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Forskningschef Mads Mysen 
(51) fra SINTEF Byggforsk 
bliver ny fagdirektør for 
ventilation i GK Inneklima.

M
ads Mysen er uddannet civil-
ingeniør i VVS ved NTNU, han 
har en doktorgrad i ventila-
tionssystemernes betydning 

for indeklima og energiforbrug i skoler 
fra samme sted og er professor II (norsk 
akademisk titel, red.) inden for ventila-
tionsteknik ved OsloMet. Han har solid 
erfaring som forsker, rådgiver og leder, 
og han har ledet en lang række større 

forskningsprojekter de seneste år, såvel 
nationalt som internationalt. Han kommer 
til GK fra en stilling som forskningschef 
ved SINTEF Byggforsk. 
– Vi glæder os til at få Mads med på 
holdet i udviklingen af nye og innovative 
ventilationsløsninger, energikoncepter og 
projekter. Han vil bidrage til at løfte os 
som selskab, siger administrerende direktør 
Kim Robert Lisø i GK Inneklima.
– Vi skal være landets førende og mest 
innovative tekniske entreprenør og 
servicepartner inden for energieffektive 
indeklimaløsninger, fortsætter han.
 
GK Inneklima AS er Norges førende 
tekniske entreprenør og servicepartner 

med ekspertise inden for ventilation, 
byggeautomation, energi og køling. Sel-
skabet har oplevet betydelig vækst de 
senere år og har i dag mere end 1.150 
ansatte fordelt på seks regioner og 32 
kontorer. Selskabet omsætter for 3 milli-
arder norske kroner årligt og er den største 
enhed i GK Gruppen, som også omfatter 
selskaber som GK Sikkerhet, GK Elektro, 
GK Rør og GK’s datterselskaber i Danmark 
og Sverige.  
– Jeg glæder mig til at præge udviklingen 
af GK Inneklima i en tid med store tekno-
logiske muligheder for bedre løsninger til 
brugere og samfund, siger Mads Mysen.

Mysen tiltræder stillingen den 1. juni.

Mads Mysen 
udnævnt til ny fagdirektør i GK Inneklima
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Hvad mener vi med NUL i GK?
I GK har vi en række måltal, hvoraf de 
fleste gælder målbare præstationer 
inden for salg, produktion, drifts-
resultat, soliditet osv. Det er egentlig 
ikke noget ud over det sædvanlige. 
Men vi har også et måltal, vi lægger 
stor vægt på, og det er NUL!

Så hvordan kan NUL, altså ingenting, 
betyde så meget, at vi præsenterer det som 
vores vigtigste måltal? Det kan være en 
god idé at filosofere lidt over det. Vi snakker 
jo altid meget om, hvad vi skal gøre, hvad 
vi ikke kan gøre, og hvad vi absolut ikke 
må glemme at gøre! 
Men vores NUL siger, hvad vi ikke skal 
gøre, nemlig:
•	 Ikke	overlevere	anlæg	eller	projekter	
 med fejl, altså er NUL FEJL på vores 
 leverancer et klart mål.
•	 Ikke	bryde	love	og	forskrifter.	Med	
 andre ord: NUL brud på love og 
 forskrifter.
•	 Ikke	skade	os	selv	eller	kolleger,	det	
 vil sige NUL arbejdsuheld og skader på 

medarbejdere.
•	 Ikke	mobbe,	skælde	ud	på	eller	fryse	
 kolleger ud af nogen grund, hvad enten 
 det drejer sig om race, køn, religion eller 
 seksuel orientering. Altså NUL ballade 
 på arbejdspladsen.

I GK er det vores overbevisning, at disse 
fire gange NUL hører til vores vigtigste 
mål. Indfrier vi dem, har vi god økonomi i 
projekterne, tilfredse kunder som følge af 
god kvalitet og tilfredse medarbejdere som 
følge af et godt og trygt arbejdsmiljø med 
ligestilling for alle grupper.
Men jeg må lige minde om, at det jo ikke 
er sådan, at vi opnår NUL uden at gøre 
noget! Der skal gøres meget for at gå i 
NUL på disse områder. Det er vanskeligt 
at opnå, men det vedkommer alle de op-
gaver, vi skal løse i GK. Vi skal alle arbejde 
for vores NUL og derigennem skabe god 
kraft og energi.
Her er noget af det, vi skal gøre:
•	 Vi	skal	levere	kvalitet	til	rette	tid	og	med	
 nul fejl – en krævende opgave.
•	 Vi	skal	kende	love	og	forskrifter,	og	vi	må	

ikke lade os friste af tvivlsomme smutveje.
•	 Vi	skal	gennemgå	alle	tiltag,	der	skal	
 sørge for sikre arbejdspladser – og efter-
 leve dem 100 %.
•	 Vi	skal	have	respekt	for	alle	i	organisa-
 tionen og skabe et miljø for tryghed, 
 omsorg og individuel udvikling.
Sådan er platformen for den gode GK-kul-
tur, og platformen for vores øvrige måltal 
– de rent præstationsbaserede – skal nok 
følge efter, hvis bare vi opnår vores NUL.

Jon Valen-Sendstad, Konsernsjef GK Gruppen AS
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3D-revolution  
– nu også på byggepladsen

For et år siden præsenterede vi GK’s arbejde inden for BIM 
(Bygnings-Informations-Modellering) med virtuelle modeller til brug 
for projektering og ved udførelse af installationer på byggepladsen.

S
om leverandør af tekniske løsninger 
til byggeri og anlæg benytter vi os 
af en række forskellige projekte-
ringsløsninger i både i 2D og 3D, 

fortæller fagchef for Digitalisering og BIM, 
Kjetil Johansen,
– BIM er nu blevet en naturlig og væsen-
tlig del af vores projekteringsarbejde. Den 
type grafiske løsninger er i færd med at 
blive godt integreret ude på byggeplads-
erne. Alle vores medarbejdere opdateres 
løbende, så de kan udnytte denne avance-
rede teknologi bedst muligt. BIM repræ-
senterer en produktionsproces, som er 
ved at blive dominerende for udførelsen 
af netop de fagområder, som GK tilbyder. 

Derfor er det vigtigt, at alle vores medarbej-
dere forholder sig til den nye virkelighed.

Papirløs proces i byggeri og anlæg.
Papirproducenterne har mistet en 
væsentlig del af deres marked i takt med, 
at tablets har overtaget, når det gælder 
præsentation af arbejdstegninger. Stadig 
flere opdragsgivere har dette som en forud-
sætning for at deltage i deres projekter. 
Det bliver stadigt mere afgørende på 
områder som projektering og montering af 
byggeriets tekniske løsninger.
– Det er ikke en væsentlig pointe i sig selv 
for os at undgå papir, fortæller Johansen, 
men det er vigtigt at kunne bruge et langt 

Kjetil Johansen, fagchef for digitalisering og BIM i GK, 
fortæller, at GK satser hundrede procent på digital grafik 
til alt det byggeri og anlæg, som GK er involveret i.

BIM 3D-GRAFIK BIM 3D-GRAFIK 

I efteråret 2017 fik GK til opgave at stå for den tekniske totalentreprise i Oslos nye vartegn, Munchmuseet, der ligger dør om dør med Operaen. Opgaven omfatter projektering og 
levering af både el, rør, køling og ventilation.  (Illustration: estudio Herreros)
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mere praktisk værktøj. Ude på byggeplads-
erne er situationen nu, at man som regel 
arbejder med tablets, hvor montørerne har 
adgang til arbejdstegninger i 3D. Der kan 
genstande og bygningskonstruktioner ro-
teres og granskes fra alle vinkler og for alle 
eventualiteter. Tegninger af byggeriet kan 
også hentes ud i 2D, hvis det er mest hen-
sigtsmæssigt. De forskellige fagområder 
har deres egne sæt af tegninger, og den 
enkelte medarbejder kan med et enkelt 
klik også betragte installationer, som leveres 
af for eksempel el, rør og ventilation.

Mange muligheder. Målet med BIM er 
at udvikle konceptet til at blive en fælles 
videnbank for al information vedrørende 
byggeriet. Vi får efterhånden hentet 
alle relevante produktdata ind fra alle 

fagområder, inklusive anvisninger for 
monteringsarbejde. Internationalt bliver 
der arbejdet med standardisering for at 
komme frem til en løsning på, hvordan 
denne information skal kunne integreres 
i blandt andet BIM-systemet. Hvis der 
opstår ændringer vedrørende produkter 
eller montering, som afviger fra projekt-
tegningerne, er det også meget vigtigt, 
at dette fortløbende korrigeres i BIM-
præsentationen. Det er dynamisk koncept, 
som skal have opdateret, faktisk informa-
tion, så længe byggeriet eksisterer. Når hele 
projektet er dokumenteret i BIM-systemet, 
kan både bygherre og entreprenør være 
trygge ved, hvad der faktisk leveres.

Intern betydning. – Det er vel også rimeligt 
at spørge, hvad BIM-konceptet kan få af 

betydning for en aktør som GK internt, 
bemærker Johansen. 
– Når vi modellerer vores modeller kor-
rekt, lægger de rigtige produktdata ind og 
har al information liggende ét sted, kan 
vi udnytte det ved bestillinger, logistik og 
i forhold til driftscentralen hos GK. Med 
al information samlet i en kvalitetssikret 
informationsbank, kan vi være trygge ved, 
at vi arbejder med korrekte data.

Forskellige projekter – forskellige krav.
I dag varierer det ret meget, hvad forskellige 
bygherrer kræver af projekteringsdokumen-
tation og arbejdstegninger. Hos GK er det 
oftest de forskellige projekteringskontorer 
rundt om i landet, der udfører projekteringen 
af deres egne tekniske leverancer – og ikke 
mindst den prognosticerede fremdriftsplan. 

BIM 3D-GRAFIK BIM 3D-GRAFIK 

Her studerer projektchef Øystein Skjærholt fra GK 
arbejdstegninger til installationerne i det nye Munch-
museum, sammen med rørlægger og teamleder for GK, 
Antonio Riqueleme. 

De to er enige om, at dette er en langt bedre løsning 
end todimensionale papirtegninger.

GK har ansvaret for alle tekniske installationer i det nye 
Munch-museum. Arbejdet er kommet godt i gang og 
projektet forventes færdigt inden udgangen af 2019.
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I dag bruges der konsekvent BIM-modeller 
til denne opgave.
– Hvis en opdragsgiver som det norske 
Statsbygg stiller krav om, at der skal være 
fuld oversigt over produktdata i vores 
BIM-model, så skal vi kunne levere det, 
konstaterer Johansen. 
– Det vil imidlertid også give os en række 
interne fordele på områder som logistik, be-
stilling og ikke mindst service og vedligehold 
– FDV – for så ved vi, at de komponenter, 
der ligger inde i BIM-modellen, er præcis de 
komponenter, som er monteret i det aktuelle 
byggeri. Så er det lettere at tjekke forhold 
som garantitid, egenskaber etc.

BIM på byggepladsen. I efteråret 2017 fik 
GK til opgave at stå for den tekniske total-
entreprise i Oslos nye vartegn, Munchmu-
seet, der ligger dør om dør med Operaen. 
Opgaven omfatter projektering og levering 
af både el, rør, køling og ventilation. 
Arbejdet er kommet godt i gang og pro-
jektet forventes færdigt inden udgangen af 
2019. Her er alle GK’s faggrupper velud-
styret med tablets. Al nødvendig informa-

tion for arbejdet foreligger i informative 
og praktiske 3D-præsentationer. Det 
fungerer fint, fortæller projektchef Øystein 
Skjærholt fra GK:
– Vi er 70-80 medarbejdere, som skal 
arbejde her i godt to år, og foreløbigt 
fungerer vores BIM-baserede installa-
tionsarbejde efter forventningerne. I hård 
konkurrence fik GK opgaven sammen 
med entreprenøren HENT.  
For at sikre kvalitet i udførelsen og ønsket 
arbejdsmetodik har vi valgt at samarbejde 
med både Unizite AS som kvalitetskontrol-
værktøj og Rendra AS og StreamBIM som 
værktøj for at finde kritiske punkter og 
afsløre eventuelle kollisioner mellem vores 
egne fag og andre aktører.

PAD er uundværlig. – Vores medarbejdere 
her på Munch-museet har ikke et eneste 
papir at forholde sig til, præciserer 
Skjærholt. Det er tablets, der er i brug nu. 
På PAD finder vi plantegninger, modeller 
og tjeklister. Det giver en væsentlig bedre 
kontrol med kvalitetssikringen, hvad 
der er udført, hvad der ikke er udført, 

hvor langt vi er kommet og eventuelle 
mangler. Kvaliteten dokumenteres af 
GK ved løbende brug af digitaliserede, 
fagspecifikke tjeklister i vores kvalitets-
opfølgningssystem Unizite. BIM (Rendra) 
benytter vi, når det gælder visualisering 
af forhold som kabelbroer, rørføringer og 
ventilationskanaler samt mulige bygnings-
tekniske konflikter. Alle komponenter 
ligger jo i modellen, og vi kan nemt skifte 
mellem fagene og tjekke alle eventualiteter 
i forhold til placering, dimensioner og 
lignende.

Rapportering. I informationsbanken BIM 
ligger der opdateret information om udførelse 
og fremdrift af de tekniske installationer 
i det nye, avancerede museumsbyggeri. 
Efterhånden som arbejdet skrider frem, 
kræves der afrapportering om arbejdet til 
hovedentreprenøren. Dette sker gennem 
ugentlige, skriftlige rapporter.
– Det er tilstrækkeligt for HENT, forklarer 
Skjærholt. Vi genererer rapporter ud fra 
kvalitetssikringen og lægger dem i projekt-
databasen. Foreløbig har hovedentreprenøren 

BIM 3D-GRAFIK BIM 3D-GRAFIK 

GK bruger nu BIM 3D-grafik i al sin projektering af tekniske installationer.

ikke direkte indblik i vores database, da 
rapporteringen er så omfattende, som den 
er, men det er ikke umuligt, at sådan en 
adgang kan komme hen ad vejen.

Fordele. – På en hektisk byggeplads kan 
papirer nemt blive forlagt, gå i stykker 
eller få kaffepletter, siger Skjærholt, men 
det vigtigste ved vores elektroniske løs-
ning er spørgsmålet om kvalitetssikring. 
Læg dertil de enorme fordele, som ligger 
i visualiseringen, der giver montørerne 
mulighed for at se byggeriet i 3D, før det 

opføres. Det giver væsentligt bedre mu-
ligheder for at forberede sig på arbejdet, 
som skal gøres, fordi man bogstaveligt 
talt har projektet i lommen og altid kan 
se, hvordan det hele skal blive. Alle får en 
bedre opfattelse af helheden i det arbejde, 
som skal udføres. Dette virker motiver-
ende for vores folk og bidrager til en 
hurtigere og mere effektiv produktion, der 
bliver korrekt første gang. På den måde 
når GK sit mål med projektet, som er at 
levere et fejlfrit slutprodukt i en god 
kvalitet til vores opdragsgiver.

Illustration: estudio Herreros
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Store ambitioner   
i Göteborg
Vi har tidligere beskrevet de 
store ændringer af bybilledet, der 
finder sted i Göteborg.
Gunnar Karlsen Sverige AB er nu 
involveret i projekteringen af et 
nyt gigantbyggeri på 130 meters 
højde i den tidligere “arbejder-
bydel” Gårda, tæt på bymidten.

S
om vi tidligere har beskrevet det i 
“INDE” er der en enorm aktivitet 
inden for byggeri og anlæg her i 
Sveriges næststørste by. Bydelen 

Gårda er i færd med at gennemgå en veri-
tabel metamorfose. En række spændende 
byggeprojekter i den centrale bydel er i 
støbeskeen, og det mest opsigtsvækkende 
netop nu er Kineum Gårda, et iøjnefald-
ende kontorbyggeri på hele 27 etager og 
med en spændende arkitektur. Dette er en 
bydel, hvor der er planlagt store udbyg-
ninger i fremtiden, og man kan sagtens 
forestille sig, at netop Kineum kan inspir-
ere til udvikling af et spændende bymiljø. 
Byggeriet vil uden tvivl udgøre et centralt 
element, med sine mange etager og med 
spændende lejere inden for en bred vifte 
af virksomheder.

Ventilation af 30.000 kvadratmeter.
– Vi har fået til opgave at projektere alle 
tekniske installationer til ventilation i 
dette højhusbyggeri, fortæller projektchef 
Ulrik Andersson i Gunnar Karlsen Sverige 
AB. 

– NCC har hovedentreprisen, og det 
er et selskab, vi har samarbejdet med 
flere gange tidligere. Kineum Gårda er 
en spændende opgave, fordi bygningen 
skal rumme så mange forskellige virk-
somheder. Her kommer blandt andet 
1300 kontorarbejdspladser, flere konfer-
enceafdelinger, restauranter og barer, 250 
hotelværelser, træningslokaler, spa og 
selvfølgelig pool og saunaer. Komplekset 
vil også tilbyde 400 parkeringspladser 
fordelt på fem etager. 

Reflex Arkitekter står bag Kineum Gårda i Göteborg. En opsigtsvækkende bygning, der vil fremstå som et hovedele-
ment i lokalmiljøet og samtidig som en seværdighed for hele Göteborg.

Mange udfordringer. – For os i GK 
Göteborg er det en ny udfordring, siger 
Andersson, – ikke alene på grund af 
bygningens størrelse, men også på grund 
af det store antal firmaer med forskellige 
behov. Det bliver en stor opgave at finde 
veje gennem bygningen for de nødvendige 
kanalsystemer. Desuden bliver Kineum 
bygget lige ud til E6 med al dens biltrafik. 
Det har selvfølgelig indflydelse på, hvor vi 
kan placere indsugning af luften på grund 
af risikoen for luftforurening. Alt i alt får 

PROJEKT SVERIGE PROJEKT SVERIGE 
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bygningen tre forskellige ventilations-
systemer. Vi projekterer behovsstyrede 
ventilationsanlæg (VAV) til konference-
afdelingerne, fordi belastningerne her vil 
være så variable. Kontorerne udstyres også 
med temperaturregulering og kølebafler. 
Hotelværelserne får avancerede aircon-
ditionanlæg, som kan betjenes delvist fra 
receptionen.

Nye teknikker. Ud over bygningens stør-
relse, højde og kompleksitet, der i sig selv 
er store udfordringer, er det også et krav, 
at vi ikke alene bruger traditionel 3D-
teknologi, men også Microsoft HoloLens 
til projektering og montering, fortsætter 
Andersson, – og denne teknologi er ny 
for os. Kort forklaret, drejer det sig om en 
lille computer eller briller, som du sætter 
på hovedet. Så kan man med sensorer 
registrere området omkring sig og tilpasse 
det til modellen eller arbejdstegningen, 
som man ønsker at se på det aktuelle sted. 
Det er et hjælpemiddel som ser ud til at 
blive mere og mere almindeligt inden for 

Ulrik Andersson er projektchef for GK’s projektering af 
ventilationen i højhusbyggeriet Kineum Gårda i Göteborg, 
hvor NCC er hovedentreprenør.

byggeri og anlæg, så vi ser det som en 
stor fordel at komme i gang med at bruge 
teknologien allerede i dette projekt.

Omfattende opgave. – I den fase, vi nu 
er inde i med projektering af Kineum, 
får jeg hjælp fra eksterne rådgivere, som 
hjælper os med at udvikle CAD-skitserne, 
fortæller Andersson, – dertil kommer 
en person, der holder orden på kalkul-
erne. Vores mål er at være færdige med 
anlægstegningerne i forsommeren i år, 
og at dette vil resultere i det, vi kalder 
en FAS2-kontrakt. Det indebærer, at op-
dragsgiveren godkender omkostningerne 
til fortsat projektering og gennemførelse. 
Projekteringen vedrørende selve udfør-
elsen af installationerne af ventilations-
anlæggene vil sikkert foregå fra sensom-
meren i år til foråret 2019.
Grundarbejdet for byggeriet skal i gang 
allerede den 1. juni i år, mens vi eventuelt 
skal i gang med vores installationer i 
begyndelsen af 2020. Man regner med, at 
de første lejere vil rykke ind i marts 2021, 
så dette er et omfattende projekt.

Mange medarbejdere. For et selskab 
som GK i Göteborg er dette en betydelig 
opgave med mange involverede, over lang 
tid. Til selve installationsarbejdet får vi 
brug for mange medarbejdere, fortæller 
projektchef Ulrik Andersson:
–  Som regel kalkulerer vi med at bruge 
12-14 montører, en projektleder, en 
arbejdsleder og to ledende montører, ud 
over at jeg som projektchef holder opsyn 
med projektet. Dette er et stort og 
udfordrende projekt og det er altid 
interessant for os at bidrage til udviklingen 
af et så opsigtsvækkende vartegn i en 
storby som Göteborg.

I området uden for Kineum bliver der etableret et 
torv, der er tilpasset indgangsområdet, et byrum med 
udeservering, rekreative områder og mødesteder. 
Bygningen er skabt til dynamisk anvendelse, det vil sige 
et liv i “skabende” bevægelse, og vil samtidig fremstå 
som en idyl midt i storbylivet. 

PROJEKT SVERIGE PROJEKT SVERIGE 
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TEKST: HARALD SOLA BERENTSEN

Indeklima 
    – hvad gør vi?

Vores kompetencer og løsninger skal bidrage til det bedst mulige 
indeklima – med det lavest mulige energiforbrug – til gavn for 
vores kunder. Det er det, der er vores opgave, fastslår administre-
rende direktør i GK Inneklima, Kim Robert Lisø.

Kim Robert Lisø, administrerende direktør i 
GK Inneklima AS

F
ra GK skal vi bidrage med både 
hoved og hænder til byggebranchen. 
Udviklingen går så hurtigt, at vi 
ender med “kun” at være hænder, 

hvis vi ikke er med i teknologikapløbet. 
GK har i dag betydelige kompetencer – 
både i toppen og i bredden. Vi er et firma 
med 54 års erfaring inden for ventilation, 
køling og byggeautomation, og senere er 
sikkerhed, rør og el kommet til. Vi er altså 
en komplet totalteknisk entreprenør og ser-
vicepartner, og vi skal fortsat være landets 
førende og mest innovative leverandør af 
energieffektive indeklimaløsninger.

Stigende krav. De første mennesker søgte 
ly for naturkræfterne i huler og andre 
naturlige steder for at overleve. Efter-
hånden blev man mere kreative og opførte 
hytter og huse med tag mod nedbør og 
vægge for at beskytte sig mod vinden. 
Man skabte med andre ord sine egne 
“mikroklimaer” inden døre, hvor man 
til en vis grad kunne styre basale forhold 
som temperatur og luftkvalitet. Opvarm-
ning med åben ild gjorde det for eksempel 
nødvendigt med en åbning i taget. Derud-
over forstod man, at det betød meget for 
indeklimaet, hvis man tætnede væggene 
med en form for isolering. Senere er 

kravene til indeklimaet steget, og de nye 
tiltag skal først og fremmest sikre god 
komfort og sundhed.

Kontrol over indeklimaet. For bare et par 
generationer siden styrede man indekli-
maet ved at åbne og lukke vinduer. Som 
supplement var der måske nogle enkle 
ventiler hist og her. I dag er kravene be-
tydeligt strengere, og mulighederne langt 
flere:
– Nu har vi en række offentlige direktiver 
at forholde os til, fortæller administrerende 
direktør for GK Inneklima, Kim Robert 

INNEKLIMA INNEKLIMA
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Indeklimaets ”Syv søstre”
Indeklimaet defineres – modificeret efter WHO’s definitioner – som de fem indeklimafaktorer. Læg dertil de 
æstetiske og psykosociale forhold, og så får du det, der kaldes “Indeklimaets syv søstre”.  Faktorerne skal, i 
større eller mindre grad, betragtes som individuelle i forhold til den enkeltes personlige præferencer.

Lisø, – og det er WHO’s definitioner (se 
side 17) af et tilfredsstillende indeklima, 
der ligger til grund for vores praksis. 
Definitionerne er forankret i FN’s Menne-
skerettighedserklæring om, at alle har ret 
til en levestandard, der er tilfredsstillende 
for mennesker. Det gælder i forhold til 
mad, tøj og bolig. 
Her har man listet en del punkter, som 
skal sikre, at den del af døgnet, vi bruger 
indendørs, er sundhedsmæssigt forsvarlig 
inden for en energieffektiv ramme.

Mange udfordringer. – Det siges ofte, at 
vi bliver syge af at være for meget inde, 
fortsætter Lisø, – og det bliver vi. Måske 
ikke så rart, når vi er “indespærret” over 
90 procent af vores liv derhjemme, i 
skolen, på arbejde eller i et eller andet 
transportmiddel. Til trods for dette ved 
vi fortsat ikke nok om, hvilket klima vi 
egentlig skal efterstræbe inden døre. Der 
er et klart behov for mere forskning i 
sammenhængen mellem indeklimaet og 
vores sundhed. Vi ved fortsat ikke nok 
om forbindelsen mellem indeklima og 
sundhedsudfordringer. Vi ved for eksempel, 
at fugtskader påvirker luftkvaliteten i 
bygninger og er en risikofaktor, der kan 
have negative sundhedskonsekvenser, men 
vi ved ikke helt, hvordan mikrobiel vækst, 
kemiske reaktioner og flygtige organiske 
forbindelser påvirker vores sundhed. Vi 
ved også, at fyring med træ, kul og olie er 
en væsentlig kilde til partikelforurening, 
som bidrager markant til vores globale 
sundhedsudfordringer. 

Hvad skal der til? Tilstrækkelig ventila-
tion er afgørende for at opnå et godt 
indeklima. For lille udskiftning af luften 
får iltniveauet til at falde, så forureningen 
hober sig op. God ventilation reducerer 
formodentlig risikoen for astma og andre 
luftvejssygdomme. I dagens moderne 
boliger løser vi det med et balanceret 
mekanisk ventilationsanlæg, som fjerner 
forurening fra indeluften, sikrer den 
“rigtige” temperatur og reducerer sund-
hedsrisikoen. Balanceret ventilation med 
varmegenvinding filtrerer luftforurenin-
gen udefra væk og reducerer samtidig 
behovet for energi til opvarmning. 

Betydningen af god drift. – I moderne 
kontor- og skolebygninger styrer vi varme, 
ventilation, køling og belysning, så vi kun 
bruger energi, når der er behov for det. 
Ved hjælp af stadig mere avanceret sensor-
teknologi registreres tilstedeværelsen af 
mennesker i bygningerne samt lysmængde 
og temperatur. Ventilationssystemerne 
styres, så luftmængde, lys og temperatur 
stemmer bedst muligt overens med det, 
der ifølge den tilgængelige viden er vores 
faktiske behov. Dagens fokus på isolering, 
lufttæthed og effektiv ventilation er efter 
vores vurdering både rigtig og vigtig, men 
sikrer ikke nødvendigvis et godt indekli-
ma. Det er også sådan, at et godt 

indeklima i høj grad er afhængig af, 
hvordan bygningen drives og vedlige-
holdes, understreger Kim Lisø. 

Teknologi. – Tekniske installationer 
udgør en stadig større andel af moderne 
bygninger, fortæller Lisø og fortsætter: 
– Projektudvikling handler i dag i høj 
grad om at lykkes med at udnytte 
tværfaglige kompetencer fra alle involve-
rede fagområder. Denne udvikling vil 
fortsætte i takt med behovet for mere 
energieffektive bygninger med stadigt 
smartere ventilationskoncepter. Ventila-
tionsløsningernes virkemåde er afgørende 
for, hvordan vores kunder oplever 

indeklimaet, og det påvirker i høj grad 
også levetiden af det færdige byggeri. 
En vellykket udvikling af funktionelle, 
bæredygtige bygningsværker – bygninger 
med lavest mulige brug af ressourcer og 
påvirkning af klimaet – stiller strenge 
krav til kompetencer og udvikling af 
innovative løsninger.

Udvikling. – Der foregår i dag løbende 
forskning og udvikling med henblik på at 
bidrage med mere viden og mere præcise 
anbefalinger om luftmængder og ventila-
tionsstrategier for behovsstyrede ventila-
tionsanlæg i både boliger, skoler og kon-
torbygninger. Denne forskning vil bidrage 
til at udvikle teknologiske løsninger, som 

med tiden giver nye produkter og tjenester. 
GK medvirker aktivt i denne forskning og 
er en betydelig drivkraft i udviklingen af 
fremtidsorienterede ventilationskoncepter, 
der kan bidrage til lavere energiomkost-
ninger og et sundt og godt klima der, 
hvor vi tilbringer det meste af vores tid, 
konkluderer Lisø.

INNEKLIMA INNEKLIMA

Termisk klima
Det, vi betegner som “termisk klima”, 
omfatter forhold som temperatur, luft-
fugtighed, ventilation, træk og varme-
stråling. Anbefalet temperatur i ejen-
domme er 20-24 °C, dog noget lavere i 
arbejdsmiljøer, hvor man udfører fysisk 
aktivitet. Luftfugtigheden indendørs 
måler vi ofte som relativ fugtighed (RF), 
defineret som den procentdel vand, luften 
kan holde på, før den kondenseres til tåge. 
Luftfugtigheden varierer meget fra sommer 
til vinter. (Foto: iStockphoto)

Atmosfærisk klima/
miljø
Atmosfærisk klima/miljø omfatter luftens 
kemiske og fysiske sammensætning, med 
blandt andet oxygen, nitrogen, kuldioxid, 
kulmonoxid, nitrogenoxider, svovldioxid, 
organiske gasser, støv og partikler.
(Foto: Georg Mathisen)

Aktinisk miljø
Aktinisk miljø eller strålingsmiljø omfat-
ter elektromagnetisk stråling som synligt 
lys, mikrobølger, radiobølger og elektriske 
felter omkring elektrisk udstyr. Radon og 
radioaktiv stråling hører også med her 
samt røntgenstråling på arbejdspladser, 
hvor man bruger den type udstyr.
(Foto: iStockphoto)

GK Danmark står for hele den tekniske installation: VVS, sprinkleranlæg, ventilation, CTS og overtryksventilation 
for Amager Bakke, Københavns nye landemerke. Forbrændingsanlægget er noget af en kolos – her ses udsigten fra 
øverste etage. (Foto: Georg Mathisen)
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Akustisk miljø
Akustisk miljø omfatter den hørbare lyd i 
hele det lydmiljø, vi befinder os i. Uønsket 
lyd kalder vi ofte støj.
(Foto: Georg Mathisen)

Mekanisk miljø
Mekanisk miljø omfatter de genstande, 
møbler og apparater, vi benytter os af i 
husene.
(Foto: Hilde Kari Nylund)

Æstetisk miljø 
Det er den del, der påvirker vores sans for 
at have det pænt og ordentligt omkring os. 
Disse faktorer er sammen med nedenstående 
punkt med til at skabe velvære eller mistrivsel 
i vores hverdag. (Foto: iStockphoto)

Det psykosociale miljø
Dette punkt handler om, hvordan vi mennesker har det indbyrdes, og hvordan vi for-
holder os til de øvrige seks punkter fra WHO, altså det samlede indeklima.
Alle punkterne skal imidlertid ses i sammenhæng, når vi skal vurdere, hvordan vi trives 
og fungerer positivt i et givet indendørs miljø – enten hjemme eller på arbejdet.
(Foto: iStockphoto)

Derudover tager WHO også de to faktorer 
æstetisk miljø og psykosocialt miljø med i 
deres vurdering.  

INNEKLIMA INNEKLIMA

Nu har vi en række 
offentlige direktiver at 
forholde os til, og det er 
WHO’s definitioner af et 
tilfredsstillende indeklima, 
der ligger til grund for 
vores praksis. Definition-
erne er forankret i FN’s 
Menneskerettigheds-
erklæring om, at alle har 
ret til en levestandard, 
der er tilfredsstillende for 
mennesker. 

“

Direktør for GK Inneklima, Kim Robert Lisø.

TEKST: HARALD SOLA BERENTSEN

Vi ved med sikkerhed, at dårligt indeklima og lav luftkvalitet 
påvirker os negativt, når det gælder forhold som sundhed, kom-
fort, læring og produktivitet. Men set i global sammenhæng har 
kvaliteten af indeklimaet endnu større og afgørende betydning. 
Bygningernes beskaffenhed er spørgsmål, der står centralt i 
forskningen fra Sverre B. Holøs, der er seniorforsker ved forsk-
ningsinstituttet SINTEF Byggforsk i Oslo.

Indeklima er vigtigt

A
lvorlige konsekvenser. 
– Desværre er den indendørs luft-
kvalitet mange steder i verden så 
ringe, at indånding af den dårlige 

luft ligger højt på listen over dødsårsager, 
hævder Holøs, – men det kan vi gøre noget 
ved. Her i landet har vi stort set ingen 
indendørs, uventileret forbrænding tilbage 
på nær brug af stearinlys og måske nogle 
enkelte gaskomfurer. Desuden har vi i det 
store hele udendørsluft af en acceptabel 
kvalitet. Det betyder, at det ikke er forbundet 
med nogen større fare at trække vejret i 
vores indemiljøer. 

Trusler vi let glemmer. – Til trods for, at vi 
ikke er omgivet af akut indeklimafare, er 

der ikke tvivl om, at forekomster af forhold 
som radon, fugtskader og afgasning fra 
materialer samt inventar og alt det andet, 
vi fylder i bygningerne, også kan påvirke 
vores sundhed og livskvalitet, understreger 
Holøs. 
– Der er stadig store og vigtige opgaver, 
som skal løses for at sikre, at mennesker 
ikke bliver skadet af dårligt indeklima. Vi 
må fjerne forureningskilderne og mindske 
forureningen fra de kilder, vi ikke kan 
blive kvit, gennem tilstrækkelig med luft 
af god kvalitet. Vi har forskning, som 
klart viser, at den indsats er sundheds-
fremmende og lønsom, men effekterne er 
naturligvis lettest at se, når man går fra 
slemt til bedre.

En vis usikkerhed. – Det er måske 
vanskeligere at vise effekten af et godt 
indeklima, men det er alligevel et meget 
spændende forskningsområde. Hvordan 
går vi fra “ikke skadelig” til “stimulerende 
og sundhedsfremmende”? Her ser jeg en 
spændende rejse fremadrettet for både 
forskere og praktikere, men det siger sig 
selv, at det er kompliceret at vise effekter, 
fx i form af mennesker der træffer bedre 
beslutninger i et godt indeklima. Der er 
forskningsmiljøer, der hævder at kunne 
dokumentere den type effekter, men 
resultaterne er ikke nødvendigvis lette at 
efterprøve, afslutter Holøs.

Foto: iStockphoto

Foto: SINTEF
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Yder mere
i bedre luft

D
e fik færre flygtige, organiske 
forbindelser – VOC’er – og mere 
frisk luft. Resultat: Dobbelt så 
gode resultater i kognitive test. 

Miljøsundhedsforsker Joseph G. Allen 
og hans kolleger på Harvard har testet, 
hvor meget mere folk forstår i praksis, når 
indeklimaet er, som det skal være.

Testet på job. Moderne bygninger er 
mere energieffektive end nogensinde, 
men også tættere. Hvad betyder det for 
luften, og hvad betyder det for brugernes 
præstationer? Det betyder meget ifølge de 
amerikanske forskeres test.
De lod en gruppe arkitekter, designere, 
programmører, ingeniører, marketingfolk 
og ledere arbejde i kontrollerede omgiv-
elser. Efter arbejdsdagene blev de sat på 
en prøve, hvor de skulle tage vanskelige 
beslutninger i reelle jobsituationer.

Dobbelt så godt. – Resultaterne er slående. 
Når folk arbejdede i et godt, grønt bygn-
ingsmiljø, gjorde de det dobbelt så godt 
i test sammenlignet med at arbejde i en 
konventionel kontorbygning, opsummerer 
Joseph G. Allen i et interview med miljø-
radioprogrammet Living On Earth.
– Resultaterne chokerede os. Det er stærkt, 
og det interessante er, at vi egentlig ikke 
testede noget eksotisk. Vi havde ikke noget 
i luften, som du ikke kan regne med at 
møde til daglig, og vi brugte ikke ventila-

tion, som er urealistisk i praksis. Dette er 
kemikalier, som vi udsættes for til daglig, 
og det er friskluftsmængder, vi kan opnå i 
de fleste bygninger, siger han.

Her er tallene. I de almindelige kontorer 
var der cirka 625 mikrogram pr. kubik-
meter af VOC’erne heptan, acetone og 
2-propanol ud over cirka 945 ppm CO₂. 
De “grønne” kontorer havde langt mindre 
af VOC-gasserne i luften, mens “grøn+”-
kontorerne derudover havde dobbelt så 
meget frisk luft udefra. Det vil sige knap 
19 liter i sekundet pr. person og omkring 
550 ppm CO₂.
I gennemsnit var resultaterne af de kognitive 
test 61 procent bedre i de grønne kontorer og 
101 procent bedre på kontorerne, som også 
fik mere frisk luft. Desuden testede forskerne, 
hvad der ville ske ved at øge til 1400 ppm 
CO₂. Så scorede folk endnu dårligere.
Joseph G. Allen mener, at man ved at 
bruge mindre end 250 kroner pr. person 
om året på bedre ventilation kan øge 
præstationen hos hver enkelt med op til 
50.000 kroner om året.

Lærer 16 procent mere. Peter Barrett, 
konsulent og netop pensioneret fra en 
professorstilling på Salford-universitetet i 
Manchester, har opnået bemærkelsesværdige 
resultater på britiske skoler. Han har fundet 
ud af, hvordan gode og dårlige klasseværel-
ser giver gode og dårlige elever. Eleverne i 

(Illustrastionsfoto: Shutterstock)

Både skoleelever og kontoransatte får 
mindre fra hånden, jo dårligere luften bliver. 
Luftmængde, temperatur og forurening giver 
store forskelle i indlæring og præstationer.

Under 250 kroner pr. person pr. 
år brugt på bedre ventilation øger 
produktiviteten hos hver enkelt med 
op imod 50.000 kroner.

“
Harvard-forsker Joseph G. Allen.
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Her er en af fem farvepaletter, som Dunn-Edwards me-
ner, gør det lettere for børn at lære. Omsat til NCS-koder 
er der tale om S 1510-G, S 4030-R90B, S 1502-Y50R og 
S 2060-R10B.

En liter luft mere i sekundet forbedrer prøveresultater 
med en halv procent for amerikanske skoleelever. Det 
samme sker ved en grad lavere temperatur. (Illustra-
tionsfoto: Shutterstock)

– Det vi gjorde, som ikke har været gjort før, er at tage 
absolut alt med i beregningen. Alle fysiske faktorer, 
hvert enkelt barn og deres klasseværelser, forklarer 
Peter Barrett. (Foto: University of Salford)

De fandt store forskelle i produktivitet og indlæring med 
mere luft og mindre VOC’er. Fra venstre Joseph G. Allen 
(Harvard), Suresh Santanam (Syracuse University), 
Usha Satish (New York Upstate Medical University) og 
Piers MacNaughton (Harvard). 
(Foto: United Technologies)

t

q

de bedste klasseværelser lærer 16 procent 
mere end eleverne i de dårligste, ifølge 
Barrett. Han har taget hensyn til alt andet, 
fra familiebaggrund til sprog og behov for 
specialundervisning.
Det vigtigste i klasseværelserne er lysfor-
holdene.
– En af de store overraskelser var, at de 
skolerelaterede faktorer ikke er så vigtige. 
Størrelsen på skolen, vejen gennem skolen, 
kvaliteten af skolegården – det er ikke 
så vigtigt. Det betyder, at hvert enkelt 
klasseværelse skal bygges og indrettes 
optimalt. Der er ikke gode og dårlige 
skoler – der er mere eller mindre effektive 
klasseværelser, siger han.

Godt norsk indeklima. Barrett har også 
forsket i norske klasseværelser. Her er han 
imponeret over de balancerede ventila-
tionssystemer, og det han omtaler som 
fantastiske indeklimaresultater. Men han 
kritiserer også de kedelige, ustimulerende 
klasseværelser, hvor det er forbudt at 
hænge noget op på væggen.
– Meget er bedre i de norske skoler, men ikke 
alt, supplerer planlægger Siv Stavem i Norcon-
sult. Hun var med til at se på de norske skoler.
– Til forskel fra de britiske skoler har vi 
ikke gulvtæppe. Gulvtæpper løser mange 
støjproblemer, men vi vil ikke have det, 
fordi det ikke er godt for sundhed og livs-
kvalitet. Så må vi løse de akustiske proble-
mer på andre måder, konstaterer Stavem.
Forskningen fra Peter Barrett bliver brugt 
meget i Norge. 
– Det mest spændende nye var, at han også 
fandt ud af, hvor vigtigt det er med farver. 
Vi ved, at luftkvalitet er utrolig vigtig, hvis vi 
skal have det godt, men farver betyder også 
noget for indlæringen, påpeger Siv Stavem.

Rigtige farver. Det har den amerikanske 
malingproducent Dunn-Edwards også 
fundet ud af. 
– Den bedste løsning er et udvalg af 
farver, hvor lyse toner komplementeres af 
mørkere for at give et stimulerende miljø, 
siger Sara McLean. Hun er designblogger, 
medlem af Color Marketing Group og 
farveekspert i Dunn-Edwards, og hun 
holder sig ikke tilbage, når det gælder 
malingens betydning. 

– Klasseværelser bør have en vifte af farver 
for at reducere monotonien og øge den 
mentale opmærksomhed. Varme farver 
har en tendens til at få store rum til at 
virke mere intime, mens kølige farver får 
små rum til at virke større. Ved at styre 
brugen af kolde og varme farver kan et 
klasseværelsesmiljø få et barn til at føle 
sig engageret uden at blive overstimuleret, 
ifølge McLean. 

Bedre for hver liter. Tilbage til ventilation 
og temperatur: Det finsk-amerikanske 
forskerpar Ulla Haverinen-Shaughnessy 
og Richard J. Shaughnessy har målt 
indeklimaet i 140 klasseværelser i USA og 
sammenlignet med resultater i matematik-
prøver.
De fandt, at resultaterne blev en halv 
procent bedre for hver liter ekstra luft i 
sekundet pr. person, op til 7,1 liter ekstra. 
Resultaterne blev også en halv procent 
bedre pr. grad, som temperaturen blev 
sænket, ned til 20 grader.
– Effekten i læse- og naturfagsprøver er 
lige så stor, men her er de individuelle 
forskelle større, forklarer forskerne. q
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Svævestøv påvirker  
indlæring og sundhed

D
er skal ikke meget støv til i klasse-
værelset, før skoleeleverne lærer 
mindre. 
– Der er ingen tvivl om, at god luft-

kvalitet er vigtig, hvis man skal lære og yde 
mere, konstaterer daglig leder Kolbjørn 
Mohn Jenssen fra Mycoteam.
– Har du god luftcirkulation, fjerner du også 
lærerens parfume, katteallergener og meget 
af alt det andet, som er luftbåret, siger han.

Svævende udfordringer. I kontorlokaler 
peger han på, hvordan temperaturen skal 
holdes på det optimale niveau – ikke for 
varmt og helst mellem 19 og 22 grader. 
Værre er det at finde den rette ventilation:
– Vi ser mange kontormiljøer, hvor 
mængden af svævestøv øges. Det skyldes 
ventilationen. Du tilfører kontorlokalerne 
frisk luft. Så trækker du luft over og under 
pulten, over bordet og ud i det store 
kontorlandskab via lange luftføringsveje, 
beskriver Jenssen
– Det gør man sikkert, fordi det er omko-
stningseffektivt. Installationen er fin, og 
det giver frisk luft til brugeren på kontoret, 
men også meget støv i landskabet. Det 
hvirvles op på grund af de lange førings-
veje, og fordi luften til tider holder en høj 
hastighed, forklarer han.

Støvet, der hvirvles op, er det støv, som 
tidligere blev liggende som nullermænd i 
hjørnerne. De små partikler trækkes ud af 
ventilationen. De store daler ned på gulvet 
igen. Så er der de mellemstore på tre til 
fem mikrometer, som svæver længe nok 
til at blive blæst ind, men samtidig er for 
store til at blive suget med op i ventilations-
anlægget.

Boliger. Mycoteam får meldinger om den 
samme type svævestøvsproblemer i nye 
boliger.
– Det værste er steder med udluftning over 
dørtærsklerne. I et dobbeltværelse er der 
krav om 52 kubikmeter frisk luft pr. time. 
Luften vil indeholde støv, nullermænd, 
skæl og parfume. Og dette støv vil blive 
luftet ud under sprækken i døren. Ventila-
tionen trækker luften op, men partiklerne 
kommer ikke ud af luften. I stedet bliver 
det til svævestøv, konstaterer Kolbjørn 
Mohn Jenssen.
Med varmepumpe i huset dukker der 
tilsvarende problemer op: Jo koldere udetem-
peratur, jo mere luftbevægelse – og jo mere 
støv. Vinteren kan være virkelig tør, navnlig på 
de kolde dage. Så binder partiklerne sig ikke 
til hinanden, og resultatet bliver tørrere hud 
og slimhinder, som tørrer ud.

– Projektér rigtigt! Han har et klart ønske 
til alle, som arbejder med ventilation:
– Tænk på denne faktor, når du projekterer. 
Ja, det bliver lidt dyrere. Men overbevis 
kunden om, at alle yder mere – du slipper for 
klager om dårligt indeklima, og du slipper 
for en del af sygemeldingerne. Det er en lidt 
dyrere installation, men med mindre fravær, 
forkølelse og tørre slimhinder bliver det 
alligevel et langt bedre resultat.
Kolbjørn Mohn Jenssen havde gerne set, at 
man kunne opføre en hel kontorbygning, 
hvor man kunne eksperimentere med disse 
ting. Det, der er testet, er at rykke ventila-
tionshastigheden. – Vi ser, at brugerne bliver 
mere tilfredse, når mængden af svævestøv 
reduceres, selv om indholdet af andre stoffer 
i luften kan blive øget, siger han.
Måske er Mycoteam-chefen i virkelig-
heden tilhænger af at give luftbefugtning 
et comeback. Der var gode grunde til, at 
den forsvandt med dens fare for kondens, 
svamp og legionella. Men måske skal om-
rådet revurderes.
– Ventilationskravet er det samme som før, 
men nu lever vi rent faktisk op til kravene. 
Resultatet er, at moderne huse bliver tørre 
og støvede, siger Kolbjørn Mohn Jenssen.

Mycoteam-chef Kolbjørn Mohn Jenssen har fået tæppefibre og hudflager i mikroskopet. Mellemstore støvpartikler i kontorluften betyder, at folk præsterer dårligere og bliver oftere syge, forklarer han.

Planlæg et indeklima med mindre svævestøv, opfordrer 
Mycoteam-chef Kolbjørn Mohn Jenssen. Det bliver lidt dyrere, men 

det er det værd for at få folk yde mere og sygemelde sig mindre.
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Ingebrigtsen.
– I kanalen er der ikke sket de store ændringer, 
men på styringssiden finder vi en ny genera-
tion, som gør det mere effektivt at 
kable, koble til og programmere. Muligheden 
for at overvåge tingene med styringssystemet 
er også langt bedre. Teknologien spiller ind 
alle mulige steder. Så er det spørgsmålet, om 
du skal holde teknologien i din egen silo eller 
lade den flyde på tværs. GK har set potentia-
let i at åbne teknologien og udnytte samme 
sensorer i flere fag, siger han.

Overvågningssystem. Hos Trox Auranor 
udvikler de et nyt overvågningssystem for 

brandspjæld – Aurasafe. Samtidig investerer 
de 35 millioner i år på fabrikken i Hadeland 
– i alt fra software til robotter.
– Heldigvis er Norge langt fremme i brugen 
af teknologi. Når vi var verdens første land 
til at tage bus-teknologi i brug til styring af 
VAV-spjæld, er det jo netop, fordi vi har råd 
til at teste ny teknologi. Vi er nysgerrige på 
ny teknologi, og vi har både en branche og 
nogle bygherrer, som skubber på udviklingen. 
Andre steder i verden er der ikke samme 
investeringsvilje. Men det betyder, at vi er 
langt fremme, og det kommer os til gode. 
Her hos os eksporterer vi endda til Litauen, 
fortæller Sturla Ingebrigtsen.

TROX AURANOR –  ROADSHOWTROX AURANOR –  ROADSHOW TEKST & FOTO: GEORG MATHISEN

Brand: 
Hvorfor gør du, som du gør?

– Sæt dig godt ind i kravene 
til, hvorfor vi gør, som vi gør. 
Så er det lettere at forstå, 
hvordan du gennemfører 
forenklinger, siger Sturla 
Ingebrigtsen.

– Aurasafe kan styre flere bygninger eller flere zoner, forklarer Sturla Ingebrigtsen om det nye overvågningssystem, som Trox Auranor lancerer. – Du skal bare have et styrings-
system for brandspjæld, og så kan det kobles sammen med flere ventilationssystemer.

S
iden han stoppede i GK, har brand-
eksperten været nordisk salgschef 
hos Trox Auranor. Nu forbereder han 
roadshow og turné til de fleste GK-

kontorer i Norge, Sverige og Danmark.

Forskellige svar. – Der hersker stadig 
stor usikkerhed om, hvordan man bedst 
sørger for brandsikkerheden. Forskellige 
brandrådgivere har forskellige svar. Det er 
med til at skabe forvirring. Samtidig ligger 
løsningerne på meget forskellige omkost-
ningsniveauer, og så kan man nemt miste 
en kontrakt, hvis man prissætter den for 
højt, opsummerer Ingebrigtsen.
VKE, Foreningen for Ventilasjon, Kulde 
og Energi, har i Norge holdt møde med 
Direktoratet for byggekvalitet i håb om at 
få en vejledning med i forskrifterne. Men 
direktoratet vil ikke foretage ændringer.
– Når det gælder GK, vil jeg råde jer til at sætte 
jer rigtig godt ind i kravene. Hvorfor gør vi, 
som vi gør? Så bliver det lettere at forstå, hvilke 
forenklinger man kan foretage, og hvordan det 
kan reducere omkostningerne. Det kan i sidste 
ende betyde, at man både kan vinde projektet 
og tjene penge på det, konstaterer han.

Penge at spare. – Sikringen på ventilations-
siden har logiske årsager. Forstår du logik-
ken, kan du også se de mulige besparelser. 
Hvis du ikke sætter dig ind i logikken, gør 
du bare det, som konsulenten siger. Har du 
en brandkonsulent, som ikke arbejder med 
ventilation for dig, kan du ende med en 
kostbar løsning. Forstår du logikken, kan 
du diskutere argumenterne og holde prisen 
nede, siger Sturla Ingebrigtsen.
Er der for eksempel mange etager i bygge-
riet, giver det en lang rømningstid. Det 
kan medføre andre sikringstiltag end i en 
toetagers bygning med kort rømningstid.

Spørg! – Det skal projektlederen forstå. 
Det kræver ikke meget at spørge, være lidt 
nysgerrig og prøve at sætte sig ind i ting-
ene. Brandrådgiveren vil gerne diskutere 
tingene – alle er interesserede i at tale om 
deres fag. Har du sat dig lidt ind i tingene, 
er nysgerrig og kommer med spørgsmål, vil 
brandrådgiveren i højere grad være ansporet 
til at vende de gode løsninger, som kan 
give bedre økonomi i projektet, konstaterer 
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Tor Eystein Hovda viser frem flasker med luft nok til at slukke brande – og der er ikke behov for flere, end at indholdet kan fylde det største rum, der skal beskyttes.

TEMA BRANDGASTEKST & FOTO: GEORG MATHISEN

Skifter luft  
for at forhindre brand

Luft med mindre oxygen slukker branden, 
før den rigtig får fat. Brandspiserne i 
Hillerød leverer slukningsluft på gasflasker 
og tester dyser i ventilationen. 

B
randspisere? Ja, firmaet hedder 
Fire Eater Norway. 
– Vi slukker ved at reducere 
oxygenniveauet, siger Tor Eystein 

Hovda, direktør for forretningsudvikling i 
datterselskabet.
Han begyndte med at forhindre brande i 
Nordsøen. Nu er han gået videre til industri, 
kontorbyggeri og boliger.

Fra gas til luft. – Tidligere kaldte vi det 
slukningsgas. Da vi leverede til en industri-
virksomhed som for eksempel Tine, var 
det fint at bruge ordet “gas”, siger Tor 
Eystein Hovda. Stormejeriet i Kviamarka 
i Jæren-regionen er nemlig blandt de 
kunder, der har taget produktet i brug og 
dermed for eksempel kan udnytte deres 18 
meter høje ostelager helt op til loftet uden 
at frygte brand.
– Nu banker vi imidlertid på dørene til 
folks privathjem og går ind på boligmarke-
det, og så bliver “gas” et lidt uheldigt ord. 
Vi kalder det derfor for slukningsluft, 
eftersom det er luft. Vi slukker ved at 
reducere oxygenniveauet i almindelig luft, 
fortæller han.

Kvæler branden. Produktet hedder Inergen. 
Det kommer på flasker – antallet af flasker 
afhænger af rumfanget på det største rum, 

der skal beskyttes. Hvis ilden bryder ud, og 
alarmen går, slipper flaskerne indholdet ud 
gennem rør ind til rummet, hvor branden 
begynder: Det er gas med 52 procent nitro-
gen, 40 procent argon og 8 procent CO₂.
– Vi reducerer oxygenet så langt ned, at 
det ikke er muligt at få noget til at brænde, 
forklarer han.
Samtidig skal det være trygt for mennesker 
og dyr at opholde sig i rummet, selv om 
oxygenprocenten næsten er halveret. Det 
sørger kuldioxiden for: Der tilsat så tilpas 
meget CO₂, at hjernen optager mere oxy-
gen, end den ville gøre i almindelig luft.

Mindre oxygen. Almindelig luft indeholder 
beskedne 21 procent oxygen. Birketræ 
slukkes, hvis niveauet kommer under 20,5. 
Mineralolie skal bruge mindst 16 procent. 
Alkohol er sværest at slukke: Metanol 
brænder med helt ned til 11 procent oxygen. 
– Vi slipper slukningsluften gradvist ind, 
så luftstrømmen ikke skader nogen, men 
branden bliver slukket, lige så snart vi 
begynder at reducere oxygenniveauet, 
siger Tor Eystein Hovda.
Han møder ind dagen efter en brand inde 
i et af Telenors bjerganlæg. Det er en af 
mange brande, som du aldrig har hørt 
om. Et printkort brød i brand, da det blev 
installeret og taget i brug, men branden u
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blev slukket, før det begyndte at ryge.
– Alt foregår automatisk, siger han.

Sprinklerkamp. Fire Eater står for installe-
ringen selv og ser sprinklerbranchen som 
en konkurrent. 
– Det er noget af en kamp. De gør, hvad de 
kan, for at stoppe os, erklærer Hovda.
Ikke desto mindre kan forholdet til venti-

lationsbranchen blive tættere:
– Vi har et projekt på St. Olavs Hospital i 
Trondheim, hvor vi tester potentialet i at 
placere Inergen-dyserne inde i ventilations-
anlægget. I Tønsberg tester vi popup-dyser, 
som kun kommer frem, når der er brug for 
dem, fortæller han.
Hovda ser en fremtid for sig, hvor et anlæg 
kan dække flere huse.

– Jeg ser for mig omkring ti enkeltboliger 
med en Inergen-central i midten. I den 
gamle del af Stavanger kan små investe-
ringer for eksempel beskytte mange 
bevaringsværdige huse. Der udbryder 
ikke brand, og vi slipper for følgeskader. 
Hvor mange milliarder i vandskader kan 
brande ikke medføre hvert år?, spørger               
Tor Eystein retorisk.

Når oxygenindholdet i luften er nede under 16 procent 
i Fire Eaters testcenter, er alle tilløb til brand allerede 
slukket.

Inergen overbeviser kunderne i en grad, så de sætter 
plakater og reklamerer for slukningsmetoden – her på 
færgen mellem Fana og Austevoll.

Logistikansvarlig Arne Jæger Olsen prøver at få ilden 
til at fænge, men det er for lidt oxygen i luften til, at det 
er muligt.

q

q
q

u
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Ny teknologi 
kommer hurtigt

Værktøjer, der var specielle og 
for de få for bare et år siden, er 
blevet helt normale i dag. Det 
går stærkt med ny teknologi.

H
ovedentreprenørerne forlanger 
ikke bare vilje til at samarbejde på 
nye måder – de forlanger også, at 
du er langt fremme med teknolo-

gien. Det bliver dog næppe noget stort 
problem.

Alle vil. – De fleste opfatter det som meget 
rationelt at arbejde elektronisk. Navnlig den 
yngre generation finder alt andet unaturligt. 
Men der er et spænd mellem projekterne 
alt efter, hvor langt man teknologisk er 
fremme i skoene med hensyn til tekniske 
hjælpemidler, siger kvalitetschef Anders 
Bentzrød i Veidekke.
Han fremhæver elektroniske tjeklister og 
afvigelsesrapporter linket op mod BIM-
modellen som et konkret tiltag, mange 
byggepladser har brugt på det seneste:
– Netop nu er der et værktøj, der hedder 
Dalux Project, som er blevet populært til 
vores projekter. Det giver os langt bedre 
dokumentation på udført arbejde. Vi tager 
billeder, som lægges ind og lagres, og det 
egner sig godt til opgaver, som kommer 
tilbage. Skal der for eksempel laves et hul, 
fordi nogen skal lave en gennemføring, 
og skal hullet tætnes bagefter, så sker 
kommunikationen om det i stigende grad 
elektronisk, forklarer Bentzrød.

Leverandører langt fremme. Han for-
venter, at leverandører bruger lignende 
løsninger. Det samme gælder værktøjerne, 
der integreres i planlægningen.
– Leverandørerne er tit langt fremme, 
når det gælder om selv at tage værktøjer i 
brug og arbejde elektronisk. Men det går 
stærkt. Alene det seneste år har vi set, at 
de værktøjer og måder at arbejde sammen 
på, som tidligere var for de få, nu er blevet 
for de mange og nærmest er normalen.

Veidekkes råd til dem, der gerne vil 
arbejde for hovedentreprenøren, er at lade 
være med at tænke på værktøj alene, men 
at tænke værktøj og proces sammen.
– Samspillet med hovedentreprenøren skal 

ind på et godt spor tidligt i processen. Du 
skal være åben over for at gøre ting på en 
ny måde, men også tro mod den proces, 
som du ved skaber værdi, siger Anders 
Bentzrød.

Anders Bentzrød fremhæver Dalux Project som et populært værktøj netop nu. (Foto: Dalux)

Teknologien alene bringer ikke byggebranchen videre – det gælder om at tænke værktøj og proces sammen, er 
budskabet fra Veidekke. (Illustrationsfoto: Veidekke)
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B
ranchen er klar til at gøre tingene 
bedre, men det er ikke nok at sige, 
at “det går bedre, bare vi kommer 
tidligere ind”.   Det er dem, der vil 

ændre sig og selv påvirke fremtiden, der 
bliver brug for.

Skaber 40 procent mere. Marius Winger 
og Roger Mølner har ambitiøse mål. 
– Vi skal udvikle en ny projektstyrings-
model, der skaber varig, førende konkur-
rencekraft for os og vores kunder og 
leverandører, siger han.
Winger er indkøbschef i AF Gruppen. Han 
sidder i Bispevika, Oslo, i lokaler, der ser 
mere ud som de kontorer, du finder i et 
kreativt bureau end de barakker, du finder 
på byggepladser.
– Dette er ikke en skrivebordsøvelse. Vi 
skal sørge for 40 procent større værdiskab-
else, som ikke må ske på bekostning af 
nogen, siger han.

Hvis det skal fungere, kræver det team-
work. Omkostningerne skal reduceres for 
hver enkelt arbejdsopgave. Samtidig skal 
det kunne betale sig for alle parter. 
– Det er ingen, der gider blive hos i syv år, 
hvis de ikke tjener penge. Derfor skal vi 
skabe fremtidens projektstyringsmodel, 
siger Marius Winger.
– Tidligere har det været sådan, at hvis du 
kan samle flest selskaber, som er villige til 
at tabe flest penge, så vinder du konkur-
rencen. Jeg vil påstå, at der findes bedre og 
sjovere måder at drive forretning på.

Lang tid. Projektleder Roger Mølner 
fortæller om en begyndelse, hvor meget 
skulle forklares. 
– Vi måtte skabe tryghed og få underentre-
prenørerne til ikke at tænke på dette som 
en risiko, siger han.
Den lange tid, det tager, er nemlig en nøgle 
til at spare udgifter og øge indtægterne i 

Nye former for 
samarbejde  
skal komme alle til gavn

Det er ingen, der gider 
blive hos i syv år, hvis de 
ikke tjener penge.
“
Marius Winger, indkøbschef i AF Gruppen.u

Det er ikke teknologien, der ændrer sig mest – det er samarbejdet. 
Vil du være med, skal du være villig til at ændre dig og påvirke din 
egen fremtid. Det er budskabet fra AF, som prøver at udvikle en 
helt ny model for projektstyring.

PROCESS OG TEKNOLOGITEKST & FOTO: GEORG MATHISEN

•		Område	i	Oslos	gamle	by	–	øst	for	
 Bjørvika og på søsiden af Middelalder- 
 parken.
•	 Udbygges	med	1.500	boliger	og	en	
 samlet ramme på fem milliarder norske 
 kroner.

Bispevika •	 Oslo	S	Utvikling	ejer	området.	Bag	OSU	
 står ejerne Entra, Linstow og Bane Nor 
 Eiendom.
•	 AF	Gruppen	bygger	område	B2	
 – Dronninglunden – og de ni byggerier 
 i område B6a – Vannkunsten. Hvis lej
 lighedssalget går som ventet, skal de 
 være færdige i foråret 2020.

Slik skal det etter hvert se ut i Bispevika i Oslo. (Illustrasjon: Oslo S Utvikling)
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det lange løb. Winger bruger en 350 milli-
meter tyk væg som eksempel.
– Vi er som entreprenører optaget af 
økonomi, lydkrav, u-værdi og udseende. 
Men lad os sige, at vi var i stand til at 
lave en væg, som kun var 250 mm tyk 
i stedet. For disse ti bygninger ville det 
betyde 250 kvadratmeter større salgbart 
areal. Kvadratmeterprisen i Bjørvika kan 
komme op på 200.000 kroner. Det vil sige, 
at vi tjener 50 millioner. Det kræver bare 
en tidlig investering på 25 millioner i et 
forskningsprojekt, hvor vi kan udvikle nye 
produkter. Det er tydeligt, at afkastet kan 
blive betydeligt, hvis vi investerer sammen 
med kunder og leverandører, konstaterer 
han.

Lokker med penge. Med andre ord: Penge 
er stadig lokkemaden, men det fungerer på 
en anden måde end tidligere tiders tilbud, 
hvor prisen betød alt. Her bliver partnerne 
bedre betalt, hvis alle lykkes – ikke kun 
dem selv. 
– Først og fremmest skal AF tage ansvar 
for at skabe rentabilitet, men hver af vores 

partnere får også et klart ansvar for, hvad 
de skal bidrage med, som Marius Winger 
siger det.
– Norconsult er bedst til at levere og købe 
rådgivningstjenester, men rådgivere er 
normalt optaget af deres egne, fakturer-
bare timer. Hvis vi gør det sådan, at de får 
dækket 70 procent af deres timer, hvis vi 
ikke når slutresultatet i projektet, men at vi 
fordobler det, hvis vi når rentabilitetsmålet 
– så er det en anden sag. Det betyder, at vi 
får en aktiv rådgiver, som ikke bare tæller 
timer, men deltager aktivt med engage-
ment og med interesse i at optimere.
Sat på spidsen: Hvis ikke Con-Form skab-
er rentabilitet, får Norconsult ikke deres 
penge. AF kalder det et kontraktsamfund, 
hvor alle får et ansvar for, at sidemanden 
kommer i mål.

Ny type kontrakter. Cramo foretager 
bestillinger og afbestillinger på AF’s vegne. 
Ingen er bedre til at undgå, at projektet 
bruger penge på “dødt udstyr” eller dårlig 
logistik. Opgaven er ikke at være bedst på 
prisen, men på produktiviteten.

Norsk Gjenvinning er et fornemt eksempel, 
som Winger fremhæver. Affalds- og gen-
brugsselskabet står for oprydningshold, 
oplæring, videnbanker og integration med 
leverandørerne for at få affaldssorterings-
graden op på 99 procent.
– Et meget ambitiøst mål, og det kan vi 
lide. For det er kun ved at sætte os gode og 
ambitiøse mål, at vi finder ud af, hvordan 
vi skal ændre hele den måde, vi samarbej-
der, planlægger og udfører på.
– Vi ønsker at behandle alle partnere i 
projektet, som om vi ejede dem, eller de 
ejede os. Så rigtig mange af de kontrakter, 
vi laver her, har ikke været lavet før. Vi 
må vurdere, hvilke typer kontrakter det 
kræver for at nå vores mål, fastslår Winger.

Doktorafhandling. I dag består bygge-
branchen af to kategorier underentrepre-
nører: Leverandører og samarbejdspart-
nere. Alle vil jo betegne sig selv som 
samarbejdspartnere.
– Alle vores partnere i projektet udvikles 
gennem et leverandør- og partnerudvik-
lingsprogram. Målet er at skabe nye, 
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forretningsmæssige muligheder i projektet 
og for alle de andre projekter, partnerne 
har, siger AF-indkøbschefen. 
– Vi er ikke protektionistiske i den for-
stand, at vi holder tingene hemmelige. 
Tværtimod ønsker vi, at al vores opsam-
lede viden skal være med til at skabe nye 
muligheder for alle deltagere. Vi har egne 
ressourcer i projektet, som kun arbej-
der med forretningsmæssig udvikling 
af “mindset”, relationer, samhandel og 
måling, for alt hvad vi gør, bliver målt i en 
eller anden form, fortæller han.
– Vi har ansat en professor, som fokuserer 
på innovation og processer. Vi har ansat 
ressourcer, som kun leder efter digitale 
værktøjer og løsninger, og som implemen-
terer og tester det nyeste i robotteknologi.  
Der bliver lige nu skrevet fem masterop-
gaver og en doktorafhandling om projek-
tet, og vi har et større eksternt, forskning-
sprojekt, som studerer vores metodik.

Udfordrer den tekniske branche. – Så det 
holder ikke at sige, at “bare jeg kommer 
tidligt ind og bruger mine produkter, 

så bliver alt godt”. Da vi var ude at finde 
tekniske entreprenører for to år siden, 
mødte vi en branche, som var præget af 
den indstilling, og som ikke havde klare 
ambitioner. Meget var gentagelser og “hak 
i pladen”, mener Winger. 
–  Jeg tror ikke, at årsagen ligger i, at den 
tekniske branche halter bagefter – tvært-
imod. Men ingen har tidligere virkelig ud-
fordret mange af dem på, hvad de kan og 
bør bidrage med konkret. Og det er netop 
meningen med et optimalt samarbejde.
– Vi vil vide, hvad du kan bidrage med, 
som vi ikke kan få hos andre. Hvilke ambi-
tioner har du? Hvilke innovationer kan vi 
forvente? Vi forventer ikke, at du har facit 
– for det skal vi skabe sammen. Men vi 
forventer et iboende, engageret ønske om 
at ændre sig og påvirke branchen og skabe 
en bedre fremtid, siger Marius Winger.
– Dem, der siger, at de allerede har facit, 
får ikke arbejde her. Vi ved, at det vil være 
gammeldags om nogle få år.
Winger og Mølner understreger, at AF 
tænker på samme måde internt. Koncernen 
består af tre selvstændige AF-selskaber. De 

arbejder sammen, men der er også nogle 
af AF’s egne kræfter, der ikke er med, fordi 
de ikke kan tilføre det, der er behov for.
– Når det er sagt: Hvis vi ser, at dele af 
branchen ikke har den ønskede fremdrift, 
så køber eller starter vi en virksomhed og 
gør det selv.

Teknologi. Ny teknologi er en del af det, 
der foregår, men teknologien er bare en 
konsekvens af noget andet. I Bispevika-
projektet kan du f.eks. gå rundt med 
smart-briller – Hololens. BIM-kiosker 
i byggegruppen, VR-udstyr, bestillinger 
direkte fra modellen og en tegningsløs 
byggeplads.
– Det afgørende er, at vi sammen med 
leverandørerne har aftalt, at teknologi er 
et af virkemidlerne til at samarbejde og 
lykkes bedre. Vi ved, at der sker meget 
spændende ude i den store verden. Vores 
opgave er at skaffe os den nødvendige 
viden og kompetence til at beslutte, 
hvilken vej vi skal vælge, siger Marius 
Winger.

Det holder ikke at sige, 
at “bare jeg kommer 
tidligt ind og bruger mine 
produkter, så bliver alt 
godt”.

“
Marius Winger, indkøbschef i AF Gruppen.

Marius Winger (t.v.) og Roger Mølner arbejder med at 
styre projektet på en helt ny måde i Bispevika i Oslo.

Det 185.000 kvadratmeter store Sjællands Universitets-
hospital i Køge er et dansk eksempel på et projekt, hvor 
der planlægges nye måder at samarbejde på. Første 
kontrakter tildeles i april. u

t
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SMARTBYER I ASEAN-LANDENE

Der skal ikke bare være én smart 
by her og én smart by der. Hvis 
verden skal udvikle sig, skal 
smartbyerne bindes sammen.

D
et er Asean, sammenslutningen af 
sydøstasiatiske lande, der arbejder 
for at se ud over bygrænserne. 
Infrastruktur, styring og Internet of 

Things skal bindes sammen fra by til by, 
konstaterer telekom- og it-ministrene fra 
Asean-landene.

Som folk er flest. De har været samlet i 
Brunei – et lille land, der selv har smart-

ambitioner, blandt andet i hovedstaden 
Bandar Seri Begawan.
Myndighederne her prøver noget, som de 
andre asiatiske lande ikke er så optaget af: 
at hente smartbyudviklingen ned til hver 
enkelt indbygger. I regeringens hvidbog
for informations- og kommunikations-
teknologi hedder det, at almindelige borgere 
skal være teknologikyndige og i stand til at 
bidrage, hvis der skal udvikles smarte byer.

Solenergi. Samtidig knyttes smart sammen 
med grønt, og by sammen med natur:
– Energibehovet i Asean-landene er 
øget cirka to en halv gang siden 1990 og 
forventes tredoblet inden 2035. Et koncept 
med lavkulstofbyer, eller økobyer, er nød-

vendigt for at reducere energiforbruget og 
udslippene af klimagasser, siger professor 
Hidetoshi Nishimura. Han leder Eria, det 
økonomiske forskningsinstitut for Asean 
og Østasien.
Nishimura arbejder på at udvikle Tem-
burong-distriktet i det østlige Brunei og 
gøre provinsbyen Bangar smart. Først 
skal bygninger og vejtransport bruge 
energien mere effektivt, samtidig med at 
der udvikles smartere netværk. Så skal 
solcelleanlæggene udbygges for at skaffe 
området mere miljøvenlig energi. Tembu-
rong-distriktet er blandt andet kendt for 
uberørt jungle og naturturisme.
– Vi ser på, hvordan Temburong-distriktet 
kan blive en smartby, som er selvforsyn-
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ende med energi og andre naturressourcer, 
inklusive vand, og som ikke mindst netto 
udslipper nul kulstof, siger energi- og 
industriminister Mohammad Yasmin Bin 
Haji Umar til avisen Borneo Bulletin. I 
dag sørger dieselaggregater for strøm til de 
10.500 indbyggere i Temburong.

Økokorridor. Brunei styres af verdens rigeste 
statsleder – sultan og statsminister Hassanal 
Bolkiah. Han markerede sine 50 år på tronen 
i oktober ved at åbne en særlig økokorridor-
park, Golden Jubilee Crown Park.

Parken skal være et udstillingsvindue for 
Bandar Seri Begawans egen økokorridor – 
et forsøg på at skabe nyt liv i hovedstaden 
og forbedre miljøet langs Kedayan-floden.
På den måde kan en ny smartby blive kob-
let sammen med gammel historie. I mange 
hundrede år var Kampong Ayer, midt ude 
i Brunei-floden, hovedstad og vigtigste 
by i Brunei. Det er verdens største by på 
pæle. Husene er forbundet via gangbroer 
og er forsynet med strøm og rent vand, 
men turistmålet døjer med affald og dårlig 
kloakering.

Kampong Ayer er verdens største bebyggelse på 
pæle, i et Brunei med store smartby-planer.
Når husene står på pæle i vandet, byder vand- og 
strømforsyningen på ekstra udfordringer.

OECD-ekspert Hidetoshi Nishimura mener, at smarte 
økobyer er løsningen på at reducere energiforbrug og 
klimaudslip i Brunei. (Foto: Hervé Cortinat, OECD)

De sydøstasiatiske lande vil knytte smartbyerne tættere sammen, og “Smart City” er et nøgleord. Her Makassar i 
Indonesien.

I Brunei udvikler de smartere byer. Det rige olieland skal spare energi og drives grønnere.
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Nu får Radisson 
fuldt overblik

Med enkle greb hjælper GK 
Inneklima Radisson Blu Garder-
moen med at flytte eksisterende 
tekniske anlæg ind i IoT-alderen.
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N
orges næststørste hotel henter 
hjælp fra GK for at efterleve 
strenge krav til kvalitet og drifts-
stabilitet i sine kølerum. Med 

store konferencer og op til 2.000 gæster er 
hotellet helt afhængigt af, at deres elleve 
køle-/fryserum fungerer optimalt og har 
mindst mulig nedetid.
Derfor har GK installeret små, trådløse 
sensorer fra Monnit, som overvåger tempe-
raturen i kølerummene og lader erfarne 
fagfolk i GK’s driftscentral følge driftsdata 
i realtid. Hvis temperaturen skulle stige 
over de fastsatte værdier, får både drift-
scentralen og driftspersonalet på hotellet 
en advisering.
– Der behøver ikke at være fejl på anlæg-
get, selv om alarmen bliver sendt. Det kan 
være så enkelt, at en dør står på klem, og 
at vi skal give besked til en vicevært om at 
få lukket den, siger Roger Grafsrønningen, 
KAM i GK Inneklima.

– Strenge krav. GK har været inde at 
montere to sensorer i hvert rum. Én for 
at registrere om døren er lukket, og én 
som registrerer temperaturen i rummet. 
Sensorerne vil sikre Radisson Blu vigtige 
og gode data om driften.
– Der er strenge krav til temperatursta-

biliteten i storkøkkeners køle-/fryserum. 
Myndighederne kræver, at temperatur-
erne logges, og at temperaturerne ligger 
inden for faste rammer. Foruden ødelagte 
madvarer er der risiko for stort tab af 
omdømme for en kæde som Radisson 
Blu, hvis nogle af gæsterne bliver dårlige 
på grund af forkert håndteret mad, siger 
Grafsrønningen.

Forebyggende service. Løbende over-
vågning af det tekniske anlæg giver et godt 
udgangspunkt for at kunne afdække og 
afværge fremtidige fejl.
– Når vi logger driftsdata, kan vi over tid 
opdage, om der er uregelmæssigheder i 
driften, selv om værdierne ligger inden 
for det acceptable, siger Steinar Holm,     
bygningsdirektør i GK og ansvarlig for 
Monnit og driftscentralen.
Implementering af denne type teknologi 
betyder, at GK bevæger sig over til fore-
byggende vedligeholdelse i stedet for pe-
riodisk og “havaribaseret” vedligeholdelse.
– Det er nyttigt for os, når vi skal plan-
lægge service og vedligeholdelse for på 
den måde at bevare levetiden på produk-
terne uden at udføre mere omkostnings-
krævende service end højst nødvendigt, 
forklarer Holm.

Amerikansk sensorproducent med over 
50 forskellige sensorer til blandt andet 
temperatur, fugtighed, lys og vibrationer.

Nøgleegenskaber:

•		Trådløse,	kører	på	batteri		

•		Ideelle	til	eftermontering	i	ældre	bygninger		

•		Ideelle	til	kritiske	funktioner

•		Kræver	ikke	adgang	til	bygningens	wi-fi

•		Grafisk	fremstilling	på	mobil	og	via	pc

•		Leverer	historiske	data	med	mulighed	
 for energiovervågning

Fakta om Monnit

NYHEDER

GK har installert små, trådløse sensorer fra Monnit som overvåker temperaturen i kjølerommene og lar erfarne fagfolk ved GKs driftssentral følge driftsdataene i realtid.
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Risikostyring og langt perspektiv er vigtige stikord for 
den nye chef i GK Danmark.

Fra Caverion og NCC
Jørgen Christensen kom fra Caverion til 
stillingen som administrerende direktør i GK 
Danmark. Der stod han i spidsen for store projekter. 
Tidligere har han arbejdet i NCC, hvor han i 
øvrigt stoppede dagen før, han kunne have fejret 
25-års jubilæum. Senest var han direktør for de 
tekniske fag i NCC Danmark.
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Brænder for stabilitet

T
idligere har vi arbejdet med en 
meget kort tidshorisont. Nu skal vi 
arbejde med et længere perspektiv.
Jørgen Christensen er ved at være 

varmet op. Direktøren for GK Danmark 
har de første måneder i chefstolen bag sig 
og er ved at finde retningen.
– Det betyder, at vi holder øje med, hvilke 
segmenter der forandrer sig i Danmark. 
Hvor kan vi hente vores omsætning næste 
år – og de næste tre år, siger han.

Risikostyring. Boligmarkedet er et eksem-
pel, hvor konklusionerne kan variere, alt 
efter om man tænker ét eller tre år frem.
– Vi ser, at der et dynamisk boligmarked 
lige nu. Vi laver også en del boliger. Men 
det vil forsvinde igen om tre år. Og hvor 
skal vi så styre virksomheden hen? Vi skal 
vurdere, om vi har lyst til at være på bolig-
markedet. Her skal vi blandt andet se på 
vores forretnings DNA, siger Christensen. 
– Hvilke kompetencer har vi? Konklusion-
en kan sagtens blive, at boligmarkedet er 
interessant, men hvis vi ikke har kompe-
tence til boliger, skal vi ikke fronte det 
marked. Vi skal finde ud af, hvordan vi 
skal positionere os. Det betyder, at vi 
skal arbejde med vores interne processer 
og med risikostyring. Vi arbejder med 
store volumener og lav indtjening. Det 
betyder også en ganske stor risiko. Derfor 
må vi konstant lave sårbarhedsanalyser. 
På baggrund af dem må vi frasortere de 
opgaver, hvor profilen ikke matcher det, 
vi vil arbejde med. Vi skal hele tiden 
vide, hvor der er de største risici, og hvor 
der er det største potentiale, siger Jørgen 
Christensen. Han ønsker medarbejdere, 
som styrer uden om risikoen og dyrker 
mulighederne.

Alt om brand. Den nye direktør er allerede 
kommet et stykke vej. Han kan konstatere, 
at GK i Danmark er stærk på indeklima, 
ventilation, VVS og sprinkleranlæg. Det 
er den platform, virksomheden skal bygge 
videre på. Christensen vil være den totale 
teknikpartner og arbejde videre med elektro 
og automation.
Et område, hvor fagområderne samles – og 
hvor GK kan skille sig ud – er brand.
– I dag laver vi anlæg til indeklima og 
sprinklere. Vi bliver stærkere, hvis vi 
varetager hele brandstrategien på bygning-
erne. Her er der et forretningspotentiale. 
Kan vi køre sprinklere sammen med 
brandalarmering, ventilation og håndtering 
af røgspredning i bygninger, ligger der 
mange penge og venter. Hvis vi forener alle 
kompetencer vedrørende brand i stedet for 
kun at fokusere på sprinklere eller OTV.

Forlader ikke bygningen. I næste omgang 
ønsker han, at vi bliver større på at over-
våge kundernes bygninger. Lige nu er GK i 
Danmark gode til at bygge en ny bygning.
– Når vi så er færdige, forlader vi bygningen. 
Et af vores mål skal være at blive der og 
varetage servicen. Investeringsprofilen er 
mere risikabel, når vi lever af pris i stedet 
for at leve af serviceopgaver. Serviceforret-
ningen risikerer ikke de samme store tab 
som entrepriseforretningen. Desuden er 
kendskabet til bygningen super vigtig.
Det betyder, at GK på længere sigt også får 
kontrolrum i Danmark. For at overvåge 
kundernes bygninger og for at kunne bruge 
data til at forudsige fejl før de dukker op.
Jørgen Christensen ser dette som et umod-
ent marked, hvor GK har de nødvendige 
kompetencer.
– Hvis du har en produktionsvirksomhed, 

er du interesseret i at stå for produktionen. 
Bygningen er bare et rum, hvor man 
producerer. Indehaveren tænker ikke på 
rummene. Det er der, vi kan tilbyde service, 
forklarer han.

Rekrutterer. Den danske arbejdsløshed 
er lav, men for øjeblikket har GK ikke de 
store problemer med at rekruttere.
– Det hænger sammen med de projekter, 
vi har haft. “Blue collar”-siden kan være en 
flaskehals, siger chefen.
– Det typiske er, at man bliver siddende og 
ikke har lyst til at flytte sig, lige når opsvinget 
tager fart. Nu er man mere åben over for 
det. Vi kan stille og roligt tiltrække de 
gode projektledere. Det handler om at 
have et godt navn.

Meget at hente. Christensen konstaterer, 
at entreprisedelen af GK er godt kendt i 
Danmark, mens servicedelen er mindre 
kendt. Siden den begyndte i København 
for halvandet år siden, har ringene spredt 
sig i vandet. Nu er han optimist:
– Vores markedsandel er usandsynlig lille. 
Markedet for installationer i Danmark er 
på 48 milliarder kroner. Vi omsætter for 
400 millioner. Der er 2000 VVS-installa-
tører, som vi konkurrerer med hver dag, 
og ingen har en stor del af markedet, siger 
han.
GK skal op på ti milliarder i omsætning 
i 2022. Hvor stor del, der skal komme fra 
Danmark, ligger ikke fast.
– Nu og her er det vigtigste stabilitet. Når 
vi har stabiliseret os, kan vi begynde at 
tale om vækst. Det er klart, at vi også får 
fastlagt et vækstmål frem mod 2022, men 
det er endnu ikke aftalt, hvor stort det skal 
være, siger Jørgen Christensen.

Brandsikkerhed og overvågning af bygninger 
er områder, hvor GK Danmark kommer til 

at vokse. Men først skal der skabes stabilitet.
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Optimisme 
i ny region
God afslutning i fjor og lovende 
start i år. Nu er Magne Hove, 
leder af serviceafdelingen i GK 
Ålesund, spændt på tilværelsen 
som del af en ny region.

J
eg ser lyst på fremtiden, siger Magne 
Hove.
Han er afdelingsleder for service 
i GK Ålesund. Nu er kontorerne i 

Ålesund, Molde og Kristiansund blevet en 
del af Region Vest.

Samarbejde mod syd. – Vi har naturligvis 
samarbejdet med afdelingen i Kristiansund, 
og så har vi et kontor i Molde. Men nu 
bliver der også et tættere samarbejde med 
navnlig Sogn og Fjordane. Vi skal udveksle 
erfaringer med dem og måske køre fælles 
projekter, og så har vi projektledermøde 
her i februar. Det bliver vældigt spændende, 
siger Hove.
GK i Ålesund har fire afdelinger: Entre-
prise, service, automation og køling.
– Vi har god aktivitet lige nu. Service-
afdelingen, som jeg leder, fik en god 
årsafslutning, og vi har oplevet en fin start 
på det nye år. Entreprise har også en god 
ordrebog, fortæller han.

Tværfaglighed. Kremmergaarden i 
Ålesund bymidte er et af de store, aktuelle 
projekter. Et indkøbscenter på tre etager 
med kontorer. 
– Vi står for køling, ventilation og auto-
mation i det projekt, og så samarbejder 
vi med eksterne kræfter på elektro og rør, 

oplyser Hove. Det er en del af handlings-
planen at få rør og el til GK Ålesund, 
understreger han.
Serviceaftaler er tværfaglige med både 
ventilation, automation og køling.
– Vi har en blanding af ren ventilations-
service og kombinerede aftaler. Det er hos 
store ejendomsbesiddere med flere byg-
ninger og i individuelle kontorbygninger 
og indkøbscentre. Alt andet end privat-
boliger, siger Hove.

Service vokser. Servicelederen regner ikke 
med, at ansatte under afdelingslederniveau 
kommer til at mærke meget til regionsflyt-
ningen. Og i øvrigt er han optimist:
– Serviceafdelingen oplever vækst. Resul-
tatet i fjor blev rigtig godt, og vi forudser 
en øget omsætning i 2018. Vi fik mange 
renoveringsprojekter i slutningen af sidste 
år, og vi har et godt forhold til mange 
kunder, som gerne vil have, at vi udfører 
projekter for dem.
Serviceafdelingen består nu af otte 
personer efter at være gået fra fire til fem 
serviceteknikere i fjor. Dertil kommer to 
projektledere samt afdelingschefen.
– Der er et ganske stort marked at tage af. 
Vi har klart potentiale til at vokse yder-
ligere, siger Magne Hove.
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GK Ålesund har historien på væggen, indrammet på karakteristisk vis. Magne Hove er afdelingsleder for service.

Kremmergaarden i Ålesund bymidte er et af de større projekter for GK Ålesund i byen netop nu. De tre øverste etager er nye i denne bygning, som tidligere udelukkende rummede et indkøbscenter.
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