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Velfungerende anlæg har stor værdi for bygherre og lejer
Hos GK har vi altid fokuseret på at 
optimere vores anlægsleverancer ved 
at sørge for god drift og vedligehold-
else. På den ene side handler god 
drift og vedligeholdelse om at skabe 
en velfungerende bygning, mens 
det på den anden side handler om, 
at ejendomsværdien fastholdes eller 
endda øges. 

Det er et kendt faktum, at drift og vedlige-
holdelse er nødvendigt for at opretholde 
korrekt funktion og energiforbrug samt 
for at forhindre, at anlægskomponenterne 
går i stykker. Et andet kendt faktum er, at 
tekniske anlæg af høj kvalitet medfører, 
at bygningens værdi opretholdes. Derud-
over ved man, at et godt og velfungerende 
teknisk anlæg skaber tilfredshed blandt 
lejerne og øger mulighederne for højere 
lejeindtægter og lange lejeaftaler, som jo 
også skaber værdi for ejeren.

Men forklaringerne på, hvorfor gode og 
velfungerende tekniske anlæg gør lejerne 

glade, og hvorfor disse lejere føler, at de får 
større værdi ud af at leje lokaler i byg-
ninger med gode tekniske anlæg, affærdi-
ges ofte som subjektive vurderinger. Det 
er en skam, for der har længe eksisteret 
videnskabelig dokumentation for, at vel-
fungerende indendørsmiljøer forbedrer de 
kognitive evner hos bygningens brugere. 
Nogle af disse forbedringer skyldes øget 
tilførsel af luft, mindsket CO2-indhold, 
korrekt temperaturregulering og ikke 
mindst streng kontrol med, og reduk-
tion af, den luftforurening, der opstår i 
indendørsmiljøet, blandt andet flygtige 
organiske forbindelser, såkaldte VOC’er. 

Flere universiteter har forsket meget i disse 
temaer, og blandt andet DTU og Harvard 
har udarbejdet en betydelig mængde 
rapporter om de umiddelbare positive 
effekter af velfungerende tekniske anlæg. 
Der findes også god dokumentation for, 
at selv i de tilfælde, hvor for eksempel 
luftfiltrering ikke umiddelbart medfører 
en præstationsfremmende effekt, er det 
indiskutabelt, at et dårligt og urent inde-

klima har væsentlige sundhedsmæssige 
konsekvenser på langt sigt.
Jeg indledte med at tage udgangspunkt i 
lønsomheden ved drift og vedligeholdelse 
af tekniske anlæg fra bygningsejerens 
perspektiv, men jeg vil også nævne de 
enorme økonomiske fordele, som lejerne 
i velfungerende bygninger kan opnå. Et 
godt indeklima kan øge præstationsevnen 
med 50 til 150  procent ifølge blandt andet 
Harvard Medical School. På den måde er 
det en økonomisk gevinst for både byg-
herre og lejer.

Jon Valen-Sendstad, Konsernsjef GK Gruppen AS

GK overtager Entek i Harstad
GK Inneklima styrker sin 
satsning i Nordnorge med 
opkøbet af ventilationsentre-
prenøren Entek Harstad AS.

E
ntek Harstad AS har været totallev-
erandør af VVS-tjenester i Nord-
norge siden 1985. Nu overtager GK 
Inneklima det solide selskab for 

at styrke sin strategiske satsning på et af 
Nord-norges mest folkerige områder, 
Narvik-Ofoten-Harstad-Vesterålen-
Lofoten. 
– Vi skal være landsdelens førende 
fagmiljø for energieffektive indeklimaløs-
ninger, og med Entek får vi en erfaren 
partner, som kan bidrage til at styrke vores 
position i regionen, siger GK Inneklimas 
regionsdirektør, Børge Lund.  
GK Inneklima AS er landets førende 
tekniske entreprenør og servicepartner 
og har ekspertise inden for ventilation, 
bygningsautomation, energi og kulde. 
Virksomheden har i de seneste år oplevet 
en betydelig vækst og har i dag mere end 
1.150 ansatte fordelt på fem regioner og 32 
kontorer. Virksomheden omsætter for 3 

milliarder NOK om året og er den største 
enhed i GK-koncernen, som også omfatter 
virksomhederne GK Elektro og GK Rør 
samt GK’s datterselskaber i Danmark og 
Sverige.  
– Den store tillid, som markedet har 
til os, skyldes i høj grad vores erfaring, 
bredde og evne til at levere, siger Marvin 
Christensen, som er daglig leder i Entek 
Harstad AS. Han ser store muligheder 
for, at de nu i tæt samarbejde med GK In-
neklima kan løse endnu flere opgaver for 
både eksisterende og nye kunder.   
– Jeg er overbevist om, at GK vil bidrage 
til at styrke denne position yderligere, og 
at vi gennem tværfagligt samarbejde med 
GK Rør og GK Elektro vil blive kundernes 
naturlige førstevalg af totalteknisk leveran-
dør, påpeger Christensen. 

Entek Harstad AS har i dag ni medarbej-
dere, som alle med undtagelse af en enkelt 
følger med over i GK. Virksomheden 
fortsætter indtil videre under samme 
navn, og kunderne vil kunne forholde sig 
til de velkendte kontaktpunkter. 
GK Inneklima har i forvejen en lille afde-
ling i Harstad, som efter planen skal flytte 
ind i Enteks lokaler på Seljestad.  

Anvendia Elektro AS og El-installasjon 
Lillehammer AS er begge fusioneret 
med GK Elektro AS.

De 38 medarbejdere fra El-installasjon 
Lillehammer trak den 1. november i GK’s 
arbejdstøj. I Oslo blev Anvendia Elektro 
fusioneret med GK Elektro fra og med 
den 21. november.
I Lillehammer er elområdet en udvidelse 
af GK’s fagbredde, og der er nu cirka 150 
GK-medarbejdere i alt i Lillehammer.
De ni tidligere Anvendia Elektro-med-
arbejdere i Oslo går ind og styrker GK 
Elektros produktive serviceafdeling. 
Dermed har GK Elektro AS nu over 500 
ansatte i Norge.

Nye virksomheder 
fusioneres med GK 
Elektro AS
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SMART BODØ – SMART CITYTEKST & FOTO: HARALD SOLA BERENTSEN  ILLUSTRATIONER: BODØ KOMMUNESMART BODØ – SMART CITY

Det lyder måske lidt kækt, når man 
siger, at man vil være “verdens smarteste 
by”, men vi vil gerne opfattes som 
ambitiøse og fremme i skoene. 

“
Marianne Bahr Simonsen, projektleder for Smart Bodø
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Bodø centrum ligner i dag 
nærmest én stor byggeplads. 
Ældre bygninger må vige 
pladsen for ombygninger og 
nybyggeri. Centrale områder 
som den gamle mejerigrund er 
et hul i jorden, hvor nye boliger 
og erhvervslokaler skal vokse 
frem, og byens gamle bryg-
geri bygges om til lejligheder. 
Og ikke nok med det: Bodø 
Lufthavn skal flyttes næsten 
en kilometer sydpå for at give 
plads til en helt ny bydel.

I 2012 bestemte Stortinget, at det meste 
af det norske luftvåbens omfattende 
virksomhed i Bodø skulle flyttes til 
Ørland kommune i regionen Sør-

Trøndelag. En række af byens indbyggere 
ville dermed miste deres arbejdspladser i 
eller i forbindelse med luftvåbnet. I dag, 
fem år senere, er Bodø en af de hurtigst 
voksende byer i landet, og vi ser et lokalsam-
fund, som gennemgår store forandringer.

Smart Bodø – Smart City. Bodø kommune 
har vist sig at kunne takle udviklingen 
på en beundringsværdig måde, fortæller 
Marianne Bahr Simonsen, som dette 
efterår tiltrådte som projektleder for kom-
munens overordnede udviklingsprojekt 
Smart Bodø, og hun fortæller: 
– Projektet “Smart Bodø” er en overbyg-
ning til kommunens forsknings- og innova-
tionsprojekter, der er koblet til udviklingen 
af en moderne by. Vi skal forberede os 
på at udnytte de muligheder, der opstår i 
forbindelse med udviklingen af en fremtidig 
bydel. Satsningen vil fremover fokusere på 
tre hovedområder under overskrifterne 
“mennesket i fokus”, “den grønne omstilling” 
og “inddragelse”. For os er det helt af-
gørende, at vi hele tiden er i tæt dialog 
med byens borgere, og at de har en reel 
mulig-hed for at påvirke, hvad der skal ske.

Mange ben at stå på. – Det har stor 
betydning, at luftvåbnet nu forsvinder fra 
kommunen, men vi har jo en betydelig 
erhvervssektor, som har fungeret parallelt 
med forsvarets virke i lokalsamfundet. 
Vores lufthavn er central for os, og nu 
får vi en helt ny og flot lufthavn. Vi har 
Hurtigruten og en række andre vigtige 
færgeforbindelser, vi har en blomstrende 
turisme, vi er et knudepunkt for flere 
forskellige typer varetransport, og vi har 
industrivirksomheder. I det hele taget har 
vi haft mange ben at stå på, understreger 
Bahr Simonsen. 
– Vi er jo en central regionshovedstad og kan 
føre an i udviklingen, stimulere de om-
kringliggende kommuner og gå forrest med 
innovative løsninger, blandt andet inden for 
teknologiske områder og digitale løsninger.

Hvornår står den nye by klar? Infrastruk-
turmæssigt byder udviklingen af den nye 
bydel på spændende muligheder. Man 
forestiller sig blandt andet en løsning, hvor 
fly-, jernbane- og skibstrafik integreres i 
et knudepunkt i umiddelbar forbindelse 
med kommende erhvervsområder. Det 
er en løsning, som kan bane vejen for en 
byudvikling, der adskiller sig fra det, man 
har set tidligere. Bodø kommune, Univer-
sitetet i Nordland, Forskningsrådet og 

Statens vegvesen har under ledelse af NHO 
Nordland etableret en tænketank, som har 
til formål at etablere forskningsprojekter 
inden for EU’s forskningsprogrammer 
med udgangspunkt i Bodø. Sammen-
koblingen mellem denne tænketank og 
udviklingsprojektet “Ny by – Ny flyplass” 

har skabt et solidt fundament for, at Bodø-
samfundet kan anlægge en smart city-
tankegang.
Opførelsen af en ny bydel vil tidligst 
kunne gå i gang i 2025. Udviklingen af 
Smart Bodø skal derfor først og fremmest 
have fokus på den eksisterende by, hvilke 

løsninger man kan skabe i Bodø i dag, og 
hvordan man forbereder sig på at skabe 
fremtidens by.

Verdens smarteste by. Vores mål er ikke 
at implementere så meget teknologi som 
muligt, men at gøre byen mere fremtids-

–  Vi fokuserer på tre hovedområder under overskrifterne “mennesket i fokus”, “den grønne omstilling” og “inddragelse”, 
fortæller Marianne Bahr Simonsen.

Marianne Bahr Simonsen tiltrådte den 1. september i 
år som projektleder for Smart Bodø. Hun har erfaring 
med innovationsarbejde fra erhvervsorganisationen 
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). 

Her skal den nye bydel vokse frem, sandsynligvis med start i 2025, til fordel for den gamle Bodø Lufthavn, som blev 
bygget allerede i 1940. 

Bodø centrum ligner i dag nærmest én stor byggeplads. Ældre bygninger må vige pladsen for ombygninger og nybyggeri. Centrale områder som den gamle mejerigrund er et hul i 
jorden, hvor nye boliger og erhvervslokaler skal vokse frem, og byens gamle bryggeri bygges om til lejligheder.

u
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I de kommende år vil størstedelen af det norske luftvåbens aktiviteter blive flyttet væk fra Bodø.

orienteret, levende og behagelig at bo i for 
indbyggere og tilrejsende. Det er afgørende 
for både os og de forskellige kommunale 
instanser, at centrum bliver en dynamisk 
og velfungerende mekanisme til glæde for 
alle, understreger Bahr Simonsen. 
– Det lyder måske lidt kækt, når man siger, 
at man vil være “verdens smarteste by”, 
men vi vil gerne opfattes som ambitiøse 
og fremme i skoene. Vi vil udvikle byen 
i tæt samarbejde med dens indbyggere. 
For nylig inviterede vi borgerne til et 
stort folkemøde i kulturhuset Stormen, 
hvor temaet netop var “Hvad betyder en 
levende by for dig?”. Vi mener desuden, at 
den nye bydel, som lige nu er på planlæg-
ningsstadiet, udgør en gylden mulighed for 

at teste co-creation og medbestemmelse i 
praksis. Vi forestiller os, at vi vil lancere et 
fysisk “lab” – et kontorfællesskab bestående 
af forskellige fagområder på kommunen 
samt studerende, forskere og ikke mindst 
repræsentanter fra erhvervslivet. 

Mennesket og teknologien. – Det er 
vigtigt, at den teknologiske udvikling, 
som vi ser for os inden for rammerne af 
konceptet “Smart Bodø”, går hånd i hånd 
med sociologiske betragtninger, påpeger 
Bahr Simonsen. 
– Vi vil bestræbe os på at opnå maksimal 
involvering af indbyggerne. Vores store 
digitaliseringsprojekt er allerede i gang i 
den eksisterende by. De store ændringer, 

der finder sted i centrum lige nu, giver os 
samtidig mulighed for at implementere 
fremtidsorienterede teknologiske løsninger, 
og det er vores hovedfokus lige nu i forhold 
til Smart Bodø. Det er vores primære op-
gave i dag. Samtidig knytter vi den aktuelle 
udvikling sammen med etableringen af den 
nye bydel i det eksisterende lufthavnsom-
råde. Her ser vi en mulighed for at udvide 
bykernen med 3-400 hektar boliger og 
erhverv. Ambitionen er, at det skal være en 
bæredygtig bydel baseret på ZEN-princippet 
(Zero Emission Neighbourhood), og vi 
har futuristiske visioner om for eksempel 
selvkørende biler og lignende, afslutter Bahr 
Simonsen entusiastisk.

Nye muligheder for GK i Bodø
Regionsdirektør Børge Lund fra GK Inneklima AS Region Nord 
er godt tilfreds med, at det norske luftvåben forlader Bodø, og 
han mener, at den udprægede afhængighed af en stor statslig 
virksomhed har hæmmet byens udvikling.

– En del konservative kræfter i lokalm-
iljøet så nok denne beslutning som en 
ulykke for os alle, siger Lund. Men de nye 
omstændigheder indebærer, at vi nu står 
i den unikke situation, at vi nærmest kan 
udbygge halvdelen af det centrale Bodø 
til det dobbelte og ikke mindst skabe 
fornyelse.

Nye muligheder. – Vi skal ikke bagatel-
lisere det faktum, at Luftforsvaret direkte 
og indirekte stod for over tusind arbejdsp-
ladser, fortsætter Lund, men det har også 
hæmmet en modernisering og udvikling af 
byens centrum. Nu har vi mulighed for 
at forme en helt ny by med den teknologi 
og viden, som vi besidder her hos GK. 
Der er også politisk vilje til at følge op på 
denne sats-ning, blandt andet grundet 
den såkaldte “grønne omstilling”. På dette 
område kan vi som branche bidrage som 
central projekteringspartner, og vi kan 
opstille præmisser inden for områder som 

energi og energibesparelse, indeklima 
og tekniske totalentrepriser. Takket være 
samarbejdsmiljøer hos SINTEF og NTNU 
kan vi nøje følge udviklingen af fremtids-
orienterede bymiljøer og nuludlednings-
områder.

Bodø kommunes innovationsudvalg.
Innovation bliver et nøgleord, hvis vi skal 
indfri vores ambitiøse byfornyelsesplaner. 
Her er GK, som den eneste tekniske total-
entreprenør, blandt de få udvalgte, der er 
blevet inviteret til at medvirke i innova-
tions- og udviklingsprocessen ved at sidde 
med ved bordet i et kommunalt nedsat 
innovationsudvalg.
– Her diskuterer vi innovation i bred 
forstand, fortæller Lund, men et væsentligt 
aspekt er naturligvis temaet “Ny by – ny 
lufthavn”. Så ender vi hurtigt i en diskussion 
om teknologi: Forskellige former for digi-
talisering vil selvfølgelig få en central rolle, 
og IoT baner vejen for et utal af muligheder, 

blandt andet i form af integration med vores 
højtudviklede bygningsautomationskon-
cepter. I det hele taget er vi godt klædt på til 
at deltage i denne udvikling. Vi vil helt sik-
kert gerne agere drivkraft på dette område, 
og der er ingen tvivl om, at byggebranchen 
har været relativt konservativ, når det gælder 
den teknologiske udvikling. Innovations-
iveren har ikke været voldsomt stor, og vi 
må ligesom så mange andre tilpasse os nu-
tidens krav og teknologi. GK’s nye driftscen-
tral er et godt eksempel på, at vi kan tilbyde 
innovative løsninger.

Regionsdirektør Børge Lund fremviser stolt den nye 
bygning, som rejser sig på Burøya nogle få hundrede 
meter fra Region Nords nuværende Bodø-kontor.
– Her satser vi på at udvide vores virksomhed kraftigt i 
de kommende år, understreger direktør Lund. 
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Bærum rådgiver 
Bodø om lufthavn

Fornebu er blevet forvandlet fra 
lufthavn til arbejdspladser og 
boliger. – Hvis der er én ting, 
som Bodø skal lære af det, så er 
det, at det er svært at planlægge 
en hel by i ét hug, siger 
kommunaldirektør Arthur Wøhni.

B
odø skal gøre det, som Bærum har 
arbejdet på i 20 år. Oslos gamle 
hovedlufthavn er et godt sted at 
lære, hvordan en lufthavn kan blive 

til en ny bydel.
– Vi har haft besøg af Bodø flere gange. De 
skal flytte en lufthavn og bygge en by i stedet. 
Det har vi erfaring med, og de erfaringer har 
vi delt med dem, siger Wøhni.
Han har bedre forudsætninger end de fleste 
for at rådgive Bodø om erfaringerne fra 
Bærum. I dag er han kommunaldirektør med 
ansvar for samfund i Bærum kommune, men 
indtil 2001 var han byplanchef i netop Bodø.

Stat og kommune. Det mest krævende 
er efter hans mening at trænge igennem 
bureaukratiet. Wøhni formulerer det ikke 
på samme måde, men han påpeger dog, at 
det er svært at tage beslutninger, når både 
stat og kommune er så tæt involveret.
– Det er særligt udfordrende, fordi staten 
ejer lufthavnen, mens kommunen står 
for byplanlægningen. Man skulle tro, at 
samarbejdet mellem to offentlige instanser 
ville være garant for de bedst mulige 
løsninger. Men staten har en tendens til at 
tænke mere på den kortsigtede gevinst end 
kommunen, mener han.

“Mange hunde begravet.” Ikke mindst på 
miljøsiden har Bodø udfordringer i vente, 
mener kommunaldirektøren i Bærum. 
– Der ligger mange hunde begravet i en 
lufthavn, som han udtrykker det.
I Fornebu blev asfalt og beton brugt til at 
opbygge det omkringliggende landskab. 
Nansenparken midt på området er blevet 
til et kuperet, grønt åndehul. Landskabet 
er menneskeskabt. Bakkerne er “gammel 
lufthavn”, som man har indkapslet af 
hensyn til miljøet. Olierester og glykol fra 
afisning af flyene udgør miljøproblemer, 
som er krævende at løse.
I 2018 er det 20 år siden, at Oslos gamle 
hovedlufthavn blev nedlagt. Siden da er der 
sket meget. Ikke bare med ombygningen, 
men også med planerne.

Reviderer. – Vi har bygget en tredjedel af 
de boliger, der skulle bygges i henhold til 
1999-kommunalplanen. Nu ønsker vi at 
øge udnyttelsesgraden. Til januar skal vi 

fremlægge en revideret kommunalplan, 
hvor vi fremsætter et ønske om at øge fra 
6.000 til næsten 11.000 boliger, fortæller 
Arthur Wøhni.
– Hvis der er én ting, som Bodø skal lære 
af det, så er det, at det er svært at plan-
lægge en hel by i ét hug. Tingene forandrer 
sig. For os er det nu en vigtig forudsæt-
ning, at der bliver bygget en metro. Det 
kan ikke lade sig gøre at have så mange 
boliger, hvis alle indbyggere skal tage bus 
og egen bil. Det er vigtigt at opbygge en 
stærk offentlig transport, så man ikke 
kvæler byen med privatbilisme, siger han.

ZEN. På miljøfronten var Fornebu langt 
fremme i 1998. Derefter er tiden løbet lidt 
fra projektet.
– Vi vil gerne være ambitiøse. Dengang var 
vi et fyrtårn, men målene blev ikke skær-
pet i årenes løb. Vi er kommet meget langt, 
hvad angår udledning fra bygninger, men 
vi vil gerne nærme os ZEN, “zero emission 
neighbourhoods”, siger Arthur Wøhni.

Fornebu er lufthavnen, som blev til en ny bydel. Hvis der er én ting, man kan være sikker på, så er det, at den slags aldrig går helt som planlagt. (Foto: Åsmund Tynning, Bærum kommune)

Nansenparken midt i Fornebulandet er anlagt med 
et kunstigt landskab opbygget af asfalt og beton fra 
lufthavnen. (Foto: Georg Mathisen)

Bærums kommunaldirektør, Arthur Wøhni, har en del 
at lære sin gamle arbejdsgiver – Wøhni har været 
byplanchef i Bodø. (Foto: Bærum kommune)
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Sikkerhed 
sikrer kunder
Flere fagområder under GK-
paraplyen og bedre muligheder 
for at holde på kunderne, 
efter at byggeprojektet er af-
sluttet. GK Sikkerhet skal sikre 
kunderne og sikre flere kunder 
til GK.

T
errortrusler, røveri, indbrud og 
hærværk er et voksende samfunds-
problem, og sidste år afslørede de 
norske myndigheder 22.000 data-

angreb, påpeger Svein H. Dahle. Han er 
ikke i tvivl om, hvorfor sikkerhed er det 
helt rigtige område for GK at satse på.
– Politi og forsvar er ikke i stand til at 
varetage sikringen af bygninger. Forret-
ningsmulighederne er enorme, mener den 
nyansatte direktør for GK Sikkerhet.

Efter leveringen. – Det drejer sig for 
eksempel om forretningsområder som 
adgangskontrol, indbrudsalarmer og 
kameraovervågning. GK Elektro leverer i 
dag dette som en del af deres el-entreprise. 
Bygningsautomation leverer vi gennem 
tredjepartsleverandører. – Men det er, når 
et projekt er leveret, at vi kan tjene penge 
på kunden, og den business går GK glip af 
i dag, siger Dahle.
Derudover vil han levere løsninger, som 
kan administrere systemer fra andre leve-
randører, så alt kan samles på ét sted.

Samlet teknisk løsning. – Flere og flere 
kunder vil have alle tekniske installationer 
i en bygning fra én og samme leverandør. 
Det vil være naturligt, at GK integrerer de 
øvrige tekniske installationer i det over-
ordnede system, siger han.
Planen for GK Sikkerhet er, at virksom-
heden skal blive “en betydelig aktør”. Af de 
ti milliarder, som koncernen har som mål at 
omsætte for i 2022, skal sikkerhed udgøre en 
væsentlig del. Det starter med et sted mellem 
20 og 50 millioner kroner i 2018. Derefter skal 
aktiviteten udbredes fra Stor-Oslo til resten af 
Norge og derefter Sverige og Danmark.

Alt på ét sted. Svein H. Dahle omtaler sig 
selv som en utålmodig mand, men her 
er han forberedt på at skulle skynde sig 
langsomt. Da han stoppede som chef for 
Certego, var han ikke sikker på, om han 
skulle fortsætte i branchen eller lave noget 
helt andet. Han lavede en top 3 over de 
virksomheder, som han kunne tænke sig 
at arbejde for. GK var en av de tre, og hans 
forretningsplan blev accepteret.
– Totalentreprenører som Skanska og Hent 
vil have alt fra én leverandør. Så slipper de 
for besværet med at have mange led at skulle 
forholde sig til. Og så kan lejer og bygherre 
ikke mindst få integreret samtlige tekniske 
installationer i et og samme system, siger han.

Standardiserer. Det indebærer, at han skal 
arbejde tæt sammen med el og bygnings-
automation hos GK.
– Hidtil har vi købt det, som kunden beder 
om, eller det, som hvert enkelt projekt er 
bedst tjent med. Nu bliver det vigtigt at 
standardisere. Vi har indgået en partner-
aftale med Assa Abloy, som er verdens-
førende inden for døråbningssystemer og 
ligger helt i top på Forbes’ liste over verdens 
mest innovative virksomheder. Med deres 
systemer kan vi dække alt fra det mind-
ste anlæg i virksomheder med ganske få 
ansatte til store og omfattende anlæg. De 
bliver ikke nødvendigvis de billigste på 
markedet, men de kommer til at dække 
hele vores spektrum, konstaterer Dahle.
Han er godt klar over, at det ikke er enkelt 
at standardisere.
– Selvfølgelig skal vi servicere de anlæg, 
der allerede er installeret. Men hvis der 
kommer en kunde, som meget gerne vil 
have, at vi skal sælge ham produkt X, må 

vi argumentere for, hvorfor han skal vælge 
vores produkt. Ellers skal vi have nosser til 
at sige “tak, men nej tak”. Jeg ved godt, at 
det er svært at sidde som projektleder for 
et andet fagområde og se, at “hvis jeg bare 
havde købt hos leverandør X, kunne jeg 
have sparet to procent”. Men vi er nødt til 
at se på helheden og sikre, at vi stadig har 
kunden, når projektet er overdraget.

15.000 kunder. GK Sikkerhet er i gang 
med at rekruttere egne projektledere og 

teknikere. Samtidig bliver montørerne hos 
GK Elektro vigtige samarbejdspartnere
– Hvordan fordelingen mellem internt 
krydssalg og eksternt salg bliver, ved vi 
ikke endnu. Men der er ekstremt mange 
lavthængende frugter internt. Vi har 
15.000 kunder i installeret bygningsmasse, 
som vi ikke har bearbejdet ret meget med 
hensyn til sikkerhed, siger Svein H. Dahle.
Samtidig med at GK går ind i sikkerheds-
branchen, er den traditionelle sikkerheds-
branche i gang med at overtage en større 

del af den tekniske drift. Automation, el og 
sikkerhed nærmer sig hinanden mere og 
mere. En del af GK’s vækst vil ske i form 
af opkøb.
– I første kvartal af 2018 skal vi kunne 
tilbyde alt, der har med adgangskontrol, 
alarm og kameraovervågning at gøre. Så 
er det utroligt vigtigt at få gjort tingene i 
den rigtige rækkefølge og lade være med at 
love noget, som vi ikke kan holde i praksis, 
siger GK Sikkerhets chef, Svein H. Dahle.

SIKKERHETSIKKERHET

Svein H. Dahle skal sikre GK flere og sikrere kunder.
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Systemkamp. – Systemleverandørerne 
fokuserer også på at hente information fra 
ventilationssystemet og andre driftssystemer. 
Blandt producenterne vil der udspille sig en 
kamp om, hvem der får det overordnede sys-
tem. Der er rigtig mange, der vil sidde i top-
pen af kransekagen, fastslår Erik Stenvaag.
Fremtidens overordnede system vil altså 
kunne følge med i alt, hvad der sker i og 
omkring bygningen, så alt kan kontrolleres 
og følges op fra ét sted. Med Internet of 
Things vil der være endnu mere at følge 
med i, men også en højere grad af 
standardisering. Nye kommunikerende 
enheder, der tages i brug, er som regel 
nemmere at føje til det samme system.

Tager opgaverne. Dér, hvor systemleve-
randørerne har taget fat, følger operatør-
erne nu efter.
– Når mulighederne byder sig, vil sådan nogle 
som os naturligvis også undersøge mulig-
hederne for at få mere ind i de systemer, 
som vi leverer. Når vi sidder og arbejder 
med strategi, anlægger vi måske et bredere 

perspektiv end tidligere. Vi vurderer, 
hvilke områder der har berøringspunkter 
med vores kernevirksomhed og kan være 
aktuelle at satse på, siger Stenvaag.
Kunden kan selv stå for drift og overvågning 
af sine bygninger. Ifølge Nokas-salgschefen 
er der dog flere og flere, der vil have en 
ekstern aktør til at tage sig af døgnovervåg-
ningen for at undgå at belaste deres egne 
medarbejdere. De foretrækker desuden at få 
de tekniske alarmer og driftsmeddelelser ind 
via den samme alarmstation.
– De vil kunne fokusere på deres kerne-
virksomhed og lægge de øvrige opgaver ud 
til andre, konstaterer han.

Driftsvægtere. Brancheforskydningen ses 
ikke kun på alarmcentraler og driftscentraler.
– Vores vægtere får jo også flere og flere 
driftsopgaver og bliver oplært i driftssy-
stemer. Når de først er på et driftscenter, 
får de tildelt flere driftsrelaterede opgaver. 
Måske bliver det mere normalt at have en 
fast vægter end en fast opsynsmand. Så 
bliver opsynsmanden den, der runderer 

fra bygning til bygning, spår Stenvaag.
På den praktiske side fremhæver han 
koordineringen af adgangskontrol, miljø 
og økonomi. Når videosystemerne eller 
vægteren i receptionen registrerer, at der er 
folk i bygningen, kan ventilationen sættes i 
gang, og varmen justeres. Når den sidste har 
forladt bygningen, slukkes lyset, og tempe-
raturen sænkes. Ud fra samme tankegang: 
En temperaturføler og en bevægelsesdetektor, 
som skal registrere indbrud, er i princippet 
meget ens og kan sagtens sende signalerne 
til det samme sted.
– Et af hovedargumenterne for automati-
sering er, at man sparer penge og skåner 
miljøet. Derfor er det her måske det mest 
interessante, mener Erik Stenvaag.
– Det gælder ikke kun for store bygninger. 
Det kan også være en rigtig god løsning i en 
lille butik, at lyset slukker af sig selv, når sidste 
mand har gjort kassen op og er gået hjem.

SIKKERHEDSBRANCHEN TEKST: GEORG MATHISEN SIKKERHEDSBRANCHEN

Sikkerhed glider  
over i drift S

må og store enheder bliver koblet 
på internettet og kan kommuni-
kere med hinanden. Systemer til 
sikkerhed, ventilation og brand 

kan tale sammen. Grænsen mellem 
teknisk drift og sikkerhed udviskes.

Nærmer sig. – Der er ingen tvivl om, at de 
i stigende grad vil nærme sig hinanden. 
Jeg mener, at der er stor sandsynlighed for, 
at de smelter sammen, siger Erik Stenvaag. 
Han er salgschef hos Nokas, som er den 
ene af de to store aktører i den norske sikker-
hedsbranche.
GK har taget konsekvensen af branche-
forskydningen og etableret GK Sikkerhet. 
Fra den anden side af det gamle skel 
rykker sikkerhedsfirmaerne hele tiden 
tættere på byggefirmaerne.

Kommunikerer åbent. – Sikkerhedssystem-
erne har været temmelig proprietære, siger 
Stenvaag. Det vil sige, at de ikke har været 
gode til at kommunikere med andre systemer.
– Men de systemer, der kommer nu, går 
mere og mere i retning af åbne protokoller, 
som gør, at de kan kommunikere mere og 
modtage beskeder fra andre typer driftssy-
stemer. Brand, central driftsstyring, hele 
pakken. Leverandørerne er begyndt at tænke 
i disse baner for at sikre åbne protokoller, så 
de både kan modtage fra og sende til andre 
systemer og sidde øverst i hierarkiet og hånd-
tere andre undersystemer, siger han.
Når man ser isoleret på sikkerhedssiden, 
bliver mange undersystemer samlet i 
ét overordnet system. Der er dog ingen 
grund til, at det overordnede system kun 
skal håndtere sikkerhed, og i fremtiden vil 
det komme til at tage sig af meget mere.

Indtil videre har sikkerhedssystemet været adskilt fra de 
øvrige systemer. Den tid er snart forbi. (Illustrationsfoto: 
Shutterstock)

Sikkerhedsbranchen er drifts-
udbydernes nye konkurrent. 
Sikkerhed og drift vil lidt efter 
lidt smelte sammen, spår salgs-
chef Erik Stenvaag fra Nokas.

     Vægterne får flere driftsopgaver, og Erik Stenvaag 
fra Nokas forventer, at sikkerhedsbranchen vil bevæge 
sig tættere og tættere på den tekniske bygningsdrift. 
(Foto: Georg Mathisen)
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Bygningerne skal være  

brintdrevne
De flytter teknologien fra bilen 
og ind i huset. Japan skal 
drives af brint, og for Norge 
kan brint overtage oliens rolle 
som eksportvare. OL 2020 skal 
være vendepunktet.

D
e første brintbiler har efterhånden 
rullet på de skandinaviske veje i et 
stykke tid, men de har ikke været 
nogen kæmpe succes. I Japan plan-

lægger regeringen derimod hele lokalsam-
fund, som er drevet af brint, og de slår 
gerne hul på de offentlige sparegrise for at 
gøre planerne til virkelighed.

Fra bil til hus. Det er måske nok bilerne, 
der løber med opmærksomheden i medi-
erne, men nu er det bygningerne, der skal 
drives af brint.
Brændselsceller producerer energi ved 
hjælp af en kemisk reaktion mellem brint 
og ilt. Processen udleder kun vanddamp 
og kræver kun den energi, der går til at 
producere og eventuelt transportere den 
brint, der skal bruges.
– Brændselsceller, der drives af brint, er utro-
ligt velegnede til japanske hjem. Det forklarer 
Yang Shao-Horn, som er direktør på centret 
for energilagring på Massachusetts Institute 
of Technology (MIT). Japanske boliger bru-
ger nemlig relativt lidt energi, siger hun.
Det starter i byerne:
– Uden store byer kan du ikke finde gode 
modtræk til klimaændringerne. Det er 
enklere at opbygge et brintnetværk i en 
tætbebygget by, siger Shao-Horn til net-
avisen Citylab.

En fod indenfor i Europa. I Japan får man 
statsstøtte til brændselsceller til hjemme-

Den brintdrevne Toyota Mirai er fremtidens bil – “mirai” 
er det japanske ord for “fremtid”. (Foto: Georg Mathisen)

Uden store byer kan du ikke finde gode 
modtræk til klimaændringerne. Det er 
enklere at opbygge et brintnetværk i en 
tætbebygget by.

“
Yang Shao-Horn, direktør på centret for energilagring på Massachusetts 
Institute of Technology (MIT).

Under OL i Tokyo i 2020 skal 6.000 boligenheder i OL-byen drives af brint. (Foto: Shutterstock)
u
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brug. “Ene-farm”, som de kaldes. Indtil 
videre er der et par hundredetusind på 
plads i japanske hjem. Inden 2030 skal ti 
procent af alle boliger i landet være udstyret 
med brændselsceller.
De moderne udgaver bruger naturgas, der 
pumpes ind i en celle, som udtrækker 
brint. Herefter blandes brinten med ilt 
fra omgivelserne. Reaktionen genererer 
strøm, og overskudsvarmen anvendes til at 
forsyne boligen med varmt vand.
Fra Japan breder denne tendens sig nu til 
andre dele af verden: Panasonic leverede 
Europas første brændselscelle til hjemme-
brug i Tyskland i 2014. I år er Panasonic 

og den tyske partner Viessmann begyndt 
at bearbejde Storbritannien og Østrig.

OL-byen. Maskin- og motorcykelprodu-
centen Kawasaki er i gang med at installere 
den første brintdrevne turbine i million-
byen Kobe. Den 1000 kilowatt store 
turbine skal levere strøm til hoteller, et 
internationalt konferencecenter og kontor-
bygninger med 10.000 medarbejdere samt 
sørge for varmt vand. I første omgang skal 
den kombinere brint med naturgas.
Men det vil hovedsageligt være OL, der 
skal fungere som udstillingsvindue for 
brug af brint til energi i hjemmet. I OL-

byen, hvor deltagere og officials indkvar-
teres, skal 6000 boliger drives af brint.

Tokyo-drømmen. Den japanske drøm tager 
dog sin begyndelse i hovedstaden. – OL i 
Tokyo i 1964 gav os højhastighedstogene 
Shinkansen. De kommende olympiske lege 
skal være startskuddet til et brintsamfund, 
som bliver hele Japans arv, erklærede Tokyos 
daværende guvernør Yōichi Masuzoe sidste år.
Og den nuværende guvernør, Yuriko 
Koike, følger i hans fodspor. Hun har 
afsat tre milliarder kroner til statsstøtte til 
brintdrevne el-biler og stationer, som skal 
sælge drivmiddel.

Statsminister Shinzo Abe bakker op. Brint 
er en stabil og sikker energikilde, som 
ikke bidrager til den globale opvarmning, 
udtaler statsministeren for et land, som 
har kæmpet med at dække sit energibehov 
efter Fukushima-ulykken. 
– Fremtidens brintsamfund er på nippet til 
at tage sin begyndelse her i Japan, siger Abe.

Til verden. – Vi regner med, at den brint-
teknologi, der indføres her i 2020, vil brede 
sig til hele verden, supplerer Motohiko 
Nishimura, som er viceadministrerende 
direktør i Kawasaki Heavy Industries.
For to år siden var han i Trondheim for 

at fortælle om mulighederne. – Brint er 
den billigste CO₂-fri energi, selvom den er 
dyrere end fossilt brændstof og atomkraft, 
siger Nishimura. Kawasaki bygger verdens 
første skib til fragt af brint.
Oprindeligt var det brunkul fra Australien, 
der skulle bruges til produktionen af 
flydende brint.
– I dag kommer over 95 procent af brinten 
fra fossilt brændstof. Skal vi producere ren 
brint, er vi nødt til at rense det beskidte 
brændstof, der anvendes til at producere 
brinten med, udtaler energianalytiker 
Cédric Philibert fra Det Internationale 
Energiagentur til britiske Daily Mail.

Norskproduceret. Det er her, Norge kom-
mer ind i billedet. Brint kan i fremtiden 
komme til at spille den samme rolle for 
Norge, som olie har gjort i de seneste 
årtier. For eksempel kan vindkraft fra Øst-
Finnmark bruges til at producere brint, 
som fragtes til Japan via Nordøstpassagen 
nord om Rusland.
– Brint kan blive Norges bedste mulighed 
for at cementere sin rolle som energi-
eksportør i fremtiden, siger Sintefs 
markedsdirektør Steffen Møller-Holst.
– Videreformidling af norsk naturgas 
med indfangning og lagring af kulstof vil 
sandsynligvis blive den eneste acceptable 

Brændselscellerne leverer allerede i dag strøm og varmt vand i et par hundredetusind japanske hjem. (Foto: Panasonic)
– Fremtidens brintsamfund er på nippet til at tage sin begyndelse her i 
Japan, siger den japanske statsminister Shinzo Abe. (Foto: Shutterstock) OL i 2020 skal blive gennembruddet for brint som energikilde i bygninger. (Foto: Georg Mathisen)

Honda leverer små brintstationer til hjemmebrug samt en 
separat energieksportenhed, så brintbilen i nødstilfælde 
kan drive huset i nogle dage. (Foto: Honda)

Tokyos tidligere guvernør Yōichi Masuzoe fastslår, at 
brintsamfundet skal være den arv, der lever videre efter 
OL i 2020. (Foto: Chatham House)
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form for energieksport i stor skala. Vores 
store, uudnyttede vedvarende energi-
ressourcer i form af vindkraft og små 
hydro-elektriske kraftværker udgør også 
et vigtigt bidrag, mener han.
Møller-Holst forventer, at brint indtil 
videre kun vil spille en beskeden rolle 
for norske husstande. Det begrunder 
han med, at der ikke anvendes så meget 
naturgas i Norge. – Andre steder i Europa 
er der til gengæld allerede iværksat initia-
tiver til at erstatte naturgas med brint, 
siger han.
I Norge kan brint blive et vigtigt bidrag i 
forhold til at reducere udledning fra olie- 
og gasvirksomheden i Nordsøen. Brinten 
kan også bruges til at lagre overskuds-
energien fra norske kraftværker i de 
perioder, hvor de producerer for meget.

Toyota i Tokyo. I Tokyo er et udstillings-
lokale og en asfalteret plads midt i byen 
indtil videre det mest synlige bevis på 
Japans satsning på brint. I udstillingsloka-
let står en Toyota Mirai, en brintdrevet bil, 
placeret foran skærme med information 
om brint som energikilde. Uden for er der 
en brintstation. Den er som en normal 
tankstation, men den skal ligge nogle 
meter længere væk fra det nærmeste hus. 
Og det er ikke Shell eller Q8, men Iwatani.
Netop Iwatani har været med til at føre 
brintsamfundet ud af Tokyo. Sammen 
med Toshiba og strømleverandøren 
Tohoku skal Iwatani bygge og drive et 
brintkraftsystem omtrent 300 kilometer 
længere nordpå. Det sker ironisk nok 
i Fukushima-præfekturet – et område, 
som er kendt for langt mindre positive 
energinyheder. Her skal der produceres og 
distribueres 10.000 kilowatt.
Honda har lanceret en brintbil, som også 
kan generere strøm til hjemmet. Brænd-
selscellen i brintbilen Clarity Fuel Cell 
kan sættes i en eksportenhed og drive et 
gennemsnitligt japansk hjem i syv dage. 
Og Honda er blot en af flere producenter, 
som satser på små brintstationer til 
hjemmebrug. De benytter solceller, 
strøm, gas eller andre energikilder til at 
producere brint til hjemmet.

Markedsdirektør Steffen Møller-Holst fra Sintef spår, at brint vil overtage 
rollen som Norges energieksportvare efter olien. (Foto: Sintef)

Det starter med bilerne. Men parallelt med at der bygges flere brintsta-
tioner, arbejder man også på at gøre det muligt at udnytte universets mest 
almindelige grundstof til opførelse af boliger og erhvervsbygninger. 
(Foto: Georg Mathisen)

Som inspiration til fremtidens brintsamfund er Toyotas brintbil udstillet 
midt i Tokyo med en detaljeret forklaring af, hvordan den drives. 
(Foto: Georg Mathisen)
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Den, der modtager informationer fra sensorer i 
kontorbygningen, kan knytte dem sammen med 
informationer om de enkelte medarbejdere. 
Skal de kunne se, hvornår de møder på arbejde? 
(Illustration: Shutterstock)
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I
nternet of Things (IoT) gør det langt 
enklere at bygge og drifte en bygning. 
Når alt taler sammen, kan du spare 
penge, skåne miljøet og øge trivslen. 

Men alle de informationer, som sensorer 
og enheder indsamler, kan anvendes til 
meget mere end at skabe et behageligt inde-
klima og en tilfredsstillende bundlinje.

Til cloud? – Er det kun dig, der får infor-
mationerne, eller indsamler enheden dem 
og sender dem til en cloudtjeneste eller til 

Skal du installere en ny enhed i 
bygningen eller opgradere med 
en ny føler eller sensor? Så er 
der én ting, du skal huske at 
spørge leverandøren om: Hvad 
gør den med de informationer, 
som den indsamler?

Google eller Samsung?
Det vil Atle Årnes gerne vide. Fagdirek-
tøren er Datatilsynets chef for ny teknologi.
– Du skal vide, hvad du helt konkret 
tilbyder dine kunder. Ellers kan du blive 
en del af en industri, som ikke overholder 
lovgivningen! siger han.

Ikke bare temperatur. Tag nu for eksempel 
en temperatursensor. Den registrerer 
temperaturen og informerer om den. Så 
kan du sidde i driftscentralen eller logge 
ind med en app og se, hvor varmt det er 
og regulere varmen efter behov. Kunden – 
både den, der ejer bygningen, og den, der 
lejer kontorer i den – sætter naturligvis 
pris på denne løsning.
Men hvad sker der med informationerne? 
Ender de i en database hos din leverandør? 
Og hvad registreres der ellers i det lokale, 
hvor temperatursensoren sidder? Tjekker 
du CO₂ i luften for at få overblik over, hvor 
mange der er i lokalet? Det kan være anven-

deligt, hvis der udbryder brand, og du vil 
vide, om alle er kommet ud, men det er ikke 
helt så godt, hvis arbejdsgiveren kan bruge 
informationerne til at overvåge, hvem der er 
på kontoret, og hvem der er andre steder.

Sammenkobler information. Hvis de store 
telefon-, pc- og softwareleverandører får 
fat i disse informationer, er det ikke noget 
problem at koble dem sammen med alt 
det andet, de allerede ved. Man kan følge 
en person fra kontoret, ud i bilen og hele 
vejen ind i det smarte hjem. Der har 
vedkommende måske sin varme eller sit 
køleskab koblet til internettet.
Det lyder måske uskyldigt, at en person, 
der fryser på kontoret og derhjemme, kan 
få tilsendt et skræddersyet tilbud på et nyt 
varmeapparat. Men er det også i orden, at 
CO₂-sensoren på kontoret sladrer om, at 
hun møder sent temmelig mange mor-
gener og går meget på toilettet, at køleska-
bet kan fortælle, at hun er holdt op med 

Storebror kan måske holde øje med dine kunder ved hjælp af de enheder, du har installeret. Stil spørgsmål til leverandørerne!, opfordrer Atle Årnes. På datatilsynets direktørs 
kontor hænger hans egne kunstværker, som godt kan tolkes ud fra dette tema. (Foto: Georg Mathisen) Du kan have fuld kontrol over bygningen via en smartphone eller en tablet. Men ved du, hvad der sker med informationerne fra sensorer og enheder? (Illustration: Shutterstock)

at købe øl, og at dette faktum ni måneder 
senere bliver fulgt op af tilbud på bleer?

Information som valuta. Billigt og mo-
derne teknisk udstyr kan virke besnærende.
– Men hvis det er ekstremt billig, eller 
måske endda gratis, betaler du altid på 
andre måder. Betaler du med kontanter, 
eller betaler du med personoplysninger? 
spørger Atle Årnes.
Sikkerheden er også en risiko. Jo billigere 
og enklere udstyret er, desto mindre har 
leverandøren tænkt over sikkerheden. En 
enhed, som er produceret til at holde i 
15-20 år ... hvor nemt er det at hacke den 
i dag? Og hvor nemt er det om 15 år, når 
den ikke er blevet opdateret, siden den 
blev installeret?
Det kan også ske, selvom man vælger 
seriøse leverandører og godt udstyr. Årnes 
fremhæver AMS-målerne som et eksempel. 
Man gik i gang med at bruge de nye 
strømmålere uden at tænke så meget over 

sikkerheden. Nu har NVE sørget for at få 
ryddet op. De har dog stadig mulighed 
for at indsamle utroligt mange detaljerede 
oplysninger, som mange virksomheder vil 
være interesserede i.

Her er spørgsmålene. Det norske datatilsyn 
holder i dag til i det centrale Oslo. Men hvad 
nu, hvis kontorerne skal flyttes engang i 
fremtiden? Hvilke spørgsmål vil eksperterne 
stille til udlejeren og driftsmedarbejderne?
– Så vil vi stille to spørgsmål, som overlap-
per lidt. Indsamles der informationer om 
medarbejderne her? Og sendes de videre 
til et andet sted?
– Hvis begge svar er nej, kan vi være lidt 
mere rolige. Men hvis det første svar er “ja, 
det er vi nødt til, for vi skal overvåge varme 
og luft i denne bygning”, sender vi en byge 
af spørgsmål retur: Hvordan beskyttes disse 
oplysninger? Er I sikre på, at det kun er de 
virksomheder, der skal have oplysningerne, 
der får dem?, siger Atle Årnes.

Hvis det andet svar også er “ja, oplys-
ningerne leveres til dem, der behandler data-
ene for at foretage beregninger og hjælpe os 
med detaljer om luftkvalitet og varme”, ville 
Årnes spørge, hvordan databehandlings-
aftalen med den pågældende virksomhed ser 
ud. Jo flere underleverandører der er, desto 
sværere er det at bevare overblikket.

Den farlige sætning. – Hvis der i vilkårene 
så også er en sætning med ordlyden “vi 
kan bruge de oplysninger, som vi indsamler, 
til at forbedre vores tjenester”, ville jeg 
være meget skeptisk. Vil de bruge dem 
i reklameøjemed? Hvad indebærer det? 
Google, Facebook og Microsoft har den 
tekst i deres vilkår. Det har norske virk-
somheder også, fortæller Årnes.
Med andre ord: Du skal vide, hvad oplys-
ningerne anvendes til, og du bør informere 
dem om, hvad du arbejder med. Men først 
og fremmest: Spørg din leverandør!
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Spændende og skræmmende på nettet
Du kan få svar på spørgsmål, 
som du ikke engang vidste, at 
du havde. Samtidig risikerer 
du, at hackere kan få kontrol 
over hele bygningen. Internet 
of Things byder på masser af 
muligheder og nye trusler.

N
år alverdens sensorer og enheder 
i bygningen bliver koblet til inter-
nettet og kommunikerer, bliver 
det meget enklere at danne sig et 

overblik og få kontrol.
– IoT kan ikke bare øge kundetilfreds-
heden, men også føre til nye indtægter i 
form af nye tjenester, som du kan sælge, 
reklamerer Novotek. De er en af et utal af 
nye og gamle leverandører, som forsøger 
at sikre sig en bid af markedet inden for 
Internet of Things.

Helhed. Mens Novotek taler om bedre 
kommunikation mellem ejeren og den 
driftsansvarlige i en bygning, er it-leveran-
døren Atea optaget af helheden i selve 
driften:
– Flere dele af bygningen, for eksempel lys 
og ventilation, har vist tendenser til at blive 
intelligente, men helheden har manglet. 
Nu er det på tide, at de virkelig intelligente 
løsninger implementeres i driften af byg-
ningen, og fremtiden vil måske blive helt 
anderledes, end man forestiller sig, siger 
Frode Aardal, som er leder af afdelingen 
for fremtidsbyggeri.

Nytænkning. Han mener, at kunderne har 
fået en bedre forståelse af, hvordan intel-
ligente bygninger kan udnyttes. Samtidig 
er byggebranchen ikke den bedste til at 
tænke i nye baner.
– Vi er nødt til at tænke helt anderledes, 
end vi traditionelt har gjort. Når nogen 
for eksempel fryser lidt på arbejdspladsen, 
har reaktionen hidtil været, at man øger 
temperaturen i den zone, hvor vedkom-

mende sidder. Men på en arbejdsplads, 
hvor sensorerne sidder i hvert eneste lysar-
matur, åbner der sig helt nye muligheder. 
Bygningen kan have en app, som viser, at 
der er en varmere siddeplads i den sydlige 
ende af bygningen, skriver Aardal i en 
markedsføringstekst fra Atea.
Han taler om LED-lamper med indbyg-
get CO2-sensor, temperaturmåler og 
bevægelsessensor. Men lamperne er ikke 
koblet til den normale strømforsyning – 
det eneste stik er et netværkskabel, som 
forsyner hver lampe med strøm.

10 GB. Summen af alt dette er enorme 
datamængder. En enkelt bygning kan 
generere op til 10 gigabyte om ugen. Det 
kræver processorkraft at få noget fornuf-
tigt ud af alle disse data. Men når det hele 
fungerer, kan den driftsansvarlige få svar 
på spørgsmål, som han ikke engang vidste, 
at han havde. – Systemerne kan se sam-
menhænge, som vi ikke formår at opfatte, 

siger Frode Aardal fra Atea.
– Moderne bygninger er automatiserede 
og har sensorer, som kommunikerer med 
hinanden og reagerer på de input, de får. 
Vi vil bygge kognitive bygninger, altså 
bygninger, som tager data fra sensorer og 
eksterne kilder og samler informationerne 
i en stor database, skriver Aardal på sin 
blog.

Parkeringsnetværk. I Trondheim har 
Telenor og Q-Free i mere end et år arbej-
det på det, som de selv kalder for “det 
første skridt på vejen mod et kommercielt 
IoT-netværk i fuld skala i Norge”. Der tales 
om parkeringspladser, der selv fortæller, 
hvor der er ledigt og gør det muligt at 
reservere plads via mobiltelefonen, og man 
kan blive dirigeret videre til andre parke-
ringspladser, hvor der er ledige pladser.
Samarbejdspartnerne bruger 4G-mobil-
nettet til kommunikation mellem de 
opkoblede enheder.

IoT er den engelske forkortelse for 
“Internet of Things”, som på dansk betyder 
“tingenes internet”.
Det er infrastrukturen bag informations-
samfundet, hvor et stort antal fysiske 
enheder kommunikerer med hinanden og 
med internettet. Enhederne i Internet of 
Things er typisk batteridrevne og koblet 
sammen via trådløs kommunikation. De 
kan sende information til hinanden og til 
andre enheder på internettet.

Enhederne i Internet of Things kan være 
udstyret med sensorer, som kan måle 
temperatur, tryk eller position, samt 
kommunikationsudstyr. Dermed kan for 
eksempel en driftsansvarlig for en bygning 
få nyttig information fra fysiske enheder 
og kommunikere med andre enheder 
af samme type eller med internettet og 
slutbrugerne.

(Kilde: Store Norske Leksikon)

Tingenes internet – Internet of Things (IoT)

– Takket være et lavt energiforbrug, en 
lang signalrækkevidde og et højt sikker-
hedsniveau kan selv den mindste enhed, 
hvad enten den er under eller over jorden, 
i tætbefolkede områder eller langt uden 
for lands lov og ret, kobles til internettet, 
siger Bjørn Amundsen, dækningsdirektør 
i Telenor Norge.

Hjerteknuser. Men Internet of Things er 
bestemt ikke ufarligt. Alt, der er på nettet, 
kan i princippet hackes. – Sikkerhed er 
den nye grundmur i bygningen, som 
Ateas Frode Aardal udtrykker det.
Sintef-forsker Marie Moe illustrerer det på 
hjerteskærende vis. – Kan hackerne knuse 
mit hjerte? spørger hun.
Moe fik indopereret en pacemaker for 
nogle år siden. Da hun begyndte at spørge 
lægerne, hvordan dataene om hendes krop 
var sikret, kunne ingen svare. Hun har 
ikke selv adgang til koden til dataene. Men 
pacemakeren er i stand til at indsamle in-
formationer og sende dem via internettet. 
Det gør den sårbar.

Hacket pacemaker. Moe og hendes 
forskerkolleger gik ind på eBay, købte 
brugte pacemakere og hackede dem.
Medicinsk udstyr kan føre til fejlbehand-
ling på grund af både menneskelige fejl og 
softwareproblemer. Det har hun selv 
oplevet, da hun på vej op ad en lang 
trappe pludselig troede, at hun skulle dø. 
Det viste sig, at hendes pacemaker var 
indstillet til en gennemsnitlig 80-årigs 
hverdag, ikke en kvinde i den erhvervs-
aktive alder.
– Jeg vil ikke skræmme andre patienter. 
Men vi har allerede påvist, at en pacemaker 
kan hackes, siger Marie Moe.
Hendes pacemaker er i princippet koblet 
til internettet på samme måde som en 
hvilken som helst anden enhed i en byg-
ning, men konsekvenserne af et hacker-
angreb er dog ikke helt de samme.
– Hvis en hacker får adgang til bare én 
IoT-enhed, kan han potentielt bruge 
denne enhed til at få adgang til resten 
af netværket og gøre skade, konstaterer 
NTNU-professor Harald Øverby, som har 
skrevet artiklen om Internet of Things i 
Store Norske Leksikon.

Sintef-forsker Marie Moe har prøvet at hacke sit eget 
hjerte – eller i hvert fald en pacemaker mage til den, 
som hun selv bruger. (Foto: Sintef)

Forskningsdirektør Anders Hagen fra Q-Free (t.v.) og 
dækningsdirektør Bjørn Amundsen fra Telenor Norge 
fremviser den nye teknologi, som lige nu testes på en 
smart parkeringsplads i Trondheim. 
(Foto: Anh Vu Nguyen, Q-Free)

Medarbejderne kan styre lyset, lige der hvor de sidder, via en app på telefonen. (Foto: Philips Lightning)
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Europa sparer energi
Skærpede regler får flere og 
flere leverandører til at tænke i 
nye baner inden for energi-
besparende bygninger. 
Sunpartner gik for eksempel 
fra armbåndsure til dekorativ 
yderbeklædning med solceller.

E
nergibesparende byggeri er ikke 
på lige hurtig fremmarch i alle 
lande. Men når 350.000 branchefolk 
samles på Batimat-messen i Paris for 

primært at tale om nye energikrav, siger 
det sig selv, at der snart kan komme mere 
fart på produktudviklingen.
EU har opstillet et mål om at reducere det 
primære energiforbrug med 20 procent fra 
2007 til 2020. I Frankrig taler man om at 
indføre strengere krav end i nabolandene. 
Dermed blev årets udgave af branchemes-
sen Batimat et samlingspunkt for en lang 
række nye produkter og løsninger.

Solceller på facaden. – Klimaskallen på 
bygninger bliver bedre og bedre takket være 
mere effektiv isolering. Samtidig vil alle facade-
leverandører tilbyde stadig mere effektiv 

Det er solvæggen, der skaber værdi. Christophe Longuet har stor tiltro til solcellevægge, der kan se ud, præcis som arkitekten og kunden ønsker det. Bag ham ses nogle af 
standardfarverne og -mønstrene.

Vinduerne tager kampen op mod ventila-
tionsanlægget.
Ventilation giver et glimrende indeklima, 
men folk åbner vinduerne alligevel. Uanset 
om det gælder kontoret eller soveværelset, 
gør de personer, der opholder sig i loka-
lerne, ikke altid, som de skal.
Det gør vinduesproducenten Velux nu 
noget ved. Netatmo, som lanceres i 2018, 

styrer vinduerne for at hæve eller sænke 
temperatur, fugtighed eller lysindfald. 
Hvis det er for varmt eller fugtigt, åbnes 
vinduet – enten automatisk eller ved hjælp 
af mobiltelefonen.

Sensorer og kontrolenheder åbner eller lukker vinduer 
og solafskærmning. (Illustration: Velux)

Åbner automatisk

solbeskyttelse og ventilation, opsummerer 
messearrangøren Reed Expositions.
Det er ikke nok at beklæde taget med 
solceller eller solfangere. Og det er heller 
ikke altid den bedste løsning. Der kan lige 
så godt være brug for grønne planter, biku-
ber, køkkenhave eller andre miljøvarianter. 
Derfor er flere og flere begyndt at vende 
blikket mod facaden.
– Hele facaden skal udnyttes, konstaterer 
Reed.

Energiguld. Nøjagtigt det samme budskab 
hører vi fra Christophe Longuet. Han er 
salgsdirektør for Sunpartner Technologies, 
som løb med innovations-guldmedaljen 
på messen for sin energiproducerende 
yderbeklædning.
Men det startede i en helt anden branche. 
Salgsdirektøren smøger skjorteærmet op og 
viser sit armbåndsur. Det var det første Sun-
partner-produkt, der blev drevet af solenergi.
– Men efter indførelsen af de nye regler 
om energiforbrug i bygninger gik vi ind i 
byggebranchen, fortæller han og peger på 
nogle vinduer, som både genererer energi 
og skærmer mod solen.

Designerceller. Æstetikken må ikke blive 
ofret på funktionalitetens alter. Overfladen 

skal både producere energi og have det 
udseende, som arkitekten ønsker, mener 
Longuet.
Nu er solcellepanelerne monteret sammen 
med farver og mønstre – både standard-
løsninger og specialproduktion efter 
kundens ønsker.
– Med denne beklædning producerer 
væggen 120 watt pr. kvadratmeter. Det er 
en god hjælp i forhold til at gøre bygningen 
energineutral, siger Longuet.
– Derudover er overfladen af glas, som altid 
er rent, siger han og fortæller, at den ved 
behov kan leveres i en selvrensende udgave.

3600 kroner. Det koster at være strømpro-
ducerende. I dette tilfælde 3600 kroner pr. 
kvadratmeter. Men sammenlignet med 
andre materialer og i betragtning af, at 
Wysips Cameleon, som beklædningen 
hedder, producerer energi, er det ikke nogen 
dårlig investering, hævder Christophe 
Longuet.
Når man først har styr på energiproduk-
tionen, skal man sørge for at implemen-
tere løsninger, som er bedre til at lagre 
energien i bygningen, og som følger op på 
drift og vedligeholdelse, konstaterer Reed 
Expositions efter at have oplevet alt det 
nye på årets Batimat-messe. u

u
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Præcis som en strømmåler, bortset 
fra at den måler luft. Nu bliver det 
muligt at måle, hvor mange kubik-
meter luft og hvor meget varme eller 
kulde en lejer får via ventilations-
anlægget.

Lejerne betaler kun for eget forbrug. Det er 
ikke specielt revolutionerende, når der er 
tale om elektricitet. Men nu kan interessere-
de drive bygningen og indgå lejeaftaler, 
hvor vilkåret er, at man også betaler for den 
faktiske brug af ventilationsanlægget.
Der er tale om verdens mest innovative 
VVS-produkt. I hvert fald ifølge dom-
merne på Interclima+Elec – fagmessen, 

som foregår parallelt med Batimat. Her 
vandt tyske Luftmeister guld, da der skulle 
uddeles innovationspriser.
Systemet fordeler energiudgifterne ved at måle 
det reelle energiforbrug. Verdens første luft-
energimåler, som producenten selv omtaler det.
Luftmeister kan måle nøjagtigt, hvor 
mange kubikmeter luft hver enkelt har 
brugt. Så kan energiforbruget lægges sam-
men og deles op i opvarmet og afkølet luft.
– Hver enkelt lejer betaler for sit eget 
forbrug. Det giver retfærdighed og en 
situation, hvor man slipper for juridiske 
tvister og ubetalte regninger. Samtidig er 
det positivt for miljøet, eftersom brugerne 
ifølge Luftmeister vil være interesserede i 
at reducere forbruget, hvor det er muligt.

Verdens første luftenergimåler

Ny maling kan regulere temperaturen 
indendørs med op til fire grader. 
Ifølge producenten kan den reducere 
energiforbruget med op til 15 pro-
cent i en bolig.

Maling, der påvirker temperaturen, er 
ikke noget nyt, og selv norske Jotun sælger 
en del isolerende maling i varmere lande. 
Men den nye Bioactiv+ gør mere end bare 
at isolere – den lagrer varme og afgiver 
den igen, når der er brug for den.
Det er franske Franceinnov, der står 
bag malingen. Den skal males på inder-
væggene i et millimetertykt lag. Malingen 
indeholder mikrokapsler med faseæn-
dringsmaterialer, det vil sige materialer, 
som optager eller afgiver varme ved at 
skifte mellem fast form og væskeform.
Når temperaturen i lokalet kommer op 
på en vis temperatur, smelter mikrokaps-
lerne. Dermed lagres den ekstra energi i 
malingslaget i stedet for at varme lokalet 
op. Når temperaturen falder igen, skifter 
kapslerne til fast form og afgiver dermed 

Maling regulerer temperaturen

Luftmeister fordeler udgifterne til henholdsvis varm og kold luft.

den lagrede energi. Den afgives til lokalet, 
så temperaturen opretholdes.
– Dermed begrænses temperaturudsving-
ene, hvilket øger komforten, siger teknisk 
direktør Jean François Paradeise.
Han understreger, at malingen ikke kan 
fungere som erstatning for opvarmning 
eller isolering. – Men den er især praktisk 
om sommeren, hvor man kan undgå over-
opvarmning fra vinduerne og reducere 

kølebehovet, siger han.
Malingen er blevet testet i to lejligheder 
og et parcelhus i et varmere klima end det 
nordiske, men efterfølgende har man også 
udviklet en version, der passer til steder 
med lavere temperaturer. I parcelhuset 
sænkede malingen strømforbruget fra 
36.288 til 32.544 kilowatt-timer på et år, 
hvilket svarer til ni procent.

– Malingen giver en økonomisk besparelse ved at lagre og bruge den energi, der allerede er i lokalerne, forklarer 
Mireille Barbot og Jean François Paradeise fra Franceinnov.

Grønne bygninger fra Norden til verden
Grønne nordiske byggeløs-
ninger skal erobre verden. 
Smart cities samarbejder for 
at undgå at skulle opfinde den 
dybe tallerken hver gang, og 
de har stor tiltro til, at de gode 
løsninger kan eksporteres.

H
vis hver enkelt by selv opfinder 
den dybe tallerken og bestiller 
deres helt egen specialløsning, 
bliver det svært for leverandø-

rerne. Vi er nødt til at skabe samarbejde 
på tværs af byerne for at opbygge et fælles 
marked, siger Gaute Hagerup.

Eksporterer smart cities. Han er ansvarlig 
for satsningen på smart cities hos Innovasjon 
Norge. I en verden, hvor et utal af byer 
vil være intelligente på hver deres måde, 
fokuserer han på sammenhold. 
– Smart cities skal blive en eksportvare. 
Norske byer har enorme muligheder, hvis 
de bare vil samarbejde på tværs. Det kan 
føre til et enormt hjemmemarked, som 
norske virksomheder så kan føre videre ud 
i verden, mener Hagerup.
På årets internationale smart city-kongres 
i Barcelona måtte Innovasjon Norge og de 
intelligente byer tænke i endnu større skala. 
Her havde de nordiske lande en fælles stand. 
Stockholm, Tampere, Trondheim, København 
og flere andre byer fortalte om deres løsninger.

Grøn byggetillid. – De fem nordiske lande 
repræsenterer tilsammen 25 millioner 
indbyggere. Den 11. stærkeste økonomi 
i verden. Hvis man kan få Norden til at 
tænke som ét samlet marked, har vi store 
muligheder globalt. Det gælder især for 
små og mellemstore virksomheder. De 
har brug for hjælp, så de ikke bliver ud-
konkurreret af Microsoft, Cisco og andre 
store virksomheder, siger Gaute Hagerup.
Han mener, at nordiske virksomheder har 
et positivt ry i andre lande. Mange skæver 

Gunnar Edwin Crawford sætter stor pris på åbenheden mellem de intelligente byer. Smart city-chefen i Stavanger kan 
for eksempel få tilsendt og kopiere alt materiale fra København, hvis han bare beder om det. Nu har disse to byer, 
sammen med i første omgang ti andre, etableret et nyt netværk for nordiske smart cities.

til Norden, når de skal have inspiration 
til grøn teknologi og bæredygtige sam-
fundsmodeller.
– Hvis du har en løsning til miljøvenlig 
teknologistyring i bygninger, og du er 
norsk, svensk eller dansk, kan du helt au-
tomatisk nyde godt af en høj troværdighed 
og kundernes tillid, mener Hagerup fra 
Innovasjon Norge.

CO2-neutral. Det må helst ikke tage for 
lang tid, eftersom mange byer i Norden 
har vokseværk. – Vi får 1000 nye indbyggere 
om måneden, siger Marius Sylvestersen fra 
Copenhagen Solutions Lab. Han for-
talte smart cities-verdenen om, hvordan 
København håndterer alt fra trafikflow til 
digitale tjenester.
– I 2025 skal vi være verdens første CO2-
neutrale hovedstad. Så skal halvdelen af 
al transport til arbejde og studier foregå 
på cykel. Oversvømmelsesrisikoen skal 
være reduceret med 30 procent, står der i 
målene fra København.
– Vi er ikke på udkig efter teknologi, vi 
er på udkig efter løsninger, siger Marius 
Sylvestersen.

Taler helt åbent. I Stavanger er Gunnar 
Edwin Crawford netop tiltrådt som smart 
city-chef. Stavanger-regionen er blevet 
udpeget som den norske erhvervsklynge 
på smart city-området, og Crawford håber, 
at de kan oprette deres helt egen smart 
city-uddannelse på universitetet. Han ser 
frem til et godt samarbejde med de lokale 
erhvervsdrivende, men også med andre 
nordiske smart cities.
Han kom til kommunen fra en innova-
tionsstilling i Lyse-koncernen. Overgangen 
fra en privat virksomhed med forretnings-
hemmeligheder til et smart city-netværk, 
som deler alt, har været stor.
– Når jeg spørger København, hvilken 
strategi de har for at gennemføre deres 
projekter, sender de den bare til mig. Vi 
kan sikkert tilpasse og bruge en masse af 
den. Dataene er åbne og udveksles frit, 
siger Gunnar Crawford.

Nyt netværk. På Smart Cities Expo benyt-
tede han og de andre nordiske smart 
city-chefer lejligheden til at underskrive en 
aftale om etableringen af et nordisk smart 
city-netværk. Det har til formål at fremme u
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videndeling, skabe fælles standarder og 
opbygge et nordisk brand.
I første omgang er det København, 
Aarhus, Vejle, Aalborg, Odense, Helsinki, 
Tampere, Bergen, Trondheim, Oslo, 
Stavanger og Stockholm samt det danske 
smart city-samarbejde City Pack, der er de 
første medlemmer i det nordiske netværk.
Analytikerne hos Frost & Sullivan anslår, at det 
globale smart city-marked i 2020 vil repræsen-
tere en værdi på 13.000 milliarder kroner.

Gaute Hagerup vil gøre smart cities til en nordisk 
eksportvare og tror på, at grønne byggeløsninger fra 
Norden kan erobre resten af Europa. 
(Foto: Trond Isaksen, Innovasjon Norge)

– Vi er ikke på udkig efter teknologi, vi er på udkig efter 
løsninger, siger Marius Sylvestersen fra Copenhagen 
Solutions Lab.

Mere arbejde til dig i plusbyen
Du bliver vigtigere end nogen-
sinde. I fremtidens intelligente 
byer vil du få flere og vigtigere 
arbejdsopgaver, varsler folkene 
bag Europas første plusby.

Overvågning af smittefare
Da først Östersund og kort 
derefter Skellefteå fik parasitter i 
drikkevandet, blev det startskud-
det til indførelsen af ny teknologi 
til overvågning af afløbssystemet.

– Afløbet blev ikke overvåget. Dermed 
kunne afløbsvand lække fra rørene 
og ud i drikkevandet, forklarer Jan 
Hedström fra Aquaductus. Firmaet 
fra Skellefteå i Sverige begyndte efter 
parasitangrebene at levere sensorer, 
som overvåger væskeniveauet i rør, på 
kraftværker og i brønde.
I 2010 og 2011 blev flere tusind men-
nesker syge. – De havde ingen overvåg-
ning. Vi har batteridrevne sensorer, 

som måler niveauet i afløbsvandet og sender 
målingerne via mobilnettet. Det giver des-
uden en indikation af, om der er indgående 
lækage, altså om der trænger regnvand ind, 
fortæller Hedström. På smart city-kongressen 
stod han på en stand sammen med North 
Sweden Cleantech, som prøver at hjælpe 
smart city-leverandører i Västerbotten og 
Örnsköldsvik med at komme ud i verden.
– I Sverige kombinerer vi målingerne med 
nedbørsdata. Vi er til stede fra Skåne i syd til 
Skellefteå i nord og har desuden to projekter 
i Finland. Norge har derimod ikke de samme 
regler, så der satser vi ikke, fortæller Jan 
Hedström.

Fra deres udgangspunkt i Skellefteå vil Jan Hedström og 
Aquaductus ud i verden og overvåge afløb.

N
ul og zero. Smart og plus. Grøn 
og sund. Det skorter ikke på fine 
ord, når man vil beskrive frem-
tidens bygninger, bydele og byer. 

Men hvad kommer de til at betyde for dig?
En vigtigere rolle og mere at lave, hvis 
man skal tro Hans Jacob Låhne og Ole 
Emil Johnsen. De arbejder på at udvikle, 
hvad de kalder “Europas første plusby”.

En helt ny by opbygget fra scratch. Det 
drejer sig om Sollihøgda – flaskehalsen for 
pendlere, der kører langt for at komme til Oslo. 
Når den nye Ringeriksbane bliver udvidet, 
kan man via en ny station her tage toget til 
Sandvika på 6 minutter og til Oslo centrum 
på 22 minutter. Dette ubeboede skovområde 
i Bærum vil i så fald blive adresse for 30.000 
indbyggere og 15.000 arbejdspladser.
– Vi bygger en by helt fra scratch. Det 
er vi nødt til at gøre så miljøvenligt som 
muligt, konstaterer Johnsen. Han er 

seniorkommunikationsrådgiver hos Cowi, 
som er involveret i arbejdet med at udvikle 
Sollihøgda Plussby.
De er stadig på et tidligt stadie i processen. 
Hvis etableringen bliver en realitet, åbner 
den nye togstation i 2026, og de første boli-
ger vil være klar til indflytning lidt før.
– Vi kan se hovedlinjerne, men det er for 
tidligt at sige noget specifikt om sensor-

teknologien, opsummerer Låhne. Til 
daglig er han kapitalforvalter hos North 
Bridge Management, der ejer en del af det 
område, som i dag hedder Avtjerna.

Rørsystemer. Han fortæller om en plan, 
hvor et af de vigtigste tiltag er, at der stort 
sett ikke vil blive gravet grøfter. Med 
rørsystemer i stedet for grøfter kan man 

nemmere få plads til alting under jorden 
og opgradere efter behov. I Oslo-området 
har man et stort overskud af stenmate-
riale som følge af en lang række vej- og 
jernbaneprojekter. Det kan bruges til at 
opbygge terrænet over de nye rørsystemer 
i stedet for at grave dem ned i jorden.
– Det står for eksempel klart, at vi skal have 
vakuumaffaldssystemer. Vi skal ikke have 
lastbiler ind i byen, siger Hans Lacob Låhne.

Lærer af Fornebu. Sollihøgda-udvidelsen 
ligger indtil videre inden for Bærums kom-
munegrænse. 
– Der er ingen anden kommune, der er 
så godt rustet til at bygge en hel by op fra 
grunden, konstaterer Låhne. Bærum har 
allerede opbygget et helt nyt erhvervs- og 
boligområde på Fornebu, efter at Oslos 
gamle hovedlufthavn blev nedlagt.
Ole Emil Johnsen mener, at det er en 
naturlig udvikling at tage skridtet fra nul-
emissionshuse til nul-emissionsbydele og 
videre til en hel plusby. Han mener, at folk er 
klar til at tage langt større miljøhensyn, end 
de gør i dag, hvis de bare får alting serveret.

Smartere vandforbrug. Arbejder man med 
ventilation, el, rør, energi, automation eller 
sikkerhed, spår Hans Jacob Låhne, at man får 
mere at lave i fremtidens miljøvenlige byer.
– Der vil komme flere opgaver, samtidig 
med at der vil være behov for mere efter-
uddannelse. Når vi skal spare på energien, 
er vi for eksempel nødt til at bruge vand på 

en smartere måde, siger han og taler om 
salat, som dyrkes lokalt og skal have vand, 
og om kulsyret vand, som ikke i lige så høj 
grad vil blive transporteret.
– Branchen vil få mere at lave, og vi håber, 
at vi kan få folk i alle aldre til at flytte 
hertil, siger Johnsen og Låhne.

Stenmateriale fra hele Østlandet skal anvendes til at genopbygge terrænet i plusbyen Sollihøgda. (Illustration: Cityscape Digital)

Hans Jacob Låhne (til venstre) og Ole Emil Johnsen vil bygge en energiproducerende by til 30.000 indbyggere i et 
ubeboet skovområde vest for Oslo.

u

u
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Almaty, Kasakhstans største by, inviterte til Smart City Forum i november. (Foto: iStockphoto)

Affald værst 
for smarte byer
Smart City-rådgiverne mener, 
at hver tredje by i løbet af få år 
vil begynde at planlægge smart. 
Når sovjettidens storbyer skal 
gøres smarte, er det miljøet, 
der halter efter.

A
ffaldshåndteringen sakker bagud, 
fordi der er så meget andet, der 
skal gøres først.
– Miljøet og affaldshåndteringen 

får ikke nok opmærksomhed eller bliver 
ganske enkelt ignoreret. Det er en tendens, 
som man ser i de fleste udviklingslande.

Nul genbrug. Det fastslår forskerne 
Farrukh Irnazarov og Marina Kayumova. 
Irnazarov arbejder for det centralasiatiske 
udviklingsinstitut i Kirgisistans hovedstad 
Bisjkek og Kayumova i Verdensbanken.
De har set nærmere på, hvordan Smart 
City-tankegangen kan udvikles i byer, som 
har været alt andet end smarte. I praksis 
vil det sige hovedstæderne i de fem 
tidligere sovjetrepublikker i Centralasien: 
Astana i Kasakhstan, Ashgabat i 
Turkmenistan, Bisjkek i Kirgisistan, 
Dusjanbe i Tadsjikistan og Tasjkent i 
Usbekistan. Derudover har de også kigget 
på Almaty, Kasakhstans største by, som 
var landets hovedstad frem til 1998.
– Moderne teknikker til sortering, 
håndtering og genbrug af affald er ikke 
på plads i Centralasien, konstaterer de. 
Regeringerne i de fleste udviklingslande 
undlader at tænke på miljøet og koncen- u
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trerer sig om transport, informations- og 
kommunikationsteknologi og viden.

Forfald. Sidste år kunne du i Indeklima 
læse om, hvordan Asien bygger smarte 
byer helt fra grunden. Fra højteknologiske 
byer i nærheden af moderne knude-
punkter i Japan, Sydkorea og Singapore 
til ambitiøse multimilliardprojekter i et 
Indien, som ikke engang har formået at 
skaffe sine indbyggere adgang til toiletter.
Men i de fem lande, som tidligere var en 
del af Sovjetunionen, ser virkeligheden 
noget anderledes ud. – Her er der en 
aldrende infrastruktur i forfald, trafikprop-
per og forurening, opsummerer Irnazarov 
og Kayumova i en artikel i forskningstids-
skriftet Central Asian Affairs.
25 år efter Sovjetunionens fald er der 
stadig lang vej igen, før de seks storbyer i 
regionen bliver smarte. Forskning i dette 
emne i de tidligere sovjetrepublikker er 
nærmest ikke-eksisterende.

Love og regler. De to forskere har kigget 
på transport, viden og færdigheder (eller 
“humankapital”, som det hedder på 
økonomiforskersprog), innovation, IKT, 

elektricitet, miljø, byggeri og affaldshånd-
tering.
Det er de to kasakhiske byer Astana og 
Almaty, der har de bedste forudsætninger 
for at blive smarte. Astana er en planlagt 
by, som næsten er bygget op fra grunden 
for at blive hovedstad. Det skete dog, 
længe inden Smart City-begrebet så 
dagens lys, og infrastrukturen er langt fra 
at være på Smart City-niveau.
Irnazarov og Kayumovas kortlægning 
viser også, at der ikke er nogen automatisk 
sammenhæng mellem omfattende natur-
ressourcer og smart storbyudvikling. Det 
er først og fremmest love og regler, der 
er afgørende for, hvor smarte byerne er 
blevet.

Hver tredje by. De største byer i Kasakhstan 
holder sig ikke tilbage fra at spise kirsebær 
med de store for at markere sig i debatten 
om smarte byer. Astana er vært for årets 
verdensudstilling – Expo – med frem-
tidens energi som tema. Almaty inviterede 
til Smart City Forum i november.
IDC, International Data Corporation, 
arrangerer forummet og samarbejder 
desuden med myndighederne om at skabe 

Smart City-løsninger i landets tre største 
byer: Almaty, Astana og Tjimkent. Kon-
sulentfirmaet har tidligere arbejdet med 
udvikling af smarte byer i for eksempel 
New York og Riyadh.
– De prioriterede områder er intelligente 
transportløsninger, smarte offentlige tjenester, 
trygge byer og smart sundhed og uddannelse, 
siger regionschef Andrej Beklemisjev.
– I løbet af et par år regner vi med, at hver 
tredje store og mellemstore by i verden har 
udarbejdet en køreplan for opbygning 
af en smart by. Vi håber, at vi kan gøre 
Almaty til en model for urban udvikling 
for hele Centralasien, siger Beklemisjev.

Moderne teknikker til 
sortering, håndtering og 
genbrug af affald er ikke 
på plads i Centralasien.

“
Forskerne Farrukh Irnazarov og Marina Kayumova.

Lige nu bygges der mange moderne bygninger i de centralasiatiske hovedstæder, her i Bisjkek i Kirgisistan. Der findes 
dog stadig masser af standardiseret byggeri fra sovjettiden med gamle løsninger til vand, varme og indeklima.

Metrosystemet i Almaty er moderne, men begrænset.

Typisk affaldshåndtering i Bisjkek. Affald er hovedproblemet, når centralasiatiske storbyer skal tænke smart. Her håndteres affaldet i Almaty på gammeldags manér.
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S
iden da er der sket en gradvis vækst 
frem til i dag, hvor passagertallet er 
nået helt op på omkring syv milli-
oner om året. Nu er tiden inde til 

endnu en udvidelse, eftersom udenrigsflyv-
ningerne stiger støt og sikkert.
– Baggrunden for at bygge den nye ter-
minal er først og fremmest et behov for 
at kunne tage imod større fly og at have 
kapacitet til at håndtere den voksende 
passagerstrøm fra lande uden for Schengen, 
udtaler lufthavnsdirektør Charlotte 
Ljunggren.

Omfattende projekt. Den nye terminal, 
der bygges på Landvetter, er på 12.000 
kvadratmeter, og projektet er organiseret 
som en partneringaftale mellem Swedavia 
og NCC. 
– NCC, som vi samarbejder meget med her 
i Gøteborg, hyrede os til at stå for ventila-
tionsinstallationerne i bygningen, fortæller 
Ulrik Andersson, projektchef hos GK. 
– Vi har kontrakt på udførelsen af det 
praktiske arbejde. Eftersom der er tale om 
en partneringaftale, er vi også involveret 
i planlægningen, hvor vi bidrager med 
vores viden og udarbejder forskellige typer 
kalkuler.

Indeklima. – Hovedopgaven er at instal-
lere et airconditionanlæg til den nye 
terminalbygning, hvor der skal behand-
les cirka 55 kubikmeter luft i sekundet, 
fortæller Andersson. 
– Terminalen er opdelt i zoner. I hver zone 
efterbehandler vi luften, og vi benytter 
VAV-løsninger. Lufttilførslen bliver hele 
tiden reguleret efter behovet i de forskel-

Ny terminal på 

Landvetter
Göteborg Landvetter Airport 
tog i 1977 over efter byens 
gamle lufthavn, Torslanda. 
Dengang var lufthavnen 
dimensioneret til tre millioner 
passagerer om året. 

lige zoner. Reguleringen foretages primært 
af sensorer i spjældene, og vi vil derfor ind-
ledningsvis undlade at styre lufttilførslen 
med aktive ventiler.

Anlægsstart for GK. – Lige nu befinder vi 
os i planlægningsfasen, oplyser projekt-
chefen. Indtil videre er den nye terminal 
nemlig ikke andet end et hul i jorden. 

Det faktiske anlægsarbejde går først i 
gang efter sommeren 2018. I dag er vi 
en projektgruppe på fire mand, som er 
involveret i forberedelserne. Ud over mig, 
som er projektchef, består gruppen af en 
entrepriseingeniør, en projektleder og en 
arbejdsleder. Når arbejdet skal udføres i 
praksis, regner jeg med, at vi får brug for 
mellem fire og otte montører i de forskel-
lige faser. Anlægsfasen kommer til at vare 
cirka 12 måneder.

Flere opgaver i Landvetter. – Den nye 
bygning, som vi nu er i gang med at plan-
lægge, gør det nødvendigt at foretage visse 
ændringer i en tilstødende bygning. Til 
nytår skal vi blandt andet flytte en større 
enhed, eftersom ventilationsrummet skal 
rives ned. Derudover skal der installeres 
en ny elevator, og der skal foretages en del 
ændringer af kontorområderne. Vi har ud-
ført en række andre opgaver i lufthavnen, 
hvor vi blandt andet har været med til at 
flytte en restaurant for et halvt år siden. Vi 
har også bidraget til ombygningen af en 
afdeling til bagagehåndtering på opdrag 
af entreprenøren Vestia. Derudover er 
vi blevet hyret til at levere ventilation til 
et nyt stort hotel, der skal bygges nord 
for terminalen: Winger Hotel med 222 
værelser. Det skal bygges sammen med 
den nye sikkerhedskontrol i Landvetter 
lufthavn. Der er ingen tvivl om, at opga-
verne i forbindelse med byens lufthavn er et 
utroligt vigtigt udstillingsvindue for vores 
virksomhed – en vigtig reference for GK’s 
videre vækst i Gøteborg og ikke mindst 
i resten af Sverige, afslutter projektchef 
Ulrik Andersson.

NYHEDER NYHEDER

Projektgruppen for GK’s engagement i Landvetter lufthavn i Gøteborg består af (f.v.): Entrepriseingeniør Christopher Fernstöm, arbejdsleder Joakim Espefors, projektchef Ulrik 
Andersson og projektleder Kenth Karlsson.

Ulrik Andersson er projektchef for GK’s store projekter 
i Landvetter. 

(Foto: Göteborg Landvetter Airport)
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En spændende udfordring
Det mener den erfarne 
branchemand Jan Arild Wathne 
(53), der sidste sommer tiltrådte 
som administrerende direktør 
for GK Norge AS. Wathne 
har en baggrund inden for de 
aktuelle fagområder, både VVS, 
el og indeklima. Hvad er han 
mest engageret i lige nu, hvor 
han er i startfasen som chef for 
virksomheden? 

A
t se disse fag i en sammenhæng og 
udvikle de tværfaglige synergi-
effekter er noget af det, der optager 
mig mest, siger Wathne, som dog 

også understreger, at det er afgørende, 
at de forskellige fag får lov til at bevare 
deres egen identitet. I det store og hele 
mener jeg, at GK’s organisation er, som 
den skal være. Fra kundernes side opfattes 
det nok lidt anderledes. De fleste ønsker 
sandsynligvis at have så få leverandører af 
tekniske installationer til et byggeprojekt 
som muligt. Her består udfordringen i at 
overdrage en sømløs entreprise til kunden, 
samtidig med at de forskellige fagområder 
bevarer deres identitet. 

To store udfordringer.  – Den største af 
disse udfordringer er at skabe rentabel 
vækst, understreger Wathne, og vi skal 
have fuld kontrol over de opgaver, som vi 
påtager os for kunden, så vi kan præstere 
ordentlige og effektive leverancer. Samti-
dig skal vi sørge for, at vores medarbejdere 
udviser ægte interesse for de andre fag-
områder, der indgår i leverancen – både 
på tværs af afdelinger og forretningsom-
råder. For at opnå dette er det vigtigt, 
at man anvender de rigtige systemer og 
strukturer og i det hele taget følger GK’s 

anvisninger. Vi har en god “opskrift” på, 
hvordan vi skal “vokse rentabelt”. Det 
har vi mere end 50 års erfaring med, og 
det er dokumenteret i vores systemer. 
Men den menneskelige faktor skal også 
tages i betragtning, og den indebærer 
netop evnen til at samarbejde på tværs af 
fagområderne. Som ledere er vi nødt til at 
gå forrest i det arbejde og vise, at det skal 
være en naturlig måde at arbejde på.

Arbejde smartere. – Vi skal forholde os til 
et marked, som overordnet opretholder 
et stabilt prisniveau. Derfor bliver vores 
vigtigste opgave at levere varer og tjenester 
til en pris, der giver os en tilfredsstillende 

rentabilitet på de forskellige projekter, 
forklarer Wathne. 
– Det indebærer, at vi er nødt til at ar-
bejde smartere. I den forbindelse er det 
afgørende, at der er et effektivt samar-
bejde mellem de forskellige fagområder. I 
stedet for at tre fagområder for eksempel 
arbejder parallelt eller ude af trit med 
hinanden, kan vi udnytte ressourcerne på 
tværs. På den måde kan én montør klare 
tre mands arbejde. Et projekt består måske 
af tre fagområder, men som regel er det 
nok at have én projektleder. Hvis opgaven 
organiseres som tre separate projekter, vil 
der eventuelt være brug for én projektleder 
pr. projekt.

Kommer problemerne i forkøbet. – Vi 
tilbyder digitale løsninger til kunderne 
i forbindelse med nybyggeri og renove-
ring, pointerer Wathne. Traditionelt har 
vi tilbudt service og vedligeholdelse på 
baggrund af tjekpunkter og opfølgning på 
driftskontrol. Nu efterspørger kunderne 
i højere grad løsninger, som er digitale 
og prædikative, så de nødvendige tiltag 
kan blive iværksat, inden uheldet er ude. 
Det kræver tværfaglig problemløsning. 
Der kan for eksempel opstå et problem 
med luftkvaliteten eller indeklimaet, som 
skyldes pumpeanlægget til varmetilførsel. 
Den type problemer kræver tværfagligt 
samarbejde, hvis vi skal gøre kunden 
tilfreds og samtidig opnå en tilfredsstillende 
rentabilitet på projektet.

Fremtiden. Vi opfordrer administrerende 
direktør for GK Norge, Jan Arild Wathne, 
til at tage et kig i krystalkuglen og sige, 

hvordan virksomheden kan se ud om 
nogle år, og hans umiddelbare reaktion er 
glasklar: 
– Så er vi først og fremmest væsentligt 
større, fastslår han, og vi har udviklet en 
kultur, hvor vi samarbejder langt mere. 
Allerede i dag ser vi tegn på, at vi er på vej 
i den retning. Min drøm er, at kunderne 
skal opleve, at når de ringer til GK, så løser 
vi alle deres tekniske udfordringer sømløst 
– som én samlet organisation. Kunden må 
aldrig opleve, at vi er uenige om, hvordan 
situationen skal håndteres. Det er efter min 
mening en utroligt vigtig konkurrence-
fordel.

Vækst – ikke for enhver pris. – Vækst er 
ikke et mål i sig selv, præciserer Wathne. 
Hvis vi skal vælge mellem vækst og en 
tilfredsstillende bundlinje, er det klart, at 
vi prioriterer rentabiliteten. Vi producerer 
ikke tekniske komponenter. Vores opgave 

er at projektere tekniske koncepter for 
vores kunder, sørge for at skaffe de nød-
vendige komponenter og få dem til at fun-
gere tilfredsstillende i henhold til kundens 
ønsker og krav. Det er opgaver, som vi 
skal løse i forhold til vores definerede krav 
om rentabilitet. De fag, vi repræsenterer, 
befinder sig på lidt forskellige udviklings-
trin. Når det gælder vækstmuligheder, har 
vi inden for ventilationsområdet været så 
dominerende på markedet i så lang tid, at 
der i første omgang er tale om vedligehold-
elsesvækst. Det er begrænset, hvor meget 
vores markedsandel kan vokse. Inden for 
VVS og el er der lang vej til mål, og det 
samme gælder inden for bygningsautoma-
tion. Det største vækstpotentiale ligger nok 
inden for disse fagområder.
– Vi har et mål om at nå en omsætning på 
10 milliarder inden 2022, men potentialet 
i de efterfølgende år ligger på det dobbelte. 
Det er jeg overbevist om, afslutter Wathne.

Inden for ventilationsområdet har vi været dominerende på markedet, siger Jan Arild Wathne. (Foto: GK) Jan Arild Wathne er ny administrerende direktør for GK Norge AS (Foto: Harald Sola Berentsen)
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TEKST: HARALD SOLA BERENTSEN

Uanede 
vækstmuligheder for 
rørvirksomhed i Sverige
Det mener Conny Dyrenäs, der tiltrådte som direktør for GK Rör 
AB Sverige i august i år. Han blev headhuntet til stillingen efter at 
have været direktør for Onninen Sweden AB de seneste fem år.

D
et er en spændende udfordring, 
fortæller Dyrenäs. Jeg fik en hen-
vendelse fra bestyrelsesformanden 
i GK Rör, Göran Krawe, som var 

på udkig efter en ny direktør til virksom-
heden. 
Han præciserede, at man som udgangs-
punkt ikke var ude efter en VVS’er med 
direktørambitioner, men snarere en direk-
tør med en vis VVS-kompetence. Det lød 
jo som en stilling, der var skræddersyet 
til mig. Jeg har en bred lederkompetence, 
og jeg er uddannet VVS-ingeniør, så jeg 
håber, at jeg er det perfekte match.

Store ændringer. I dag sidder direktøren 
dels hos JF Jansson Rör AB i Uppsala, 
som virksomheden overtog for cirka et 
år siden. Derudover har Dyrenäs kontor i 
Solna sammen med resten af GK-ledelsen 
i Sverige. Virksomheden i Uppsala udgør 
stort set kernen i GK Rör AB, som har 
cirka 100 medarbejdere. Allerede den 
1. oktober deltog den nye direktør i en 
storstilet omstrukturering af GK’s VVS-
virksomhed i Sverige. Hele VVS-virksom-
heden blev samlet i GK Rör AB, hvilket vil 
sige, at Region Nord og Region Syd blev en 
del af den samme familie som Region Øst, 

dvs. Uppsala. Tilsammen beskæftiger disse 
tre enheder i dag cirka 200 medarbejdere.

Regionerne. – Vores strategi går ud på at 
vokse i et fornuftigt tempo, både økono-
misk, geografisk og produktionsmæssigt, 
understreger Dyrenäs. Samtidig ønsker 
jeg at sætte mere fokus på produkterne. 
Jeg plejer at sige, at ”business is local”, 
altså at lokale medarbejdere, som kender 
deres lokale markeder, kan og bør tage 
et større ansvar. For at det skal fungere, 
kræver det selvfølgelig en effektiv central 
supportorganisation, der bakker dem op. 
Samtidig er det vigtigt, at hver region har 
et tilfredsstillende produktmix. I dag har 
Region Nord i Luleå med cirka 40 medar-
bejdere haft et for ensidigt engagement i 
leverancer til industrien, særligt minedrift. 
I region Syd i Malmø/Ystad-området, 
som har omkring 50 medarbejdere, har vi 
lænet os for meget op ad serviceopgaver. 
Vores næsten 100 medarbejdere her i 
Region Øst, som groft set kan betragtes 
som stockholmsområdet, har måske 
fokuseret lige lovligt meget på entreprise-
opgaver. Nu er målet at få alle enheder til 
at lægge en bredere produktstrategi med 
en mere nuanceret tilgang til markedet.

Uudnyttet potentiale. – Markedet for 
rør og VVS anslås i dag at beløbe sig til 
omkring 40 milliarder kroner, oplyser 
Dyrenäs. I dag har vi en markedsandel 
på 0,65 procent. Hvis vi kan øge vores 
markedsandel med en lille procentdel 
hvert år, kan det dreje sig om mange 
hundrede millioner kroner. Omsætningen 
kan dog ikke vokse, uden at organisa-
tionen også gør det. Vi er nødt til at styrke 
vores position på de markeder, hvor vi 
er etableret, og vi skal etablere os i nye 
regioner og på nye markeder. Vores plan 
er, at vi i første omgang skal satse på orga-
nisk vækst, og lige nu er vi i gang med at 
forberede et kæmpe markedsfremstød.

Region Stockholm. – Mere end 30 procent 
af vores opgaver inden for rør og VVS 
ligger i Stockholm og omegn, præciserer 
Dyrenäs. Det vil sige, at en bedre tilstede-
værelse på dette marked kan få enorm 
betydning for os. Vores fagområde har 
ikke haft den store aktivitet i denne 
region, men GK er godt etableret her med 
sine andre fagområder. Hvis vi får en fod 
indenfor på dette intense marked, som 
byder på stadig flere totalentrepriser, kan 
vi få ekstra momentum takket være vores 
kolleger i resten af GK, som totalt set er 
en af de absolut største aktører i hoved-
staden. På baggrund af denne situation er 
vi derfor lige nu i gang med at oprette en 
selvstændig stockholmsafdeling, Region 
Stockholm. Vi skal ansætte en distrikts-

chef, en afdelingschef, projektledere og 
montører og alt, hvad der skal til for, at vi 
hurtigst muligt kan få en effektiv organisa-
tion op at stå på dette pulserende marked. 
Vi bliver hele tiden spurgt, om vi snart er i 
gang og kan levere til forskellige projekter. 
Hvis et installationsfirma skal have succes 
i Sverige, kræver det en solid position i 
Stockholm.

Også i Malmø. I det sydlige Sverige er man 
i gang med et omfattende projekt i samar-
bejde med GK Inneklima, som også vil 
få betydning for vores VVS-virksomhed i 
Malmø. I Lund ikke langt derfra skal den 
norske entreprenør HENT fra Trondheim 
bygge Axis Communications nye hoved-

kontor på 42.000 m2. Her er vi engageret 
sammen med fagområdet ventilation, 
fortæller Dyrenäs. Han forklarer med stor 
entusiasme, at denne opgave har gjort, at 
man nu overvejer at åbne et distriktskon-
tor i Region Syd svarende til det, der nu 
etableres i Stockholm.

Stor tro på fremtiden. Den nye direktør 
for GK Rör Sverige AB, Conny Dyrenäs, 
har ikke siddet i chefstolen i ret mange 
måneder, men han mener alligevel, at han 
har været i stand til at danne sig et godt 
overblik over situationen: 
– Jeg tror, at jeg med ret stor sikkerhed kan 
sige, at “det her kan godt lade sig gøre”. Jeg 
kan mærke, at der er et stort engagement 

I midten af august i år blev Conny Dyrenäs ansat som ny 
direktør for GK Rör AB i Sverige. Hans primære opgave 
er at få virksomheden til at vokse, så den bliver lands-
dækkende, og sørge for, at den bliver både kundernes og 
medarbejdernes foretrukne valg. 
(Foto til venstre: Harald Sola Berentsen. Foto nedenfor: 
Magnus Skaara Drabløs)

og en stor interesse i at skabe vækst, og 
så gælder det om at finde de folk, der kan 
styrke organisationen. Vi har udarbejdet 
en ny strategi, som blandt andet skal sikre 
et bedre produktmiks og bane vejen for, 
at vi primært deltager i større entrepriser. 
Servicevirksomheden kan dog komme 
til at spille en større betydning, eftersom 
nybyggeri lader til at være præget af en 
nedadgående tendens. Uanset hvad, vil vi 
tilpasse os markedet og vokse os stærkere, 
samtidig med at vi udvider vores geo-
grafiske tilstedeværelse.

Værdigrundlag. – Især i den opbygnings-
fase, vi er inde i nu, er det vigtigt, at vi får 
indarbejdet vores egne værdier og bruger 
dem i praksis. Det er vigtigt, at vi holder 
fast i GK’s værdier i en tid med omfat-
tende omstruktureringer, nyetableringer 
og nyansættelser. 
De værdier, som vi forventer, at vores 
medarbejdere tager til sig og implemen-
terer i deres daglige arbejde, handler om 
at skabe værdi, være innovative, tænke 
langsigtet, være ærlige og praktisere god 
forretningsetik.
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