forhold til 
det beregnede energiforbrug. Jo mere vi 
skærper kravene, desto større afvigelse 
fører brugeradfærden til, fortæller hun.

Gode råd. NTNU-forskeren har indtryk 
af, at en del af den energikrævende bruger-
adfærd slet og ret hænger sammen med, 
at de mennesker, der køber energieffektive 
huse, også har råd til at betale høje el-
regninger.
– Det er dyrt at bygge passivhuse i Norge. 
Hvis du har råd til at købe et hus til fem-
seks millioner, går du ikke så meget op i 
din el-regning, siger hun.
Til gengæld er det nemmere at opføre sig 

NTNU-FORSKNINGTEKST &  FOTO: GEORG MATHISENNTNU-FORSKNING

Studerer brugerne
for at kunne bygge 
bedre

Det hjælper ikke, at teknologien er tilrettelagt til at holde 
energiforbruget nede, når brugeren åbner vinduet i stedet for 
at stole på ventilationen. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock) Natasa Nord holder sig ajour med forskningen i, 

hvordan brugerne opfører sig.

Det er blevet påvist mange gange, 
at brugeradfærd fører til store 
afvigelser. Jo mere energieffektive 
bygninger, vi bygger, desto større 
er afvigelserne i forhold til det 
beregnede energiforbrug.

“
Natasa Nord, førsteamanuensis på NTNU i Trondheim.

Hvad sker der, når brugeren åbner vinduet, justerer termostaten 
eller lader lyset være tændt? Det hjælper ikke at bygge energi-
effektivt, når brugerne gør, som de vil, og ikke, som de skal.

u
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Datacentraler, butikker og andre erhvervs-
bygninger udsender meget varme, som 
kunne være udnyttet, men der findes ikke 
noget system, der kan føre varmen derhen, 
hvor der er brug for den.
– Hvis jeg driver en datacentral, hvordan 
skal jeg så blive motiveret til at sælge 
varme til fjernvarmenettet? Og hvorfor 
skal fjernvarmeselskabet købe hos mig? 
spørger Natasa Nord.
Det samme spørger de, der har varme til 
overs, og de, der kunne have købt den. 
– Der skal laves en retfærdig og motive-
rende prismodel for både fjernvarme-
selskabet og dem, der har spildvarme. 
Derudover må fjernvarmeselskaberne 
overveje, hvordan de kan tage imod nye 
partnere, mens nye partnere skal formå at 
blive pålidelige leverandører, siger hun.
– Fjernvarme skal være tilstrækkeligt billig 
til, at det er attraktivt at købe den. Hvis 
den bliver alt for billig, er der dog ingen, 
der gider at gøre en indsats for at sælge sin 
spildvarme, siger NTNU-forskeren.

Spildvarme til fjernvarme

Mange foretager beregninger på indeklimaet. 
Men beregningerne og Tek 10 er baseret på 
tal og ikke på folks oplevelser. Adaptiv 
komfort, som det hedder på forskersprog.
– Hvis det er koldt udenfor, og jeg kommer 
ind, oplever jeg, at det er varmt. Og når det 
er koldt, er vi klædt bedre på og synes, at 
det er varmere indenfor. Indtil videre findes 
der ingen entydige metoder til at analysere 
dette, siger Natasa Nord.
Ligeledes gælder det, at hvis det er varmt 
ude, så har vi tyndere tøj på. Så kan vi accep-
tere en meget højere temperatur indendørs.
– Det har stor betydning for energiforbru-
get, hvis vi kan have en lidt lavere tempera-
tur indenfor om vinteren eller orker at have 
det lidt varmere om sommeren, siger Nord.
En af hendes master-studerende har 
skrevet en opgave, hvor man har forsøgt 
at simulere den oplevede komfort under 
norske forhold. Er det nødvendigt at have 
en radiator på 4000 watt, når en på 2000 
watt er tilstrækkelig 50 uger om året? Hvor 
mange anlæg bliver overdimensioneret?
– Jeg er godt klar over, at vi ikke kan tænke 
sådan på en operationsstue. På et kontor 
gør det dog ikke så meget, hvis der er en 
anden temperatur nogle få timer i løbet af 
året, siger Natasa Nord.

Adaptiv komfort

korrekt og holde energiforbruget nede, 
når man nemt kan se, at det kan betale sig. 
NTNU ved, at hvis universitetet bruger 
færre penge på energi, er der flere penge til 
andet. Den viden og en motiveret drifts-
afdeling fører til et lavt forbrug.

Computerspil. Det handler ikke kun om, 
at brugerne holder fast i gamle vaner som 
at åbne vinduerne eller justere tempera-
turen. Når de flytter ind i et hus med ny 
teknologi, opfører de sig anderledes.
– Vi har foretaget grundige studier af, 
hvordan jeg opførte mig i min tidligere 
bolig. Men hvordan opfører jeg mig i en 
ny? spørger Nord.
Hun har evalueret forskning fra en kollega 
fra Hongkong, som har kigget på, hvordan 
simuleringen af adfærden i en ny bolig 
kan udføres nærmest som et computerspil.
– Vi skal også finde ud af, hvad vi kan 
lære af den adfærd, som vi kender til, siger 
Natasa Nord.

•  Internationalt forskningsprojekt om energi-
 relateret brugeradfærd i bygninger.

•  Initieret af Det Internationale Energiagentur 
 (IEA) i 2013.

•  57 universiteter, forskningsinstitutter og 
 firmaer i 24 lande er med i projektet, som 
 tæller mere end 100 deltagere i alt.

•  I Skandinavien bidrager Norges teknisk-
 naturvidenskabelige universitet (NTNU) og 
 Danmarks Tekniske Universitet (DTU). 
 Derudover deltager Aalborg Universitet og Umeå 
 Universitet også i samarbejdet. Vojislav Novakovic, 
 Laurent Georges og Salvatore Carlucci er norske 
 repræsentanter.

Fakta om Annex 66:

NTNU har sit eget laboratorium til blandt andet varme og ventilation. Jo mere energieffektive bygningerne er, desto større afstand er der mellem det beregnede og det faktiske energiforbrug, forklarer Nord.

Et almindeligt syn i kontorbygninger – ikke kun i Norge. 
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INGENIØRER OG SALGTEKST:  GEORG MATHISENINGENIØRER OG SALG

Salg? 
Du slipper ikke!

Det lyder ubehageligt. Og måske 
endda lidt nedværdigende. For det 
kan da ikke være lige så vigtigt at 
være sælger som at være ingeniør? 
Hvis du tænker sådan, er du nok 
nødt til at tænke om igen. 
Du slipper ikke for at sælge.

S
ælge? Mig? Som er ingeniør? Nej, 
helt ærligt!»
Det er som regel den indstilling, 
man møder. Ingeniøren kan sit 

kram. Men salg ... Det er noget, som andre 
tager sig af.

Ikke frivilligt. – Der er meget få, der 
melder sig til salgskurser, indrømmer 
Beate Mordt. Som ansvarlig for forbedring 
og procesudvikling hos GK har hun til 
opgave at lære ingeniører at sælge. Det 
kræver først og fremmest, at de får 
hovedet op af sandet.
– De vil gerne tage kurser og lære om 
nye tekniske koncepter. Men de vil meget 
nødig indrømme, at salg er en del af deres 
funktion. Vi har lidt strudsementalitet og 
stikker hovedet i busken, siger hun.

Både fagmand og sælger. Marianne 
Ryeng fortæller den samme historie. Hun 
er seniorrådgiver i Fjeldstad & Partners, 
arbejder meget med salgsudvikling og 
samarbejder med NITO om salgskurser til 
ingeniører.
– Ofte stiller de tingene op imod hinanden 
og tænker, at “jeg er fagmand, ikke 
sælger”. Men de kan sagtens være begge 
dele, siger hun.
– De to roller ligger ganske tæt på 
hinanden. Ingeniøren er god til at lytte 
og finde gode løsninger. Men det er lige 
præcis dét, som sælgeren også er god til. 
Når ingeniører går på salgskurser, opdager 
de, at de to fag har meget mere til fælles, 
end de havde forestillet sig, siger hun.

Forstå kunden. For salg er et fag, og den 
sælgende ingeniør må ikke fremstå som 
en overfladisk dørsælger, der kommer 
anstigende med en støvsuger og en ind-
studeret salgstale.
– Ingeniører har ofte brug for en forståelse 
af og en dialog om det, at hele branchen er 
i forandring. Den bevæger sig fra produkt-
salg til langt mere værdisalg og kunde-
orienteret salg. Produkterne bliver mere 
og mere ens, og man kan ikke længere 
konkurrere på prisen alene, siger Ryeng.
Det vigtige er, at sælgeren forstår kunden. 
Og på lige netop det punkt har ingeniøren 
de helt rigtige forudsætninger, mener hun.
– Kunderne optræder og tænker helt 

anderledes og køber på en helt anden 
måde, end de gjorde for bare 15 år siden. 
For kunderne er det nemt at købe, men 
svært at vælge. Vi giver dem for meget 
information og for lidt rådgivning. Vi er 
nødt til at tilpasse os kundens hverdag, 
istemmer Beate Mordt.

Værdi – ikke udgifter. Det betyder, at hvis 
man er vant til kun at tænke på kundens 
udgifter, er man nødt til også at tage højde 
for kundeværdien. Det er ikke længere 
nok at være billigst. Det er sælgeren, der 
kan få kunden til at indse værdien, der 
vinder.
– Ingeniøren er god til at prissætte 
vedligeholdelse og projekter. At oversætte 
en installationsudgift til kundeværdi og 
samtidig formå at sætte tal på opgaven er 
straks sværere, konstaterer Mordt.
– Det er smaddersjovt at beregne om-
kostninger, men det er ikke noget, der 
sikrer værdi for kunden. Ingen kunde 
bruger en formue på et nyt ventilations-
anlæg, hvis det ikke skaber værdi i sidste 

ende. Så køber de hellere en ny sofa, nye 
gardiner eller en ny computer!

Facit er ikke alfa og omega.
Samtidig kræver det en vis omstilling at 
vænne sig til, at man godt kan komme 
med et svar, der ikke er to streger under. 
Det kan godt virke lidt mærkeligt.
Men der er ingen vej udenom, fastslår 
Beate Mordt:
– De fleste af os har et salgsbudget i dag. 
Det er ikke kun sælgerne, der har det. Vi 
har prøvet at ansætte andre end ingeniører 
til at sælge, men det fungerer rigtig 
dårligt, når de ikke forstår processerne 
og teknologien bag det, de skal sælge. 
Kunder, der er vant til ejendomsforvalt-
ning, er ikke våde bag ørerne og lader sig 
ikke narre af en storsmilende sælger, som 
bare banker på døre og ikke har gode svar, 
på kundens spørgsmål. I den her branche 
skal man vide noget om bygninger, siger 
hun. – Vi skal være relevante for vores 
kunder.

Ingeniøren lytter og finder løsninger. Det gør sælgeren også, 
påpeger Marianne Ryeng. Hun holder salgskurser sammen med NITO. 
(Foto: Fjeldstad & Partners)

– Vi giver kunderne for meget information og for lidt rådgivning, mener Beate Mordt. (Foto: Heidi Øvergaard)
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TEKST:  HARALD SOLA BERENTSEN  FOTO: GK DANMARK 

En relationskunde for GK’s lokalafdeling i Skive 
skulle udvide produktionsarealet og ville i den 
forbindelse samtidig have opgraderet bygnings-
installationerne og optimeret energianvendelsen 
til gavn for både medarbejdere og miljø.
Sammen med kunden blev en løsning udarbejdet 
og præsenteret. I præsentationen kunne GK 
samtidig tilbyde muligheden for at håndtere 
processen omkring søgning af tilskud til projektet, 
hvilket var af stor værdi for kunden.
Energitilskuddet andrager ca. 7 % af den 
samlede entreprisesum.

Borum Industri A/S

DANMARKDANMARK

Borum Industri A/S

Den danske regering indgik i 
2012 en bred aftale om energi-
politikken i Danmark frem til 
2020. Aftalen skal sikre 
reduktion af CO2 udslippet med 
40 %. I aftalen indgår også 
rammer for støtte til realisering 
af energibesparelser i bygninger, 
konvertering til vedvarende 
energi i produktionsprocesser 
og andre initiativer, som alle 
skal medvirke til at sikre, at vi i 
Danmark når vores målsætning.

u
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F
okus på energi. Målsætningen for 
GK Danmark er at være en central 
medvirkende aktør i arbejdet for, at 
landet skal nå sit definerede mål i 

forhold til CO2 reduktion. Afdelingschef 
Dorthe Bergström tiltrådte i starten 
af 2016 stillingen som ansvarlig for salg 
og udvikling af energiløsninger i 
GK Danmark.
– I tillæg til samfundets rammer og krav 
for energioptimering er der naturligvis 
almindelig sund fornuft for virksom-
hederne i at realisere mulighederne for at 
reducere omkostninger til energiforbruget 
i såvel bygninger som produktion for at 
forbedre deres konkurrencesituation. Her 
i landet forventer de professionelle byg-
ningsejere, at de tekniske installatører har 
indsigt, udviklingsperspektiv, ressourcer 
og kompetencer til bæredygtige løsninger 
for energi og miljø.
– Hvornår nås målet?
– Det er en naturlig udvikling af strate-
gien i GK Danmark at prioritere og 
fokusere på energi som disciplin i vores 
eksisterende produktprogram, fastslår 
Dorthe Bergström og fortsætter: Vores 
målsætning for 2016 er at hjælpe vores 
kunder med at realisere og få tilskud til 
energibesparelser på minimum 1 GWh. 
Denne målsætning har vi nået inden 
udgangen af 3. kvartal 2016. Vi nåede 
dette resultat takket være en betydelig 
indsats og ikke mindst gennem et godt 
samarbejde med vores kunder. I 2017 
forventer vi en betydelig forøgelse af 
gennemførte tilskudsberettigede energi-
besparelser for vores kunder. 

Strategi. – Det giver stor ekstra værdi for 
vores kunder, at vi bidrager med at iden-
tificere mulige energioptimerende tiltag i 
deres bygninger. Vi gør meget ud af at give 
kunderne overblik over rentabi-liteten i 
energiprojekterne ved hjælp af beregn-
ing af tilbagebetalingstid og afkast på 
investeringen, forklarerorklarer Bergström 
entusiastisk, og samtidig har vi etableret 
rutiner i vores arbejde, så vi tilbyder vores 
kunder at håndtere alt omkring søgning af 
maksimalt tilskud i forbindelse med vores 
leverancer. 
– Den handlingsplan, som understøtter 
GK’s fokus på energi både i vores eksi-

DANMARKDANMARK

sterende leverancer og i udvikling af 
nye løsninger, blev præsenteret for GK 
Danmarks ledergruppe i februar, fortæller 
Bergström. Analyser viser, at der desværre 
kun bliver søgt og givet tilskud til ca. 50 % 
af ellers tilskudsberettigede projekter, fordi 
bygningsejeren ikke er eller bliver gjort 
opmærksom på muligheden!

Synliggørelse. – Et væsentligt tiltag i 
planen er at videreudvikle energikompe-
tencerne hos vores medarbejdere, præci-
serer Bergström. 
– Både hos afdelingsledere, projektledere, 
teknikere og ssalgsmedarbejdere. I den 
anledning har vi arrangeret egne Energi-

seminarer. Det er noget, som medarbejderne 
efterfølgende har tilkendegivet giver stor 
værdi, når de rådgiver deres kunder om 
fordelene ved energioptimering. 
Vi synliggør, at energi nu er på produkt-
programmet i vores daglige salgsarbejde 
hos eksisterende kunder og ved person-
lige præsentationer hos nye kunder. 
Vi udarbejder referencehistorier på 
gennemførte projekter i samarbejde med 
kunderne, som jo også ønsker at ”flashe” 
en god energihistorie. 

Markedet. – Udgangspunktet for at 
realisere energibesparelser hos vores 
kunder er meget forskelligt. Nogle bor i 

top-trimmede bygninger, hvor vedlige-
holdelse og løbende forbedringer er en del 
af dagligdagen. Andre har et efterslæb, som 
ofte er forårsaget af en naturlig prioriter-
ing af optimering og investering i virk-
somhedens produktionsapparat eller mere 
fysisk synlige ting end indeklima. Det 
betyder, at vi skal skabe overblik, inden vi 
kan gå i gang, understreger Bergström.

Kortlægning. – Én indgangsvinkel til 
energibesparelser kan være en kortlæg-
ning af, hvor meget energi der bruges i 
bygningen i dag (energinøgletal), hvordan 
udviklingen har været, i hvilken kategori 
energimærke bygningen ligger, og endelig 
hvilke energioptimerende tekniske tiltag 
vi kan foreslå kunden. 
En sådan kortlægning tilbyder GK at 
udføre for at give bygningsejeren det 
nødvendige overblik. Kortlægningen er 
således beslutningsgrundlag for, hvorvidt 
man skal igangsætte de foreslåede tiltag. 
De typiske konklusioner fra en kortlæg-
ning opdeles i løsninger med meget kort 
tilbagebetalingstid 
(1-3 år) og med lidt længere tilbage-
betalingstid (3-5 år).                                      
– Det afstemmes altid med kunden, hvad 
det økonomiske perspektiv i en kortlæg-
ning skal være. Det er nemlig vigtigt, at 
vi kender kundens forventninger, når vi 
gennemgår bygningen for muligheder. 
– En anden mulighed er, at vi ved den 
løbende dialog vi har med vores eksister-
ende kunder, foreslår energioptimering 
af de nuværende installationer til mere 
tidssvarende installationer med bedre 
virkningsgrader, som er tilpasset det 
nuværende behov og giver mulighed for 
bedre regulering og styring. Løsningerne 
kan her være udskiftning til EC-ventila-
torer, nye pumper, etablering af varme-
gevinding, gamle kedler og indregulering 
af varmeanlæg.
– Hos vores kolleger i Sverige og Norge 
ser vi med stor interesse på effekten ved 
installation af EOS – energiovervågnings-
system, som sikrer, at kunderne – også 
efter installeringen af det energi-
optimerende tiltag – fastholder fokus på 
udviklingen af energiforbruget og kan 
sætte hurtigt ind ved negative afvigelser.

Afdelingschef Dorthe Bergström er ansvarlig for ledelse og udvikling af energiløsninger i GK’s virksomhed i Danmark.

Et eksempel på en tværfaglig teknisk entreprise, 
hvor en fokuseret projektleder tog initiativ til 
en dialog med totalentreprenøren for dette 
projekt om gevinsten ved at kigge overordnet på 
installationerne og samspillet mellem disse for 
at optimere på energiforbruget.

Der er således ikke blot udskiftet installationer 
én til én, men taget udgangspunkt i bygningens 
nye behov. Derved kunne vi præsentere kunden 
for et energitilskud på ca. 5 % af entreprise-
summen.

Søndercentret
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KULTURBYGGENE I OSLOTEKST:  GEORG MATHISENKULTURBYGGENE I OSLO

Det er meget specielt, at alt det her sker 
lige nu, siger Birgit Stuan.
Hun er distriktschef for entreprise 
hos GK. Lige nu lader hun sig rive 

med af den store byggeaktivitet i Oslo.

Fik den første kontrakt. – Alle de store, flotte 
projekter, der er i gang nede i byen, 
Deichmanske hovedbibliotek, Munch-
museet, Eufemias Hage og Nationalmuseet, 
skal sættes i gang i 2017, fortæller hun.
GK har fået til opgave at sørge for indeklima 
og automatik på Deichmanske. De øvrige 
opgaver er endnu ikke blevet fordelt, da 
Inneklima går i trykken.
– Til sommer går vi i gang med selve bygge-
riet. Vi er meget glade for, at vi fik den 
kontrakt, siger Stuan, som ikke lægger skjul 
på, at biblioteket er et statusprojekt.

Bjørvika. Både det nye Deichmanske hoved-
bibliotek, Munch-museet og boligprojektet 
Eufemias Hage skal ligge i Bjørvika lige ved 
siden af Operaen i Oslo.
Det fem etager høje hovedbibliotek skal 
danne rammen om aktiviteter fordelt på 
13.900 kvadratmeter. I den centrale del af 
bygningen ligger et stort biblioteksrum, som 
strækker sig op gennem etagerne. Facaden 
bestående af transparente vinduesfelter og 
vægge, som lader lys trænge igennem, skal 
bidrage til et lavere energiforbrug.
Bygherren, det kommunale selskab 
Kultur- og idrettsbygg, omtaler biblioteket 
som nyskabende, synligt og tilgængeligt.

Omstridt Lambda. På den anden side af 
Operaen, yderst på Paulsenkaia, bygges det 
nye Munch-museum. Det sker efter en lang 

og opslidende politisk strid om, hvor i byen 
det skulle ligge.
Det spanske arkitektfirma Herreros vandt 
arkitektkonkurrencen med projektet 
Lambda. 13 etager. Syv af dem til udstilling, 
resten til konservering, magasiner, restaurant 
og tagterrasser. Der er afsat 2,7 milliarder 
kroner til projektet.
Edvard Munch testamenterede alle sine 
efterladte kunstværker til Oslo kommune, 
før han døde i 1944. Munch-samlingen 
omfatter i dag mere end halvdelen af 
Munchs malerier og langt de fleste af hans 
grafiske motiver.

Norges største. Det tredje milliardprojekt i 
Kultur-Oslo lige nu er Norges nye national-
museum. Med sine 13.000 kvadratmeter 
udstillinger og et samlet areal på 54.600 

kvadratmeter bliver det Norges største 
kulturbygning. Museet bygges på Vestbanen, 
som er et nedlagt jernbaneområde halvan-
den kilometer vest for Operaen.
Mens museet bygges, har Statsbygg og 
nationalmuseet åbnet informationscentret 
Mellomstasjonen, hvor man kan se planerne 
for det nye museum.
I sommer udliciterede Statsbygg opgaver for 
over 900 millioner kroner på projektet. 
– Kontrakterne bliver underskrevet i 
november, fortæller projektdirektør 
Per Willy Nysæter. Nationalmuseet skal stå 
færdigt i 2020.

Det store biblioteksrum udgør centrum i det nye Deichmanske hovedbibliotek. 
(Illustrasjon: Lund Hagem Arkitekter og Atelier)

I Bjørvika er der hektisk byggeaktivitet. Her kan man 
se, hvordan det nye hovedbibliotek kommer til at se 
ud med Operaen liggende til højre. 
(Illustrasjon: Lund Hagem Arkitekter og Atelier)

Nationalmuseum, 
hovedbibliotek og 
Munch-museum. 
Prestigekultur-
bygningerne står 
i kø i Oslo.

Karakteristisk og omstridt – sådan ser det nye 
Munch-museum ud. (Ilustration: Estudio Herreros)

Birgit Stuan er distriktschef for entreprise i GK. 
(Foto: Magnus Brattset Drabløs)
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TEKST: HARALD SOLA BERENTSEN

Laboratorieindvielse i Bergen

Tidligere på efteråret indviede Bergen tekniske fagskole sit nye 
KEM-laboratorium, som er bygget med støtte fra 26 producenter 
og leverandører i VVS-branchen. Bidragsyderne har leveret 
projektering, montage og udstyr til en værdi af godt to millioner 
kroner for at kunne realisere Fagskolens drøm. Det såkaldte 
KEM-laboratorium skal bruges i undervisningen, men skolen 
ønsker også, at den øvrige branche vil finde nytte i at anvende 
laboratoriet til undervisning, showroom og andre lignende formål.

Indholdsrigt. Solceller, solfangere, VAV og luft-til-vand-varme-
pumper er eksempler på den teknik, man finder i laboratoriet. 
Derudover er der installeret et centralt driftsanlæg, så de studer-
ende kan overvåge og fjernstyre alt i laboratoriet fra klasseværel-
ser andre steder i bygningen. 
GK i Bergen blev for omkring et år siden inviteret til at deltage i 
udviklingen – og udvidelsen – af det nye laboratorium.
– For GK er nyetableringen vigtig med henblik på at uddanne 
dygtige medarbejdere og at sikre høj kompetence blandt GK’s 
egne medarbejdere. Her på laboratoriet finder du alt, hvad du 
også finder ude i den virkelige verden. For branchen er det her en 
festdag, sagde GK’s regionsdirektør Harald Damhaug til “Norsk 
VVS” ved indvielsen i slutningen af september.

Vigtigt brohoved etableret i Nordsverige
GK-koncern er af de førende skandinaviske 
aktører inden for indeklima. Indtil videre ligger 
størstedelen af koncernens omsætning i Norge, 
men vi oplever en betydelig vækst inden for de 
forskellige fagområder i Sverige og Danmark. En 
fortsat udvikling kræver, at vi er til stede på alle 
væsentlige markeder, både fagligt og geografisk.

H
uller i landkortet. Sverige er, ligesom Norge, et relativt 
langstrakt land. GK-koncerns virksomhed længst mod 
nord har længe klaret sig godt takket være en væsentlig 
etablering i Luleå. Men der er langt derop fra hoved-

kontoret i Solna nord for Stockholm.
– Vi har længe været opmærksomme på behovet for et brohoved 
mellem nord og syd, fortæller Gunnar Karlsen AB’s regionschef for 
Norrland, Magnus Rönnberg, og præciserer, at der ligesom i resten 
af koncernen også er væsentlige vækstplaner heroppe nordpå.
Rönnberg er ansvarlig for regionen fra Gävle og nordpå – et om-
råde, hvor der stadig er mange huller, hvad angår Gunnar Karlsen 
AB’s tilstedeværelse.

Nyt GK-kontor i Sundsvall. – Muligheder for nyetableringer 
vurderes løbende, understreger Rönnberg, og vi slår til, når 
muligheden byder sig. I slutningen af sidste år var det tid til at 
etablere et nyt GK-selskab i Sundsvall, som vi har valgt at definere 

som et separat distrikt under betegnelsen ”Södra Norrland”. 
Dermed håber vi på at gøre det klart for både os selv og vores 
kunder, at hele dette store område er et interessant marked.

Primært organisk vækst. Region Nord har firedoblet sin virksom-
hed i løbet af de seneste fem år og har samtidig kunnet fremlægge 
strålende resultater.
– Det er sket, samtidig med at vi udelukkende har haft en orga-
nisk vækst baseret på rekruttering af nøglemedarbejdere, som har 
sørget for at opbygge lokale “dreamteams”, hvilket vi helt klart har 
grund til at være stolte af, fortæller Rönnberg og fortsætter: 
– Branchen er for tiden præget af et omfattende antal opkøb af 
virksomheder – store firmaer sluger de mindre. Det ender ofte 
med, at de større virksomheders kultur bliver så dominerende, at 
de mindre virksomheders oparbejdede styrker og loyale med-
arbejdere drukner i overtagelsesprocessen. 
Vores nye distriktskontor i Sundsvall blev etableret i slutningen af 
sidste år, og vi har formået at rekruttere dygtige fagfolk, som har 
givet os en flyvende start heroppe. 

Ventilation – køling og el. – Ligesom vores øvrige virksomheder 
i Sverige har vi som mål at udvikle os til en totalleverandør på 
sigt, understreger Svenåke Boman, der for nylig blev ansat som 
distriktschef for virksomheden i Sundsvall. 
– Vi vil også arbejde på at etablere flere kontorer i Norrland, 
samtidig med at vi arbejder med diversificering af fagområder. 
Vi følger skabelonen fra Norge og satser på at være til stede på de 
samme markedsområder som den øvrige koncern. I startfasen her 

i Sundsvall koncentrerer vi os i første omgang om vores hoved-
virksomhed, ventilation, men vi leverer også tjenester inden for el, 
køling, bygningsautomatik og energirådgivning. 

Flyvende start. Efter 20 år hos Bravida, hvor Svenåke tidligere 
arbejdede sammen med administrerende direktør for Gunnar 
Karlsen Sverige AB, Göran Krawe, nåede han og hans tidligere 
kollega frem til, at der var grundlag for at etablere en selvstændig 
GK-virksomhed i Södra Norrland, nærmere bestemt i Sundsvall.
– Da vi åbnede i slutningen af sidste år, var vi kun ti medarbejdere 
– seks montører og fire kontormedarbejdere – og det var kolleger, 
som valgte at følge med mig over til den nye arbejdsgiver, fortæller 
Svenåke Bomann. Dermed var vi fra dag ét bemandet med medar-
bejdere, der kendte det lokale marked og havde masser af kunde-
kontakter. I dag består distriktskontoret her i Sundsvall af 22 med-
arbejdere, og vi har netop udvidet virksomheden ved at etablere 
filialer i Härnösand og Östersund. Det kan også blive aktuelt med 
etableringer 4-5 andre steder i distriktet i den nærmeste fremtid.

Stort marked. – Som sagt startede vi ikke virksomheden op 
med tomme ordrebøger, præciserer Boman. Vi havde masser af 
tidligere kunder, der fulgte med over til den nye virksomhed. Det 
drejede sig blandt andet om en del serviceopgaver og forskellige 
projekter hos flere af vores nøglekunder. Her i Sundsvall opererer 
vi på et ekspansivt marked med en væsentlig satsning på industri 
og boligbyggeri samt offentlige projekter i kommunalt og statsligt 
regi, så fremtiden ser mere end lys ud. 

Markedsføring og salg. Til trods for at GK Sundsvall har med-
arbejdere, der kender markedet og mange af de potentielle 
kunder, kommer opgaverne ikke af sig selv.
– Etableringsfasen for en ny virksomhed er altid en svær tid, 
tilføjer Boman. Kundeopfølgning, salg, rekruttering. Alt skal på 
plads i løbet af kort tid. Vi har bevæget os fra nul til dér, hvor vi 
er i dag, takket være dygtige medarbejdere med et godt renomme, 
som har sikret os en stadig mere fyldt ordrebog. Markedsføringen 
er hovedsageligt baseret på direkte kontakt med markedet. Ved 
at føre både en formel og en uformel dialog med kunderne på 
hyppige møder og diverse events, for eksempel åbent hus, og ved 
at engagere os i lokale markedsforeninger opbygger vi relationer, 
som er afgørende i konkurrencen om kunderne.

Fortsat udvikling. Chefen på GK-kontoret i Sundsvall har ikke 
bare planer om at konsolidere positionen på det lokale marked, 
men sætter følgende ord på ambitionerne:
– Virksomheden dækker i dag det vestlige Norrland og Jämtland, 
men vi vil også gerne indlemme områder som Gästrikland og 
Dalarna. Det er områder, som naturligt hører til Distrikt Södra 
Norrland. Derudover forestiller vi os, at vi i fremtiden vil opleve 
et behov for at udvide vores faglige bredde med både VVS og el, 
når markedet er modent til det. Men vi driver virksomhed på et 
vanskeligt marked med hård konkurrence, hvor vi hele tiden er 
nødt til at jagte nye kunder. Samtidig er det afgørende, at vores 
eksisterende kunder bliver ved med at være loyale.Her har Svenåke Boman samlet nogle af sine 22 entusiastiske medarbejdere, som alle er klar til at erobre deres del af markedet i Södra Norrland. 

Regionsdirektør Harald Damhagen fra GK Inneklima har fra første færd været en vigtig 
drivkraft for projektet.

Fra venstre: Per Andre Strand og Ove Vollan fra Fagskole, derefter Ole Eide fra GK, som har 
været ITB-koordinator på projektet og projektleder for det centrale driftsanlæg og automatik, og 
helt til højre Lars Skorpen Dahl fra GK, som både har projekteret og fungeret som projektleder 
for ventilationsanlægget i laboratoriet.
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