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Robert Walnum Skjervstad (41) 
bliver ny regionsdirektør i region 
Nord i GK Inneklima. Han tiltræder 
stillingen den 1. august.

S
kjervstad er uddannet VVS-ingeniør 
fra Høgskolen i Sør-Trøndelag 
(2002) og civilingeniør fra NTNU 
(2004) inden for energiforsyning og 

klimatisering af bygninger. Han har lang 
erfaring som leder inden for tekniske fag. 
Tidligere har han blandt andet ledet Skanska 
Tekniske Entreprisers region Midt-Norge. 
Skjervstad har derudover erfaring som 
projektleder og rådgiver inden for VVS-
faget. Han kommer til GK Inneklima fra 
en stilling som regionsdirektør for Midt-
Nord i ORAS/Bravida.

Skjervstad
bliver regionsdirektør i GK Inneklima

Skjervstad er uddannet VVS-ingeniør fra Høgskolen i 
Sør-Trøndelag (2002) og civilingeniør fra NTNU (2004) 
inden for energiforsyning og klimatisering af bygninger.

– Vi ser frem til at få Skjervstad med 
på holdet. Region Nord har 275 dygtige 
medarbejdere i 7 distrikter, 30 afdelinger 
og på 12 adresser i Trøndelag, Nord-
land, Troms og Finnmark. Robert er en 
resultatorienteret og kompetent leder og 
holdspiller med et solidt værdigrundlag. 
Jeg er sikker på, at han vil bidrage til at 
løfte regionen og selskabet, siger admini-
strerende direktør Kim Robert Lisø i GK 
Inneklima.
– Jeg ser frem til at bidrage til den videre 
udvikling af GK Inneklima sammen med 
dygtige ledere og medarbejdere, og jeg 
glæder mig til at tage fat på opgaven, siger 
Robert Skjervstad.
Skjervstad vil indgå i selskabets leder-
gruppe og referere til den administrerende 
direktør. Han tiltræder stillingen den 1. 
august og får base i Trondheim.
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For et bedre miljø
Hos GK arbejder vi aktivt med vores 
mission, som vi kalder “For et bedre 
miljø”. Vi kan påvirke, og vi kan 
forandre. Det er derfor, man arbejder 
hos GK – for at tage ansvar og gøre 
en indsats for fremtiden.

Hele vores virksomhed er baseret på 
bæredygtighed, og vores ambition er at 
sikre, at vi altid skaber velfungerende og 
bæredygtige løsninger. Det gør vi ved at 
opnå balance mellem sociale, miljømæs-
sige og økonomiske interesser. 
 
Vi er naturligvis stolte over vores historie og 
alt det, som vi har opnået indtil nu, men vi 
er også forberedt på og overbeviste om, at vi 
sammen med vores kunder i hele Skandina-
vien kan gøre endnu mere. Vi er godt rustet 
til at løse deres bæredygtighedsudfordringer.
 
Vores opgaver spænder over et stort og 
komplekst område med fokus på nye og 

eksisterende bygninger, hvor menneske, 
energi og miljø altid står i centrum. Når vi 
får mulighed for at deltage i de allerførste 
stadier i et projekt, kan vi se, at vi har po-
tentiale til at finde løsninger, der fungerer 
på langt sigt. Det er i øvrigt noget, som vi 
bidrager med i hele bygningens livscyklus. 
 
Uanset hvordan vi er involveret i et pro-
jekt, kan vores interessenter altid regne 
med vores fulde engagement i at gøre en 
samfundsmæssig forskel. 
GK Gruppen har nu tilsluttet sig FN’s 
internationale Global Compact-principper 
for menneskerettigheder, arbejdstager-
rettigheder, miljø og anti-korruption, som 
henvender sig til virksomheder. 
 
Vi forpligter os til at tilpasse vores virk-
somhed, så vi kan bidrage til den økono-
miske og samfundsmæssige udvikling på 
en mere bæredygtig måde. 
 Vi skal arbejde i overensstemmelse med 
FN’s principper og hvert år dokumentere 

vores fremskridt på dette område. Det er et 
helt naturligt skridt for os, eftersom vi ser 
det som en selvfølge at fremme ansvarlig 
og bæredygtig virksomhedsdrift, og fordi 
vores mission er “For et bedre miljø”.

Göran Krawe, administrerende direktør i Gunnar Karlsen 
Sverige AB.
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Brugeren af bygningen 

har altid ret
Indsamling og bearbejdning af fysiske data fra moderne byg-
ninger sikrer os et godt indeklima, overskuelig og kontinuerlig 
opfølgning af service og vedligeholdelse samt energiøkonomisk 
drift af bygningens installationer. Men virkeligheden består også 
af andre vigtige parametre.

I 
GK får vi i dag kun lidt, konkret infor-
mation fra gennemsnitsbrugeren om 
de problemer, han eller hun oplever, 
fortæller Steinar Holm, direktør for 

eksisterende bygninger i GK Norge.     
– Det kan ofte være information af typen: 
‘der er varmt her’, ‘luften føles dårlig’, 
‘jeg tror, der er noget, som ikke virker’. 
Kundens oplevelse er altid rigtig, men 
baggrundene for oplevelsen af ‘dårlig luft’ 
kan være mange. Det kræver, at vi sender 
en tekniker ud med bred kompetence 
for at have størst mulig chance for at løse 
kundens udfordringer på kortest mulig tid. 
Nogle gange vil han eller hun ikke kunne 
løse problemet, eller også har vedkommende 
ikke det rette udstyr til opgaven med.

Sensorernes betydning. – Nu er vi på 
vej ind i en virkelighed, hvor vi løbende 
kan overvåge bygningens indre liv. I dag 
leveres mange af de tekniske komponenter 
med færdigmonterede sensorer, og de er 
desuden koblet til en egen ‘sky’. Der er så 
mange udbydere af egne cloudløsninger, 
at det kan opleves som meget ‘overskyet’ 

for en stakkels bygningsejer. Vores opgave 
er at samle alt på ét sted – og så er det 
på tide, at vi tænker platform. En fælles 
platform, som kan integrere sensorer og 
traditionel bygningsautomation, uafhæn-
gigt af hvilken kanal det leveres gennem. 
Det gode er, at det har vi allerede tænkt på 
i GK med vores GK-Cloud. Det er jo fint 
med indsamlede data, men det har ingen 
værdi, hvis det ikke bruges til noget. Data 
skal analyseres, og information skal føre til 
handling. 

Midlet – men ikke målet. – Brug af digi-
tale sensorer omtales ofte, som om det er 
noget nyt. Men det er det ikke. Fakta er, at 
sensorer har været i brug alle de 30 år, jeg 
har været i branchen, understreger Holm.                  
– Forskellen er, at sensorerne nu er langt 
mere tilgængelige – både teknologisk og 
økonomisk.
Vi skal ikke tro, at ‘bare vi har sensorer 
nok, er opgaven klaret’. En sensor er kun et 
middel og ikke selve målet. Hvis en sensor 
hverken hæver kvaliteten på produktionen 
eller reducerer omkostninger i form af 

Via fjernovervågning 
tilbyder GK kontrol, 
opfølgning og vedligehold-
else af tekniske anlæg i 
bygninger. Driftsingeniører 
indsamler og analyserer 
driftsdata via internettet 
og sender kvalificeret 
personale ud efter behov.

“
Steinar Holm, direktør for eksisterende bygninger 
i GK Norge. 

EKSISTERENDE BYGNINGER EKSISTERENDE BYGNINGER

Foto: Magnus Skaara Drabløs
u
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mere målrettet vedligeholdelse eller lavere 
energibrug, skal den ændres fra at være 
‘need to have’ til at være ‘nice to have’. En 
sensor skal afdække et problem. Hvis den 
ikke gør det, kan du lige så godt lade være. 
Når brugeren af bygningen melder, at ‘luf-
ten her føles dårlig’, så skal sensoren vide 
dette – og hvorfor – og præcis hvad vi kan 
gøre for at udbedre problemet.

Kræver fagfolk. – Hvis vi får detaljerede 
data fra det tekniske anlæg, har vi mulig-
hed for at sende den rette tekniker med 
optimale kompetencer og det rigtige 
værktøj til at løse problemet. Sensorer og 
detaljerede data er virkelig god hjælp på 
vejen til at forstå problemet og årsagen, 
men det, der får os helt i mål og løser 
problemet, er kvalificerede fagfolk. På 

trods af indtoget af kunstig intelligens 
(AI – Artificial Intelligence) i samfundet 
generelt og i tekniske anlæg specielt, er 
god drift af anlægget fortsat afhængigt af 
personalet. Jeg er helt overbevist om, at 
AI er fremtiden, understreger Holm, men 
indtil nu har jeg foreløbig kun set ideer. Vi 
i GK og mange med os arbejder med dette, 
og det bliver spændende at se, hvad der

kommer fremover. Sådan som værk-
tøjerne er i dag, kræver det stadig, at per-
soner analyserer dataene for at forstå en 
situation og bestemme en handling. Det er 
et krævende job, som bør udføres af nogen 
med både solid teoretisk og praktisk 
baggrund. Glem ikke, at målet er bedre 
kvalitet og/eller lavere omkostninger. 
– Mange af vores tekniske anlæg har 
kontinuerlig drift. Ud over den planlagte 
vedligeholdelse kan der opstå driftsstop 
forårsaget af enkeltkomponenter eller 
hændelser udefra. 
Målet er altid at undgå driftsstop med til-
hørende direkte og indirekte konsekvenser. 
Lad os tage varmegenvinding i et ventila-
tionsanlæg som et eksempel. Varmegenvin-
deren er måske den vigtigste komponent for 
et lavt energibrug. Hvis den ikke fungerer, 
når udetemperaturen er højere end 0 °C, 
vil man sandsynligvis ikke opleve reduceret 
komfort, fordi varmebatteriet har kapacitet 
nok til den nødvendige øgning af tempera-
turen. I bygning på 5.000 m2 repræsenterer 
dette energiudgifter på 10.000 kroner pr. 
uge. Når man opdager fejlen, haster det 
naturligvis med at få den udbedret. Hasteop-
gaver koster som bekendt mere. Så kontinu-
erlig overvågning reducerer konsekvensen af 
et driftsstop.

Bedre opfølgning af kundernes bygninger.
– Hvis vi får detaljerede data fra det tekniske 
anlæg, har vi mulighed for at sende den bedste 
tekniker ud med optimale kompetencer 
og de rette værktøjer til at løse problemet. 
Sensorer og detaljerede data er virkelig god 
hjælp på vejen til at forstå problemet og år-
sagen, men det, der får os helt i mål og løser 
problemet, er kvalificerede fagfolk.  
Frem til i dag har man forholdt sig til 
regelmæssig vedligeholdelse, ofte baseret 
på dato. Med rigtige sensorer, optimalt 
placeret, kan godt strukturerede data 
forudsige, hvornår anlægget trænger til 
service. Vi ønsker at bevæge vi os over til 
forudsigelig – eller om du vil – prædik-
tiv vedligeholdelse. Vi ønsker at komme 
problemerne i forkøbet.
Resultatet vil uden tvivl føre til gladere 
kunder og en bedre serviceorganisation, 
afslutter koncerndirektør for eksisterende 
bygninger, Steinar Holm.GK’s dygtige BA-teknikere giver dig intelligente løsninger - både fysisk i dine lokaler og fjernstyret via nettet. (Foto: Magnus Skaara Drabløs) Steinar Holm er direktør for eksisterende bygninger i GK Norge.  (Foto: Harald Sola Berentsen)

EKSISTERENDE BYGNINGER EKSISTERENDE BYGNINGER
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Skyhøj 
       styring
Cloudløsning og big data skal gøre driften enklere for kunderne. 

D
et begyndte med en pc under 
pulten hos vagtmesteren, smiler 
Roar Johannesen. Nu har direk-
tøren for byggeautomation i GK 

Norge ansvaret for at flytte styringen af 
bygningerne fra serverrummet og ud i 
skyen. Foreløbig er 50 bygninger løftet op 
i GK Cloud.

Fisker efter data. Johannesen tager 
forklaringen helt fra bunden. Ventilation, 
varme, lys og andre tekniske installationer 
overvåges i SD-anlægget for bygningen. 
Flere og flere installationer er samlet i ét 
anlæg, datasikkerheden er blevet bedre, 
men alt ligger stadig lokalt i bygningen. 
‘Her har jeg min bygning’, tænker den 
driftsansvarlige.
– Så var der nogen, der begyndte at tænke: 
Her har vi tre bygninger ved siden af 
hinanden. Måske skulle vi tage dette SD-
anlæg og flytte det ud? Og overvåge alle 
tre bygninger? beskriver han.
Det var dog stadig et isoleret system for 
de tre bygninger. Nu har styringen taget 
skridtet videre.
– Vi flytter det op i skyen, og vi har ind-
gået et fleksibelt samarbejde, mener Roar 
Johannesen.

Han synes nemlig ikke, at de store og 
stærke internationale automatikprodu-
center er særlig fleksible. De er stadig 
proprietære – det vil sige, at de arbejder 
med deres egne systemer uden at gøre det 
nemt for brugerne at samle alt på ét sted 
og i én platform.
For at få endnu bedre styr på produktud-
viklingen har GK valgt at samarbejde med 
norske Piscada. Det Trondheim-baserede 
softwarefirma har erfaringer fra proces-
industri, maritim virksomhed og fiske-
opdræt. Udviklingssamarbejdet skal over-
føre denne erfaring til bygningssektoren.

Sammenligner og analyserer. – Ude i 
bygningen placerer vi en lokal node – et 
knudepunkt – hvor vi kører software, der 
opfører sig som et normalt, lokalt SD-
anlæg, forklarer Johannesen. Det vil sige, 
at det lokale tekniske anlæg fungerer uden 
kontakt med skyen.
– Når vi kobler en lokal node op i GK 
Cloud, får vi helt nye muligheder, fastslår 
han. – Kunden med fx 10 bygninger kan 
benchmarke data mellem bygningerne. Så 
kan vi hjælpe kunderne med at analysere 
data på kryds og tværs.
Med 50 bygninger i skyen er GK foreløbig 

CLOUD CLOUD

Illustration: Heidi Øvergaard
u
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lige begyndt. Kunden kan logge sig på, få 
adgang til sine egne bygninger og drifte 
dem selv – eller endnu bedre i samarbejde 
med GK’s flerfaglige servicetjenester. 
– Vi kan bruge dataene til at lære og 
forbedre vores services og konvertere dem 
til kundeværdi, siger Johannesen.

Alt der ikke virker. – Fremtidens service-
tjenester går i retning af mindre fokus 
på alt det, der virker, og større fokus på 
afvigelser og uønskede hændelser. Den 
kompetence kan vi måske overføre til 
vores andre kunder, regner han med.
Branchen taler om, hvordan fremtidige 
cloudtjenester kan bruges til at drive mere 
behovsstyret vedligehold. Samtidig kan 
dataene bruges til at drive forebyggende 
vedligehold. Hele branchen taler om det, 
men cloudløsningen skal tage det fra ord 
til praksis.

Enkel tilgang. De seneste år er det 
blevet mere kompliceret at logge sig på 
SD-anlæggene. Datasikkerhed er blevet 
vigtigere, og login via firewalls og VPN-
tunneler har frustreret mange kunder.
– En af de bedste overraskelser ved denne 
lancering har været kundernes jubel over, 
at de har fået enklere adgang til SD-an-
lægget direkte via GK Cloud-appen. Med 
fingeraftrykket på mobilen er vores kunder 
direkte inde i bygningernes tekniske 
systemer, siger Johannesen.
Kunderne vælger selv mellem forenklet 
driftsinformation på mobilen og normal 
systemgrafik på pc’en. Johannesen omtaler 
løsningen som en teknologisk nyskabelse 
i branchen. Opstarten begyndte sidste 
efterår, og den fulde lancering foregår 
denne sommer.
– Vi har lært en masse. I tiden fremover 
skal vi bruge den viden til at udvikle 
det, som kunderne har sagt, at det ville 
være smart af os at gøre. Så kobler vi den 
kompetence, som vi i GK allerede har om 
de tekniske systemer, med it-kompetencen 
til programmering af disse ting i praksis, 
så der kommer noget fornuftigt ud af det, 
forklarer Roar Johannesen.

Fagene sammen. Cloudløsningen skal 
gøre det endnu enklere for de enkelte 

CLOUD

GK Cloud lader brugerne styre fra både pc, tablet og mobil – og ikke mindst komme enkelt ind for at tage kontrol med 
sine bygninger.

SVERIGE

GK vokser i Sverige
– men ikke for enhver pris 
Antallet af opgaver stiger, nye kunder kommer til, vi bliver stadig flere 
medarbejdere, og vi spreder os mere geografisk, men vi skal erk-
ende, at vi befinder os i en konsolideringsfase, fortæller Göran Krawe, 
der er administrerende direktør for Gunnar Karlsen Sverige AB.

D
et koster at vokse, fortsætter 
direktøren – men til trods for dette 
vokseværk er det vigtigt, at vi holder 
fast i vores langsigtede mål, også 

på resultatsiden. Vi har et defineret mål, 
som skal nås inden 2022, og det ser ud 
til, at denne ambition er inden for række-
vidde. Vi er langt foran køreplanen på 
nuværende tidspunkt. GK Sverige skal i 
første omgang udvikles gennem organisk 
vækst. Undtagelsen er strategiske opkøb 
af eksisterende virksomheder, hvor det er 
markedsmæssigt og geografisk forsvarligt. 
Det er jo gerne sådan, at hvis du fokuserer 
for meget på at blive stor, så bliver det ikke 
nødvendigvis tilsvarende rentabelt. Hvis 
du derimod øger lønsomheden, så bliver 
du automatisk stor. Desuden: Vi kan ønske 
at vokse, men det er vigtigere, at vores 
kunder ønsker, at vi skal blive store. Vores 
virksomhed har haft en ren organisk vækst 
på 25-30 % både sidste år og året før. Der er 
mange hvide områder på det svenske land-
kort, hvor GK ikke er etableret, men vi ser 
det heller ikke som et mål, at vores vækst 
skal have ultimativ geografisk spredning 
som et mål. Specielt i den konsoliderings-
fase, vi befinder os i lige nu, er det væsen-
tligt for bundlinjen, at organisationen skal 
være så effektiv og målrettet som muligt. 
Med de seneste års udvidelser, med mange 
nyansatte, omkring 100 medarbejdere, 
tager det tid, før alt fungerer optimalt. 
Det er vigtigt, at nye medarbejdere – så 
hurtigt som muligt – bliver selvkørende 

og kan levere hundrede procent. Derfor 
valgte vi at slå bremserne i sidste år, så den 
daværende stab kunne få tid til at blive den 
velfungerende organisation, vi ønsker. Vi er 
overbeviste om, at vi vil høste gevinsten af 
virksomhedens vækst fremover. 

De vigtigste forretningsområder. – I 
Sverige fokuserer GK først og fremmest på 

Kiruna i gang med at flytte, og det samme sker til dels i Gällivare, så antallet af opgaver inden for disse projekter er også 
stigende inden for de fagområder, som vi tilbyder i Luleå, nemlig ventilation og rør.  (Foto: Magnus Skaara Drabløs)

Administrerende direktør Göran Krawe ser lyst på 
fremtiden for Gunnar Karlsen Sverige AB. u

u

fagområder i GK at levere samlet.
– Hvis GK Kulde fx har leveret en 
avanceret energicentral, kan bygningsau-
tomation sørge for, at anlægget kobles op 
med GK Cloud. Men det er selvfølgelig 
GK Kulde, som har størst kompetence 
knyttet til den tekniske løsning og til driften 

af energicentralen, siger han.
Eksemplet kan overføres til alle fagom-
råder. – Nu begynder rejsen hen imod at få 
alle fagene i GK til ikke bare at forstå 
nytteværdien af den nye teknologi, men 
også at udnytte den, siger Roar Johannesen.
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tekniske installationer i nybyggeri og om-
fattende opgaver i eksisterende byggerier. 
Det er ofte ældre byggerier med teknisk 
udstyr, der skal fornys eller vedligeholdes. 
Vi arbejder meget med automatisering 
og driftsstyring af bygningerne, men også 
ventilationsanlæg, varmeanlæg, køleanlæg 
og sanitetsinstallationer. Her i Sverige har 
vi endnu ikke udvidet vores fagfelt med 
el-installationer, præciserer Krawe.                
– Et af vores succesområder er at involvere 
rådgivning i alt, hvad vi gør, og dermed 
skabe merværdi for vores kunder. Samtidig 
vil jeg gerne understrege, at vi har nogle af 
landets bedste energieksperter i vores stald. 
Det er vigtigt, at vores kunder får at vide, 
at vi ud over fremragende håndværkere og 
montører også kan bidrage med førende 
eksperter inden for områder som kuldioxid, 
kilowatt-timer, emission og arbejdsmiljø.

GK-Sverige – en central aktør. – I de 
seneste år har vi været en central aktør 
inden for vores fagfelt, fortæller Krawe 
med en tilfreds mine. Vi er faktisk blandt 
de fem førende leverandører i Sverige, og 
hvis vi ser på ventilation alene, ligger vi 
i top tre. GK-virksomheden i Sverige er 
fordelt i forskellige administrative regioner 
samt et separat selskab for rørvirksom-
hederne. Udviklingen inden for de forskel-
lige fagområder varetages med fokus på 
de grundlæggende kerneværdier, der 
gennemsyrer hele vores virksomhed, og 
som er nedfældet i vores altoverskyggende 
værdigrundlag, formuleret i VILJA. (Värd-
eskapande – Innovativ – Långsiktig – Juste 
– Affärsmässig (værdiskabende, innovativ, 
langsigtet, fair, forretningsorienteret).

Ud over hovedadministrationen, som er 
placeret her i Solna ved Stockholm, har vi 
også tilføjet visse af vores administrative 
funktioner til vores Region Syd i Malmø. 
Her finder du blandt andet vores regnska-
bsafdeling og vores HR-afdeling. Det er 
naturligvis i de områder, hvor vi er bedst 
etableret, at vi oplever den største vækst. 
Vi snakker her om Region Øst, som inklu-
derer Stockholm og Mälardalen. Vi taler 
også om regionerne omkring Malmø og 
Gøteborg, Region Syd og Region Vest. Vi 
må heller ikke glemme vores virksomhed 

i Region Nord, med hovedsæde i Luleå, 
hvor vi har en omfattende virksomhed in-
den for ventilation. Nu er der igen fuld fart 
på mineindustrien deroppe, så der er god 
grund til at se lyst på fremtiden. Derudo-
ver er hele Kiruna i gang med at flytte, og 
det samme sker til dels i Gällivare, så anta-
llet af opgaver inden for disse projekter 
er også stigende inden for de fagområder, 
som vi tilbyder i Luleå, nemlig ventila-
tion og rør. For øvrigt kan jeg nævne, at 
produktudbuddet varierer lidt i de forskel-
lige regioner. I vest, i Gøteborg, tilbyder 
vi ventilation, bygningsautomation, 
entrepriser, service og rådgivning. I syd, 
i Malmø-området, har vi stort set samme 
udbud, men her har vi også en omfattende 
rørvirksomhed. I Stockholm er GK størst 
og markedsledende inden for ventilation, 
og vi er størst og markedsledende inden 
for service i Region Syd, Malmø.

Bæredygtig udvikling. – Vores miljøbevidste 
kunder bliver stadig flere og lægger stadig 
oftere vægt på bæredygtige løsninger ved in-
stallationer i deres byggerier. På grund af vores 
størrelse har vi pligt til at fremlægge et såkaldt 
‘bæredygtighedsregnskab’, fortæller Krawe.  
– Det er nemlig sådan, at alle vores aktivi-
teter er knyttet til tanken om bæredygtig 
udvikling. Vi mener, det er meget vigtigt, 
at både vores ansatte, samarbejdspartnere 
og kunder har kendskab til dette.
I Gunnar Karlsen Sveriges bæredygtigheds-
regnskab skriver administrerende direktør 
Göran Krawe følgende:

Hele vores virksomhed handler om bære-
dygtighed. Det er vores ambition at sikre, 
at vi altid skaber succesrige og bæredygtige 
løsninger. Det gør vi ved at balancere 
sociale, miljømæssige og økonomiske 
interesser. Med mere end tyve års erfaring 
med rådgivning af vores kunder inden for 
innovative tekniske løsninger og et væld 
af problemer ligger vi langt fremme, når 
det handler om tekniske fremskridt. Vi er 
naturligvis stolte over vores historie og over, 
hvad vi har præsteret frem til i dag, men vi 
er også velforberedte og sikre på, at vi kan 
præstere mere sammen med vores kunder i 
hele Sverige. Vi er klar til at påtage os deres 
bæredygtighedsudfordringer.

Vi har nogle af landets 
bedste energieksperter i 
vores stald. Det er vigtigt, 
at vores kunder får at 
vide, at vi ud over frem-
ragende håndværkere 
og montører også kan 
bidrage med førende 
eksperter inden for 
områder som kuldioxid, 
kilowatt-timer, emission 
og arbejdsmiljø.

“

Administrerende direktør Göran Krawe 
i Gunnar Karlsen Sverige AB.

SVERIGE SVERIGE

Gunnar Karlsen Sverige AB er nu involveret i projekter-
ingen af et nyt gigantbyggeri på 130 meters højde i den 
tidligere “arbejderbydel” Gårda i Göteborg.
(Illustrasjon Reflex Arkitekter)pu
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Ny midtby 
er snart i havn i Odense
Odense binder centrum og 
havneområde sammen til en 
ny midtby, og her er GK godt i 
gang med et nyt uddannelses-
center.

B
yens Bro har forbundet havnen og 
centrum i Odense. Lige nu bygger 
GK et nyt voksenuddannelsescenter 
(VUC) for enden af broen. Det 

hele er en del af den nye midtby. 
– Et spændende projekt, siger afdelings-
chef Thomas Knudsen.

Nye bydele. Syddanmarks største by er 
i hastig forandring. Der er planer om at 
bygge flere nye bydele, og én af dem har 
været under opførelse længe. Odense havn 
har udviklet sig til en bydel med boliger, 
kontorer, service, fritidsaktiviteter og kultur.

Efter færdiggørelsen af gang- og cykel-
broen mellem byens traditionelle centrum 
og havneområdet i 2015 har udviklingen 
af det nye City Campus også taget fart. 
Her ligger flere uddannelsesinstitutioner 
samlet på ét sted.
– Vi har fået den tekniske entreprise på 
den nye VUC-bygning, hvor man kan tage 
HF, forklarer Knudsen. Han er chef for 
GK’s kontor i Odense.
– Det indebærer ventilation, VVS, sprinkler-
anlæg, bygningsautomatik, strøm og eleva-
torer, siger han. Kontrakten har en samlet 
værdi på 24 millioner danske kroner netto.

I forbindelse med VUC Fyns eksisterende 
bygning på Kottesgade i Odense opføres 
der en ny undervisningsbygning.
Der etableres 7725 bruttoetagemeter. 811 
af disse er teknik og lager.
HF + VUC Fyn er bygherre.
GK har fået den tekniske entreprise for 
disse fagområder:
•  Ventilation (udføres af GK Danmark).
•  VVS og sprinkler (udføres af GK Rør).
•  Bygningsautomation (udføres af Insight 
 Building Automation).
•  Strøm (udføres af underentreprenøren 
 El-team Fyn).
•  Elevator (udføres af underentreprenøren 
 PD Elevator).

(Illustration Zeni arkitekter)

VUC Odense

PROJEKT DANMARK PROJEKT DANMARK

På bygningens sydside skal der være terrasser og en udvendig trappe.

Teknikrummet har plads til fem anlæg, viser Thomas Knudsen. Lars Broholm og hans firma LBS Montage arbejder for GK på VUC-bygningen.

u
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Udvendig trappe. VUC Fyns nye under-
visningsbygning er designet til at komme 
trappen ned fra Byens Bro i møde. En bred 
trappe, som man både kan gå og sidde 
på, skal få brugerne til at gå op på huset 
og udnytte terrasserne på de forskellige 
etager.
Bag terrasserne er der store, åbne fælles-
arealer. Her skal der være mulighed for 
socialt samvær, fordybelse og gruppe-
arbejde. Undervisningslokaler og andre 
rum ligger langs de tre andre, lodrette 
facader.

Fem enheder. Thomas Knudsen viser 
rundt i VUC-bygningens kælder. 
– Her i det store teknikrum har vi placeret 
fem ventilationsanlæg. De har en kapaci-
tet på 7.000 til over 25.000 kubikmeter i 
timen, og vi suger i alt 85.000 kubikmeter 
luft ind, siger han.
– Anlæggene er leveret med indbygget 
køling i form af en varmepumpe. Dermed 
undgår vi at skulle placere en luftkølet 
kondensator på taget. Derudover slipper vi 
for en hel del rørføring.
– Enhederne leveres med færdigkonfigu-

reret automation. Dataene kan aflæses på 
en håndterminal, og enhederne leveres 
med en WiFi-router, så de kan reguleres og 
styres via en app på telefonen. Dermed kan 
virkningsgrad og energiforbrug enkelt og 
praktisk overvåges, konstaterer han.
Nogle fagområder stiller højere krav. 
– For eksempel skal der være procesud-
sugning i kemilokalet, forklarer Knudsen.
Bygningen skal overdrages ved årets 
udgang. Derefter er det tid til regulering 
og prøvedrift frem til undervisningsstart 
den 1. februar.

Fra stor by til storby
Odense skal udvikles fra en stor 
dansk by til en dansk storby. 
Sådan omtaler kommunen 
planerne for byudvikling.

Her er nogle af de store projekter:

•  I Odense havn begyndte arbejdet med 
 en byfornyelsesplan i 2003. Siden da har 
 området udviklet sig til en ny bydel. Nu 
 er planen opdateret, havnen og centrum 
 bindes tættere sammen, og der skal 
 bygges 2500 boliger.
•  Odins Bro, som stod færdig i 2014, har 
 skabt en vejforbindelse over Odense 
 Kanal og lukket ringvejssystemet, så det 
 ikke længere er nødvendigt at køre ind 
 over havnen og gennem byen.

•  Østerbro stod færdig i 2016 efter fem 
 års byfornyelse og 14 projekter.
•  I 2017 åbnede det nye musik-, teater- 
 og konferencehus Odeon, som har plads 
 til 3000 personer i den største sal.
•  Den fire vejbaner brede Thomas B. 
 Thriges Gade har tidligere delt centrum 
 i to. Nu er den lukket for gennemkørsel,  
 og der skal investeres et milliardbeløb i 
 tre kvarterer, hvor der bygges 53.000 nye 
 etagemeter på den afviklede gade.
•  Vollsmose i den nordøstlige del af byen 
 skal udvikles fra boligområde til bydel 
 ved hjælp af en plan, som løber frem til 
 2020.
•  En ny 14,5 kilometer lang letbane 
 sættes i drift i 2020. Yderligere en linje 
 med 7,7 kilometer nye spor er planlagt, 
 men ikke endeligt vedtaget.
•  Det nye Odense Universitetshospital er 

 en af Danmarks største byggepladser og 
 forventes at stå klar i 2022. Samtidig 
 bliver det en central del af Campus 
 Odense, som skal videreudvikle området 
 omkring sygehuset og Syddansk 
 Universitet til en bydel for innovation 
 og udvikling.
•  Omtrent samtidig skal 65.000 kvadrat-
 meter bebyggelse, primært boliger, stå 
 klar på Munkebjergvænget i den sydlige 
 del af byen.
•  Vest for centrum bygges Gartnerbyen. 
 Arbejdet er i gang, og de første cirka 170 
 boliger er indflytningsklar i 2019. I 
 2025-26 skal en bydel med omkring 
 1000 nye boliger og et lokalcenter på 
 3000 kvadratmeter stå klar. GK står for 
 VVS, ventilation og strøm i en af de 
 første bygninger, som indeholder 85 
 lejligheder.

Hver time suges 85.000 kubikmeter luft ind i ventilationsanlæggene.

Al styring leveres præfabrikeret fra leverandøren IV Produkt og installeres som plug-and-play. Daniel Henriksen sørger for, at kanalerne kommer på plads.

Thomas Knudsen er spændt på lofterne med Troldtekt-plader.

Gartnerbyen bygges på blomsterkoncernen Gasas gamle grund vest for centrum i Odense. (Illustration: Gartnerbyen.dk)
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Sprinklere  
– en rentabel niche

Der er ikke mange i Danmark, 
der er i stand til at projektere 
et sprinkleranlæg. Har man 
evnerne, befinder man sig i 
en niche, som kan sikre gode 
indtægter og føre flere opgaver 
med sig.

J
immi Mejlvang Nielsen er en af 
meget få. – Der findes vel måske 25 
personer i Danmark, der er autorise-
rede i sprinkleranlæg, siger han.

16 anlæg. For GK er resultatet udmærket. 
– Sprinklere er en niche. Det er ingen hem-
melighed, at der er flere penge at tjene på 
sprinkleranlæg end på VVS. Der er måske 
to entreprenører, der byder på en sprinkler-
opgave, mens der kan være ti på en VVS-
opgave, siger Jimmi Mejlvang Nielsen.
Autorisationskravene er høje. Først og 
fremmest stilles der uddannelseskrav, 
for eksempel at man skal være ingeniør 
eller montør. Derefter skal man arbejde 
i to år for en, der er autoriseret, før man 
kan gå op til prøven. Der falder halvdelen 
fra. Hvis man klarer den, kræver det 
regelmæssige projekteringer at beholde 
autorisationen.
Det er sjældent et problem:
– Lige nu er vi i gang med 16 anlæg over 
hele landet. Der skal køres mange kilom-
eter, siger han.

Plejehjem og trappeopgange. Udførelsen 
står GK Rør i enten Århus, Odense eller 
København for. Jimmi Mejlvang Nielsen 
projekterer og rejser rundt for at holde 
opsyn med opgaverne.
– De projekter, hvor vi står for sprinkler-
anlægget, er ofte plejehjem og parkerings-
anlæg. Derudover kan det være lagerloka-
ler, butikker og kontorbygninger, og vi har 
også en del boliger med sprinkleranlæg, 

forklarer Jimmi Mejlvang Nielsen.
En særlig type opgaver er trappeopgange, 
især i lidt ældre ejendomme i København.
– Typisk nedlægger man bagtrappen for 
at etablere toiletter og badeværelser, og så 
skal den forreste trappe have sprinkleranlæg, 
så der findes flugtveje. Når der kun er én 
flugtvej, stilles der strengere krav, forklarer 
han.

Van(d)skeligheder. Enkelte steder driller 
vandet.
– Nogle steder i Danmark vil vandværk-
erne ikke levere vand til sprinkleranlæg. 
Så forpligter de sig nemlig til at stille vand 
til rådighed, mens de i virkeligheden helst 
vil sænke trykket for at spare penge. Så er 
det eneste alternativ at grave en tank ned, 
og det medfører et krav om et dobbelt 
pumpeanlæg. En del bygherrer er ikke så 
begejstrede for den tilkoblingsafgift, som 
det medfører, siger han.

Vandtåge. Lige nu er vandtåge det sidste 
nye inden for sprinklere. Det er især 
aktuelt til større bygninger, for eksempel 
sygehuse.
– Det er dyrt at etablere et vandtågeanlæg, 
men det kræver mindre plads og mindre 
vand. Reglerne på området er ikke helt 
på plads endnu, men vi er begyndt at give 
nogle priser. Jeg tror ikke, at det bliver 
så svært: Føringsvejene er de samme. 
Dyserne skal bare have et andet tryk, og 
pumperne er lidt større, forklarer Jimmi 
Mejlvang Nielsen.Jimmi Mejlvang Nielsen er en af ganske få, der er autoriseret til at projektere sprinkleranlæg.

Sprinkleranlæg, her på et projekt i Odense, kan føre til 
flere opgaver for GK.

Sprinklere er en niche med en god indtjening, konsta-
terer Jimmi Mejlvang Nielsen.
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Boliger 
giver økonomien et løft

Boligbyggeri styrker den danske 
økonomi. Samtidig bygges der 
supersygehuse på rad og række, 
og der er tusindvis af nye hotel-
værelser på vej i København.

B
oligbyggeri er en af de vigtigste 
drivkræfter i det økonomiske opsving, 
siger cheføkonom Bo Sandberg fra 
Dansk Byggeri.

Bruttonationalproduktet steg med 2,2 
procent sidste år. 
– Tallene fra Danmarks Statistik viser en 
stabilt øget vækst i boliginvesteringer på 
mellem 6 og 8 procent om året siden 2014. 
Når BNP i snit er steget med 1,8 procent, 
viser det, at boligbyggeriet er med til at 
trække væksten opad, konstaterer Sandberg.

30.000 nye boliger. Dansk Byggeris prog-
nose viser, at der vil blive opført mere end 
30.000 nye boliger i 2019.
For markedschef Allan Løvgreen fra GK 
Danmark er det tal, der luner:
– Vi har oplevet en kraftig vækst i bygge-

branchen, især når det gælder boliger. Når 
vi kigger på prognoserne, ser det ud til 
at fortsætte på samme måde. Der er klart 
mest aktivitet i Region Hovedstaden og i 
Aarhus, siger han.
For GK som teknisk entreprenør indebær-
er boligprojekter ikke så meget arbejde.
– Men det går den rigtige vej. Der kommer 
mere og mere teknik i boliger, og kravene 
til indeklima bliver højere og højere, siger 
han og nævner radongas som et eksempel.
– Det er det sidste nye, når vi skal bygge 
boliger. Det, der bliver lavet nede i jorden, 
giver os ikke ret meget arbejde, men 
rørføringen op til taget kaster lidt af sig, 
forklarer Løvgreen.

I tvivl om sygehuse. De store sygehus-
projekter er i fuld gang. Efter starten i 

Vestdanmark bevæger projekterne sig 
østpå: Odense, Køge og Nordsjælland.
– Sygehuse er et vigtigt område for os, der 
arbejder med teknik. Spørgsmålet er så 
bare, om vi vil arbejde med dem, erkender 
markedschefen fra GK.
Nogle af de helt store bygge- og anlægs-
projekter i Danmark er nemlig gået til 
spanske og italienske hovedentreprenører, 
og i nogle tilfælde har de ikke været i stand 
til at gennemføre projektet. Så kan det 
være ganske fordelagtigt at være den, der 
kommer ind og gør projektet færdig.

Hotelvækst. I København arbejdes der 
desuden på en lang række hoteludvidelser.
– Det er kæmpestort. København satser på 
at blive en stor konferenceby. I 2010 rådede 
byen over 15.000 hotelværelser. I 2020 (Foto: Ricky John Molloy, Dansk Byggeri)

Markedschef Allan Løvgreen har bedre overblik over fremtidige byggeprojekter i hele Danmark. (Foto Georg Mathisen)

Lige nu, hvor der er pres på 
arbejdsmarkedet, og det er 
sværere for os at finde de 
rigtige medarbejdere, er det 
en god nyhed, at vi får mere 
ud af hver arbejdstime.

“
Bo Sandberg, cheføkonom fra Dansk Byggeri.

u
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forventer man at have 22.500, siger han.
GK renoverer blandt andet Falkoner 
Centret, hvor det tidligere Radisson Blu til 
efteråret bliver til et Scandic-hotel. 
– Vi snuser også lidt til nogle opgaver 
ude på Carlsberg-grunden, som er en helt 
ny bydel med både boliger og hoteller, 
fortæller Løvgreen.

Skakter. Falkoner er et af foreløbig to 
projekter med en helt ny løsning, som han 
har stor tiltro til. GK har et tæt samarbejde 
med NCC, som producerer præfabrikerede 
skakter på en fabrik i Letland. Skakterne 
samler alle de tekniske installationer på ét 
sted. Når de er blevet sænket ned i bygnin-
gen, har GK til opgave at koble installa-
tionerne sammen.
– Lige nu har vi givet tilbud på fire hoteller 
i samarbejde med NCC Teknik-skakt, 
fortæller Allan Løvgreen.

Han er ikke nervøs for, at konkurrenterne 
skal kopiere løsningen. Sådan en præ-
fabrikeret skakt tager lang tid at udvikle. 
– Den gør os desuden i stand til at få 
foden indenfor på nye områder og hos nye 
entreprenører, fastslår han.
Samtidig arbejder GK på at komme ind 
i projekterne på et tidligt tidspunkt og 
være med til at udvikle dem i stedet for 
bare at give et tilbud på en færdigtegnet 
entreprise. Man vil konkurrere mere på 
kompetence og mindre på pris.

Følger med. Den sidste nye mulighed for 
at få overblik over nye byggeprojekter og 
opdage dem tidligt er Faktanet live. Søster-
løsningen til Norge Bygges og Sverige 
Bygger følger nye projekter og skaber en 
oversigt over det, der ligger et halvt, et helt 
eller to år fremme i tiden.
– Før troede folk, at det var noget, vi havde 

styr på, og at vi kendte vores eget område. 
Men uanset hvor godt ens lokalkend-
skab er, får man ikke det hele med, siger 
Løvgreen.
På langt sigt forbereder han sig blandt andet 
på Femern Bælt-forbindelsen. Tunnelen mel-
lem Danmark og Tyskland vil få stor betydn-
ing for udviklingen på Lolland og Falster. Her 
er GK allerede markedets største aktør.

Bygger mere effektivt. Bygge- og anlægs-
virksomhederne i Danmark er blevet 
mere effektive. Den samlede produktion 
sidste år var den største siden finanskrisen. 
Samtidig har branchen 23.000 færre me-
darbejdere end for ti år siden, viser tal fra 
Danmarks Statistik.
Sidste år voksede produktiviteten hurtigere 
i byggebranchen end i erhvervslivet som 
helhed.
– Lige nu, hvor der er pres på arbejds-

markedet, og det er sværere for os at finde de 
rigtige medarbejdere, er det en god nyhed, 
at vi får mere ud af hver arbejdstime, siger 
Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg.
Alligevel kan branchen gøre meget for at 
blive endnu mere effektiv. Bygge- og an-
lægsbranchen investerer nemlig mindre og 
mindre i it. I 2016 investerede en virksom-
hed i gennemsnit 60.000 kroner i it-udstyr 
pr. medarbejder. I bygge- og anlægs-
branchen var det tal kun 11.600 kroner, og 
det er 19 procent mindre end året før.

– Det er en foruroligende udvikling, som 
vi er nødt til at vende. De virksomheder, 
der er effektive og produktive, vil klare sig 
bedst og overleve på sigt, siger direktør 
Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri.

Vælger bæredygtighed fra. Alle taler 
om det, men næsten ingen gør noget ved 
det. Entreprenørerne står klar til at bygge 
bæredygtige bygninger, men danskerne vil 
ikke have dem. Kun fire procent af de ig-
angværende byggeprojekter er bæredygtige, 

viser en undersøgelse fra Dansk Byggeri.
– Det er godt, at byggebranchen er klar til 
at levere bæredygtige løsninger, men det er 
ærgerligt, at kunderne ikke har fået øjnene 
op for de mange fordele. Bæredygtigt 
byggeri giver bedre boliger, siger branche-
direktør Thomas Uhd.
Branchen forventer, at der i løbet af de 
næste fem år vil blive indført lovkrav om 
bæredygtighed. Samtidig slår byggefirmae-
rne sig i tøjret over, at det kan være bu-
reaukratisk og dyrt at bygge bæredygtigt.

Sygehusene er projekter med spændende tekniske løsninger, men ikke nødvendigvis de hovedentreprenører, som GK ønsker at samarbejde med. Illustrationsbilledet er fra 
Nordsjællands Hospital, som skal bygges i Hillerød. (Foto: Herzog & de Meuron/Vilhelm Lauritzen Arkitekter)

Over 30.000 kvadratmeter i Falkoner Centret på Frederiksberg renoveres og bygges om, og hotellet udvides fra 166 til 334 værelser. Blandt andet skal energiforbruget sænkes og 
indeklimaet forbedres. (Illustration: NCC)
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Vær klar til at 

bygge med 
affald!

Forsker i 
affaldsmaterialer
Flere amerikanske universiteter 
arbejder med forskningsprojekter, 
der skal afdække, hvordan affald kan 
bruges til byggematerialer til gavn 
for både miljøet og den fattige del af 
jordens befolkning.
Washington State University 
arbejder fx med slidte udlejnings-
lejligheder. Når det er lejerne, ofte 
med dårlig økonomi, som betaler for 
opvarmningen, har udlejerne ikke en 
særlig interesse i at isolere eller sørge 
for, at boligerne er energieffektive.
Derfor har professorerne Taiji Miyasaka 
og Robert Richards prøvet at finde 
frem til en rigtig billig isolation: 
“Trash Wall”. Den ene metode er 
baseret på pap, der bindes sammen 
med rørene fra køkkenruller. Den 
anden anvender sodavandsflasker i 
plastik. Bæreposer eller oprevet papir 
stoppes ind i disse rammer.
På ydersiden limes der sider fra blade 
op på pap, og det er også muligt at 
blande papirmasse, cement og vand 
til en brandsikker overflade.
– Moderne metoder til forbedring 
af energieffektiviteten retter sig 
mod dem, der ikke har råd til særlig 
meget. De, der har mest brug for 
det, er dem, der tjener lidt og måske 
bruger halvdelen af deres løn på at 
holde boligen varm, siger Robert 
Richards.
Meredith Miller og Thom Moran 
fra University of Michigan studerer 
plastiglomerater – mikroplast, som 
er smeltet sammen med sand og 
sten. De har potentiale som bygge-
materialer, mener de to professorer.

Også de, der ikke har råd til særlig meget, har brug 
for energieffektive boliger, mener amerikanske 
forskere. De løser det ved at lave isolation af 
ting, der ellers ville være endt som affald. (Foto: 
Washington State University)

Ressourcerne er begrænsede og naturen sårbar. Affald er den nye 
råvare – også for byggefaget.

F
ør blev det smidt ud. Nu skal det 
upcycles. Ikke bare bruges igen – 
med andre ord: Det, vi kender som 
genbrug. Nej, i fremtidens cirkulære 

økonomi skal der upcycles. I stedet for at 
blive til affald vil brugte ressourcer blive 
endnu mere værd.

Cirkulær økonomi. Einar Rasmussen er 
professor ved Handelshøgskolen på Nord 
Universitet i Bodø. Han forsker i cirkulær 
økonomi.
– Alle kender billedet: Vi bruger alle jordens 
ressourcer. Så der er rigtig mange initiativer i 
gang for at ændre dette scenarie. 
Cirkulær økonomi er en tankegang, hvor 
vi i stedet for at gøre som nu – hvor vi 
udvinder ressourcer fra naturen, som vi 
bruger og smider væk – sørger for, at 
ressourcerne er i brug og ikke bliver til 

Einar Rasmussen udfordrer byggefaget til at tænke 
cirkulært – de, der lykkes med dette, vil tjene godt på 
det. (Foto: Per Jarl Elle, Nord Universitet)

t
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affald, forklarer han.
Ting kan bruges længere, de kan bruges 
til nye formål, og de kan blive til nye 
produkter. 
– Den primære idé er at undgå, at vi ned-
bryder og forringer ressourcerne og bare 
smider dem ud. På den måde løser vi samti-
dig også en del problemer, fortæller han.

Brug bygningerne mere. Einar Rasmussen 
snakker om, hvordan en ganske stor andel 
af ressourcerne, som samfundet bruger, 
går til byggeri.
– Så kan vi tænke på forskellige måder. Vi 

kan bruge bygninger mindre restriktivt – 
rigtig mange bygninger står tomme store 
dele af tiden. Vi kan designe byggeri, som 
er mere i brug, således at behovet for at 
bygge bliver mindre, siger han.
– Så kan vi bygge med bedre kvalitet, så 
materialer og udstyr holder længere. Vi skal 
også tænke på, at når bygningen har nået 
sin levetid, skal den kunne demonteres og 
genvindes i stedet for at blive til affald. Det 
kræver, at man allerede under byggeriet har 
tænkt lidt over, hvordan man kan separere 
og genbruge de forskellige elementer.
Einar Rasmussens har et godt eksempel fra 

sin hjemby Bodø. Den gamle lufthavn skal 
rives ned. Det giver rigtig meget beton. 
– Er det noget, der kan bruges i nye bygge-
rier? Ofte vil det være mere rentabelt 
genbruge det gamle materiale end at bruge 
nyt, siger han.

Salg af tjenester. For byggefaget handler 
det om at tænke nyt. At finde nye forret-
ningsmodeller og nye måder at gøre ting på.
– En ting, der går igen, er at sælge tjenester 
i stedet for at sælge produkter. Vi som 
købere har som regel brug for lys og venti-
lation, men vi er ikke så optaget af at købe 

lyspærer og ventilationsanlæg. Hvis vi 
køber tjenester i stedet for at eje ting selv, 
vil de, der leverer tjenesterne, have større 
mulighed for at designe produkter, som 
kan bruges længe og bruges igen, forklarer 
professoren.
– Hvis vi sælger lyspærer, er vi interesseret 
i at sælge flest muligt. Hvis vi sælger lys, 
er vi interesseret i noget, der varer rigtig 
længe. Hvis vi sælger ventilationsanlæg, 
vil vi sælge flere ventilationsanlæg. Hvis vi 
sælger frisk luft ind i et byggeri, vil vi være 
interesserede i ventilationsanlæg, som har 
lang levetid og kan opgraderes.

Lejer gulvet ud. Rasmussen har netop del-
taget i konferencen om cirkulær økonomi 
i Trondheim. Herfra vil han gerne frem-
hæve en præsentation fra Tarkett, som er 
nået langt.
– De lejer gulve ud i stedet for at sælge 
dem. Og afhenter dem igen, når de begyn-
der at blive slidte. På den måde kan de 
hente gulvene tilbage og genbruge dem, 
forklarer han.
Et gulv er let at afgrænse. Det er en inde-
klimaløsning ikke. Det vil sige, at denne 
tankegang kræver en anden form for 
samarbejde mellem dem, der sælger, 

Lufthavnen i Bodø skal rives ned. Hvor mange af de gamle byggematerialer kan genbruges? (Foto: Harald Sola Berentsen)

Recirkulerede byggematerialer er ikke nogen nyhed, men trenden vil blive endnu større. Her er et arkivbillede fra 
designersamlingen i Oslo i 2011 – her præsenterede Marianne Reppen orientalske tæpper, som fik ny farve, før de 
blev klippet op og syet sammen igen.  (Foto: Georg Mathisen)

Bodø, hvor Nord Universitet har hovedsæde, er fyldt 
med byggepladser. Hvordan kan gamle bygninger leve 
længere? (Foto: Georg Mathisen)

varetager driften og genvinder. Lige 
nøjagtig dette at tænke nyt i forhold til, 
hvordan vi kan arbejde, bliver en vigtig 
del af den nye cirkulære økonomi. Ifølge 
Rasmussen er det vigtigt at prøve kræfter 
med nye modeller – alt fra kontraktformer 
til sensorer og computerudstyr.
– De, der er på forkant med udviklingen, 
kan have en stor fordel, når de prøver at 
vinde kontrakter. Samtidig er rigtig mange 
af disse principper lønsomme. De handler 
om at bruge færre ressourcer, bruge dem 
længere og undgå, at ressourcer går tabt. I 
princippet skal det altså kunne betale sig 
at tænke i cirkulær økonomi, siger han.

Forskerne vil have kontakt. Nu vil forsk-
erne gerne i kontakt med virksomheder, 
som har lyst til at prøve kræfter med disse 
nye tanker. Nord Universitet, Sintef og 
NTNU samarbejder nemlig om at etablere 
et center for forskningsdrevet innovation 
med arbejdstitlen “SFI Circular”.
Einar Rasmussen mener også, at der er 
meget at lære på tværs af de forskellige fag.
– Det er ikke prisen på bygningen, når 
den er ny, der betyder noget. Det er prisen 
på bygningen, når den står i mange år. 
Flere og flere vil stille miljøkrav. Nu har 
der været mest fokus på energieffektivi-
sering, men efterhånden vil der måske 
komme flere krav om, at materialer skal 
være genbrugte og genanvendelige, siger 
Einar Rasmussen på Nord Universitet.
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Cirkulære byggeprojekter
Et biologisk hus i Middelfart og et ungdomsherberg i Nha Trang 
– mange er godt i gang med at bygge efter den cirkulære økonomis 
principper.

• Danske Een til Een Arkitektur & 
 Byggeri omtaler det som verdens første 
 biologiske hus. Huset ligger i Middelfart. 
 Her er byggematerialerne lavet af 
 landbrugsaffald, inklusive halm, tang og 
 tomatplanter. Normalt ville råvarerne 
 blive brændt for at producere energi.

• I Nha Trang i Vietnam ligger ungdoms-
 herberget Ccasa – en forkortelse for 
 “Container Casa”. Det er bygget af 
 gamle skibscontainere, som er omdannet 
 til sovesale. Cementblokke, gamle 
 trævinduer og kurve er upcyclet til 
 dekorationer, solafskærmning og rum-
 opdelere.

• I Singapore er en nedslidt skole fra 
 1970’erne omdannet til multicenteret 
 Enabling Village. Her er betonrør blevet 
 til siddepladser, gamle containere bruges 
 som broer, og genbrugte oliefade rummer 
 planter.

• Greenmoxie Tiny House er en 35 kvadrat-
 meter stor bolig på hjul. Det amerikanske 
 hjem er lavet, så det kan fungere helt uden 
 tilslutning af strøm, vand eller afløb. Det 
 bygger på solceller og regnvand, der 
 renses. Lofter og vinduer er blandt det, der 
 er genbrugt.

• Også ungdomsherberget Fair and 
 Square i Beograd satser på regnvand – til 
 toiletterne. Solceller og genbrug på stedet 
 bidrager til miljøregnskabet. Trækasser 
 og affaldsmetal er blandt de materialer, 
 som er genbrugt.

Tiny House kan rulle rundt på de nordamerikanske veje 
uden strøm, vand eller kloak. (Foto: Greenmoxie)

Det biologiske hus er bygget af landbrugsaffald. Udvendigt er det beklædt med kebony. (Foto: Een til Een Arkitektur & Byggeri) Gamle skibscontainere er blevet til et nyt ungdomsherberg. (Foto: Ccasa Hostel)

Rammen er en gammel skole – cementrør er blevet til 
siddepladser. (Foto: Woha Architects)

Møblerne på det serbiske ungdomsherberg Fair and Square er genbrugt eller bygget af brugte materialer. 
(Foto: Fair and Square Hostel)
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De lader sig ikke knække, 
selvom arbejdspladserne for-
svinder. Flyvestation Andøya 
skal nedlægges, og lokalmiljøet 
har grebet muligheden for at 
bygge nyt i stedet.

3
00 arbejdspladser forsvinder fra 
nordnorsk udkantskommune. Hver 
femte af de 4.900 indbyggere kan 
ende med at forsvinde fra Andøy, 

hvis der ikke gøres noget. Men sådan 
kommer det ikke til at gå. Der sker nemlig 
rigtig meget her. 

Patruljerer. Det norske luftvåbens seks 
P-3 Orion-patruljefly er stationeret på 
flyvestation Andøy. Ingen andre kan yde 
hjælp så langt til havs som Orion-flyene, 
og placeringen langt ude i Norskehavet 
gør det enkelt at kontrollere de nordlige 
områder.
Men snart er det slut. Orion-flyene skal 
erstattes af nye overvågningsfly, og 
flyvestationen skal nedlægges. Stortinget 
har truffet beslutningen, modstanderne 
har heller ikke givet op, men Andøy 
kommune tilpasser sig virkeligheden og 
forbereder sig på nye tider. Effekten breder 
sig som ringe i vandet: Udvikling og 
spændende byggeaktivitet opstår ikke bare 
de steder, hvor der bliver besluttet at bygge 
nyt, men også der, hvor man beslutter at 
nedlægge eksisterende anlæg.

Optimismeagenter. – Til at starte med var 
det et chok for alle, der bor her. Det blev 
en negativ, nedadgående spiral, siger Brita 
Erlandsen. Hun sidder i en dobbeltrolle 
for tiden. Ud over at være erhvervschef i 
Andøy kommune er hun projektleder i det 
kommunale omstillingsprogram Samskap.
– Det første, vi gjorde, var at invitere alle 
virksomhederne i kommunen til frokost-
møder. Ordføreren beskrev, hvor vigtigt 
det er, at de, der står i butikkerne og 
arbejder på caféerne, er vores optimisme-
agenter. Når der kommer folk ind, skal de 

Vender nedlægning  
til optimisme

Andenes fyr ligger i havneområdet i centrum. Her skal der udbygges for en halv milliard kroner. (Foto: Georg Mathisen)
Brita Erlandsen står i spidsen for arbejdet med at skabe aktivitet, arbejdspladser og optimisme i en kommune, der 
mister sin absolut største arbejdsgiver. (Foto: Georg Mathisen) u
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sige “Det her klarer vi”, siger Erlandsen.
Det uformelle samlingssted på kommu-
nalcenteret Andenes fik også et besøg. 
“Bagerirådet” – de faste gæster, der samles 
på caféen for at løse verdensproblemerne.

350 jobs. – Erhvervslivet er positive. De 
ser ikke så sort på dette, ifølge Brita Er-
landsen. Hun leder et omstillingsprojekt, 
som skal skabe 350 flere medarbejdere 
i løbet af seks år og samtidig bidrage til 
befolkningstilvæksten. Projektet har mod-
taget 95 millioner kroner fra staten.
– Vi har de primære erhverv: Landbrug, 
fiskeri og fiskeopdræt. Vi har rejselivs-
projekter. Vi har kompetence og rumfart. 
Derudover har vi en samfundsudvikling, 
som fokuserer på attraktive boliger og et 
attraktivt sted at leve. Det er lige så vigtigt 
at skabe attraktive steder at bo, som det er 
at skabe arbejdspladser, siger Erlandsen.

Hvalfart og rumfart. Andøy kommune 
har en række naturlige fordele. Andenes 
er et af Norges største fiskersamfund med 
fiskene lige uden for det 2,5 kilometer 
lange moleanlæg. Området rundt om øen 
er et af de meget få steder i verden, hvor 
man kan opleve kaskelothvaler hele året 
rundt. Rumfartscenteret er ifølge Erlandsen 
det bedste sted i Europa til opsendelse af 

satellitter, fx til fremtidens mobilnet – her 
kan de sendes direkte op i deres bane uden 
at passere hen over bebyggede områder.
Flyvekompetencen er således også stor her. 
Widerøe overvejer at hente en vedlige-
holdelseslinje tilbage fra Holland og tilføje 
den til Andøya, og Pilot Flight Academy i 
Sandefjord ser på muligheden for at åbne 
en afdeling her i et område, hvor der er 
god plads i luftrummet.
– Vi skal smøge ærmerne op og se fremad, 
siger Brita Erlandsen. Hun henter gerne 
inspiration fra regionshovedstaden Bodø, 
som du kunne læse om i INDE nummer 1 
i år. Der skal flyvepladsen flyttes en kilom-
eter og give plads til en helt ny bydel.

Havneudbygning. – Det største udbygnings-
projekt, vi skal i gang med her, er havne-
udbygningen, fortæller hun, og snakker 
om et projekt til en halv milliard kroner.
– Der er mange tanker og idéer til, 
hvordan vi kan ændre havnen til et miljø 
for folk, der bor her, og samtidig skabe nye 
arbejdspladser. Vi har store muligheder 
for at tænke helt nyt og have et ambitiøst 
mål. Vores opgave er at skabe en tro på 
fremtiden, at få folk til at blive her, og at 
få de unge til at tænke “Ja, jeg kan flytte 
hjem”. Det er stor mundfuld, indrømmer 
Brita Erlandsen.

Luftforsvarets P-3 Orion-fly er stationeret på flyvestation Andøya. (Foto: Forsvaret)Hvalen er en af turistattraktionerne uden for Andøya. (Foto: Georg Mathisen)
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Brexit: 
Bygger videre, 
men mister 200 000 fagfolk
Byggeaktiviteten i Storbritannien er ikke gået mærkbart ned efter 
Brexit-beslutningen. Men branchen mærker, at både ansatte og 
materialer bliver dyrere.

V
ed midnat skandinavisk tid, natten 
mellem 29. og 30. marts 2019. Der 
er mindre end et år tilbage, inden 
Storbritannien skal være ude af 

EU. Hvad bliver konsekvenserne? Det 
eneste, som lige nu er sikkert, er, at intet er 
sikkert.

Raslede ned. Briterne havde næsten ikke 
nået at stemme sig ud af unionen, før 
byggefaget mødte hårde tider. Byggekon-
cernerne raslede ned på børsen. Færre 
projekter blev sat i gang, og priserne på 
materialer steg. Desuden spåede mange 
barske tider, fordi den britiske branche 
mangler mellem 10 og 20 procent af den 
arbejdsstyrke, den skal bruge og henter fra 
andre EU-lande længere mod øst.
To år efter afstemningen er udviklingen 
lidt bedre, selvom usikkerheden er lige 
så stor. Det tog kun et par måneder, før 
aktiviteten var omtrent som før. Sidste år 
steg produktionen i byggefaget med 8 % 

til 1.750 milliarder kroner. Det er specielt 
antallet af nye boliger, der stiger.

Lavere vækst. Udsigterne ser forsigtigt 
positive ud. Markedsanalytikerne hos 
AMA Research spår en vækst på 17 % i 
boligproduktionen fra 2017 til 2022.
– Væksten i byggefaget vil være lavere i år, 
men vil stige til 3 % i 2019 til 2022, siger 
Jane Tarver fra AMA. 
– Denne mere beskedne vækst tager 
højde for, at usikkerheden omkring Brexit 
påvirker, hvilke beslutninger der tages, og 
hvornår de tages.
Der har ganske rigtigt været meget dårlige 
tal tidligere på året i år, men det skyldes 
næppe Brexit. De forklares med en usæd-
vanligt hård vinter, der til tider var så kold, 
at murerne ikke havde mulighed for at 
udføre deres arbejde.

“Katastrofal”. Politikerne er faktisk 
mindre optimistiske end analytikerne. 

Byggestilen er 
ærkebritisk, men de 
lige så ærkebritiske 
bygningsarbejdere 
er blevet sværere at 
få fat i.

u
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Det britiske parlament har en selvstændig 
gruppe for byggeri og anlæg med politi-
kere fra alle partier. I en rapport udtaler 
den tværpolitiske gruppe, at Brexit kan 
blive katastrofal for byggefaget.
Det er arbejdskraften, de er bekymrede for. 
– Branchen står allerede over for en kompe-
tencekrise, som kun bliver større, fordi 
arbejdsstyrken bliver mindre og ældre. 
Samtidig kan Brexit betyde, at 194.000 
medarbejdere i branchen fra andre EU-
lande bliver nægtet at arbejde i Storbri-
tannien, siger Oliver Colvile. Han ledte 
gruppen, da rapporten blev offentliggjort.

Mangler hundredtusinder. Parlamentarik-
erne taler om en million nye boliger, om 
lufthavnsudvidelse og om et net af lyntog 
som eksempler på projekter, der ikke 
bliver til noget, hvis det ikke er muligt at 
uddanne britiske bygningsarbejdere til 
at dække behovet. Selv uden Brexit vil 
branchen mangle 200.000 medarbejdere 
i 2020.
– Byggeriet i London er helt afhængigt af 
udenlandsk arbejdskraft. Syv ud af ti, der 
arbejder for boligbyggekoncernen Barratt 
i London er fx statsborgere i andre lande 
end Storbritannien, siger rapporten.

Omskoler ikke. Byggefaget selv gør ikke 
meget for at løse problemet. Fagets egen 
oplæringsorganisation CITB har afdækket, 
at to ud af tre arbejdsgivere ikke gør noget 
som helst for at prøve at få folk til at om-
skole sig fra andre fag.
– Der er mange veje ind i byggefaget, 
men branchen kan gøre meget mere for at 
tiltrække folk fra alle typer baggrunde og 
sektorer, siger CITB-chef Sarah Beale.
Brian Berry, som er chef for bygmester-
forbundet FMB, peger på udgifterne til 
virksomhederne.
– Nedgangen, som vi har oplevet i aktiv-
itetsniveauet i år, kan også forklares med 
øgede udgifter. Mens lønningerne stiger 
på grund af den akutte mangel på kompe-
tence, føler firmaerne sig også presset af 
højere materialepriser, siger Berry.

Dyrere isolation. – Pundets faldende kurs 
efter EU-afstemningen har betydet, at spe-
cielt mursten og isolation er blevet dyrere. 

Vanskelig situation
Så længe alt er usikkert, er det vanskeligt for 
det skandinaviske erhvervsliv at forberede 
sig på Brexit. Projektchef Erik Seiving 
fra Business Swedens London-kontor 
opsummerer situationen på følgende måde:
– Svenske virksomheder kan handle i 
dag og risikere at investere i et forventet 
slutresultat, som måske slet ikke bliver 
realiseret, eller afvente og risikere at være 
uforberedte på mulige og eventuelt større 
negative effekter.
Han anbefaler alle, som er berørt af det, 
der sker i Storbritannien, at formulere 
strategier for håndtering af usikkerheden 
omkring Brexit.

Skanska er store i Storbritannien. Kon-
cernen har advaret om dårlige marked-
sprognoser inden for erhvervsbyggeri og 
offentlige byggerier. – Os, der ikke har 
virksomhed i Storbritannien, bliver deri-
mod først påvirkede af Brexit, hvis det får 
noget at sige for købekraften i Danmark, 
Norge og Sverige, siger koncerndirektør 
Steinar Holm fra GK.

Nogle melder om stor aktivitet til trods 
for Brexit. London-kontoret i Skandina-
viens største arkitektvirksomhed, White, 
oplever fx, at opgaverne strømmer ind.
– Svensk byggeri og design opfattes som 
værdiskabende, siger kontorchef Linda 
Thiel til Byggindustrin. Thiel fortæller, at 
London-arkitekterne taler om, at præ-
fabrikering kan få et boost, når der bliver 
mangel på bygningsarbejdere.

Dansk Byggeri melder, at eksporten af bygge-
materialer fra Danmark til Storbritannien er 
større end nogensinde trods Brexit. De tre 
første måneder i år er den steget med næsten 
50 % siden rekordåret 2017.
– Når vi ser på de ordrer, vi har i pipelinen, 
og på salgstallene i første kvartal, så forventer 
vi ingen effekt af Brexit de første tre år, siger 
Jimmi Rahim, der er udviklingsdirektør 
hos skillevægsproducenten Deko.

En ny undersøgelse, som vi har foretaget, 
viser, at 84 % af bygmestrene tror, at 
omkostningerne vil stige endnu mere det 
næste halve år, fortæller han.
To tredjedele af byggematerialerne, som 
bruges i Storbritannien, blev importeret 
fra andre EU-lande, sidst materialeforbru-
get blev analyseret i 2010. Det fortæller 
advokatfirmaet Acuity. Samtidig vil de 
mange EU-regler, som forsvinder, gøre 
bygherrerne i stand til at kræve, at der kun 
bruges britiske firmaer og britisk produce-
rede materialer. Denne mulighed kan give 
faget en hjælpende hånd.

Mister finansiering. På den anden side 
mister Storbritannien investeringerne 
fra den europæiske investeringsbank 
EIB og den europæiske investeringsfond 
EIF. Sidste år investerede de europæiske 
institutioner 75 milliarder kroner i britiske 
infrastrukturprojekter. 
Størstedelen af erhvervslederne i en under-

søgelse anser tabt finansiering for det 
største problem, som Brexit medfører for 
dem. I en anden undersøgelse siger to ud 
af tre branchefolk, at de tror, at usikker-
heden om, hvordan Brexit-aftalen vil 
ende med at se ud, vil påvirke branchen 
negativt.
Usikkert er det nemlig endnu. EU og 
Storbritannien er blevet enige om en 
overgangsperiode frem til 2020 for at få alt 
på plads og give erhvervslivet mulighed 
for at forberede sig på de nye regler. I den 
periode fortsætter menneskers frie be-
vægelighed – det vil fx sige østeuropæiske 
bygningsarbejdere.
Den centrale dato er 18. oktober. Da er der 
EU-topmøde, hvor begge parter håber at 
blive enige om hovedtrækkene i den type 
forhold, de skal have i fremtiden. En sidste 
mulighed kommer på topmødet den 13. 
december. Når marts kommer, står 
Storbritannien udenfor, uanset hvad der 
sker på disse møder. “Deal or no deal”.

Byggeaktiviteten i Storbritannien fortsætter som før, men Brexit giver usikkerhed. Her den kendte silhuet af Battersea 
Powerstation, som skal forvandles til boliger, hotel og restauranter.

Til marts er det slut: Storbritannien er ude af EU, uanset om parterne når frem til en omfattende aftale eller ej.

I London opererer flere undersøgelser med tal, der viser, at op til syv ud af ti ansatte på byggepladserne kom-
mer fra andre lande end Storbritannien.
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Fra forskning til 

forretning
Mads Mysen er nyudnævnt fagdirektør ventilation for GK Inneklima. 
Han har baggrund som civilingeniør inden for VVS og kan også 
fremvise en doktorgrad i ventilation. Etter 21 år som chefforsker 
ved SINTEF Byggforsk har han nu fået ny arbejdsplads ved GK 
Inneklimas hovedkontor på Ryen.

J
eg har vel altid været nysgerrig af 
natur, fortæller Mads Mysen.
Jeg kan lide at skaffe mig ny viden 
og afdække nye sammenhænge. Som 

nyuddannet civilingeniør i 1990 arbejdede 
jeg som VVS-rådgiver, og kom da blandt 
andet i kontakt med SINTEF Byggforsk i 
forbindelse med test af laboratorieskabe. 
Arbejdet med test i laboratorierne 
fascinerede mig, og da de slog en ledig 
forskerstilling op i 1997 tog jeg chancen og 
ansøgte. Etter alle disse år er det med stor 
spænding og forventning, men også med 
en snert af skrækblandet fryd, at jeg nu har 
sagt ja til et job i den private sektor. 

Anvendt forskning. Mysen understreger, at 
arbejdet som forsker også giver bred erfaring 
inden for ‘salgsarbejde’. 
– Stort set alle forskningsprojekter, som 
Byggforsk engagerer sig i, forudsætter et 
fagligt og økonomisk engagement hos cen-
trale aktører i erhvervslivet. Det betyder, 
at forskere skal være i stand til at sælge 
et behov for viden. Jeg tror, at viden om 
anvendt forskning rettet mod erhvervs-
livets behov kan være til nytte i min nye 
rolle hos GK. Det gælder om at identifi-
cere forbedringsmuligheder og udvikle 
løsninger til fordel for os selv, kunderne 

og samfundet som helhed. Vi må samtidig 
erkende, at det er økonomien, der driver 
udviklingen fremad.

GK langt fremme. – Jeg glæder mig til 
at blive en del af GK Inneklima, landets 
førende tekniske entreprenør. Denne posi-
tion, kombineret med hurtig udvikling og 
bevidstheden om, at der stadig er meget at 
gøre på disse områder, gør jobbet spæn-
dende, understreger den nye fagdirek-
tør. Til trods for, at GK Inneklima har 
spidskompetence inden for alle relevante 
fagområder, er der et stort potentiale for 
videreudvikling af produkter og løsninger. 

Forskning i godt indeklima. – Måleinstru-
menter giver mange svar, men har også 
deres begrænsninger i forhold til at måle 
vores opfattede indeklima. Vi kan sikkert 
lugte forskelle, der ligger langt under det, 
som er målbart. Derfor bruger vi ofte 
det sensoriske apparat hos en gruppe 
mennesker, når vi forsker i indeklima. 
Forskning kan du se på som at gå ud i 
ukendt terræn og finde løsninger på de 
ubesvarede spørgsmål, vi har gavn af at få 
svar på. Dit kompas er en metodik, som 
hjælper dig med at finde svar på det, du 
søger. Det kræver, at du anvender de rette 

NYHEDER NYHEDER

Jeg kommer utvivlsomt til at savne Gaustadbekken, når jeg nu flytter til GK, siger Mads Mysen, GK’s nye fagdirektør for indeklima. u
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Stort set alle forsknings-
projekter, som Byggforsk 
engagerer sig i, forudsætter 
et fagligt og økonomisk 
engagement hos centrale 
aktører i erhvervslivet. 
Det betyder, at forskere 
skal være i stand til at 
sælge et behov for viden. 
Jeg tror, at viden om 
anvendt forskning rettet 
mod erhvervslivets behov 
kan være til nytte i min 
nye rolle hos GK. 

“

Mads Mysen, nyudnævnt fagdirektør 
ventilation for GK Inneklima.

Med behovsstyret ventilation kan vi opnå et godt indeklima med lavt energibrug. (Foto: iStock)

– Vi er stolte over at få Qviller 
med på holdet og vil beholde 
det som et selvstændigt selskab 
med drift som nu, siger admini-
strerende direktør Daniel 
Kristensen hos køberen ABK AS.

Q
viller er i dag en førende leverandør 
af produkter til befugtning, affugt-
ning og køleprodukter, fra små, 
bærbare køleenheder til luft-luft-

varmepumper, aircondition, datarumskøling 
og kondenseringsenheder. Selskabet har otte 
ansatte og repræsenterer producenter som 
Condair, Samsung og Airwell.
– Vores forretningsidé er at tilbyde entre-
prenører en attraktiv produktvifte, høj 
kompetence og teknisk support før, under 

og efter en leverance. Derfor er det et 
naturligt opkøb for ABK, siger Kristensen.

Sælgeren GK vil rendyrke sin strategi.
Qviller har leveret kvalitet inden for køling 
og ventilation fra 1948, siden 1995 som et 
helejet datterselskab i GK Gruppen.
– Som et led i rendyrkningen af GK’s 
strategi, hvor hovedmålet er at være 
Skandinaviens førende tekniske entre-
prenør og driftspartner, har vi valgt at 
sælge Ingeniørfirmaet Theodor Qviller AS, 
fortæller administrerende direktør i GK 
Inneklima, Kim Robert Lisø.
Han understreger, at Qviller har bidra-
get til at styrke GK’s konkurrenceevne 
med leverancer af alt fra enkle køle- og 
varmepumpeinstallationer til komplekse 
entrepriser. Ole Jørgen Veiby fratræder 
som administrerende direktør i Qviller, 

men fortsætter som fagdirektør for 
Kulde i GK Inneklima. Daniel Kristensen 
overtager rollen som daglig leder i Qviller 
indtil videre.

Fortsætter samarbejdet. GK ønsker at 
bevare sit fokus på at være Norges førende 
kulde- og varmepumpeentreprenør.
– Det gode samarbejde med Qviller 
fortsætter, men nu som del af et samarbejde 
med Norges største importør af varme-
pumper, ABK AS, understreger Lisø.
ABK ser frem til samarbejdet med GK og 
til at øge eksponeringen af Qviller over for 
markedet.
– Vi foretrækker at kalde os en grossist 
med udvidet support, og vi konkurrerer 
ikke med entreprenørselskaber. Det tror vi 
er en styrke, også for Qvillers produkter og 
løsninger, siger Kristensen.

GK sælger Theodor Qviller AS
Administrerende direktør Daniel Kristensen i ABK og Kim Robert Lisø, administrerende direktør i GK Inneklima.

kompetencer og hele kompetencebredden. 
Sundhedsfaglig kompetence kan også være 
til stor nytte i dette arbejde. At forske sig 
frem til ny viden kan være en spændende 
opgave for de involverede. Ofte sidder vi 
sammen efter et gennemført forsøg for at 
se, om vi har påvist nye, signifikante 
sammenhænge. 

Ren luft og behovsstyret ventilation.
– Tiden er forbi, hvor løsningen på 
problemer med indeklimaet var at åbne et 
vindue, præciserer en af Norges dygtigste 
eksperter i indeklima.  
– Vi bor tættere og vores bygninger er 
omgivet af stigende trafik med støj og 
dårlig luft, så det at åbne vinduer bidrager 
ikke til et acceptabelt indeklima. Så kan 
tekniske ventilationsløsninger med for 
eksempel City-Flo-filter med aktivt kul 

tilsat i filterstoffet være en rigtig løsning. 
Den type løsninger bliver hele tiden videre-
udviklet og forbedret. 
– Med behovsstyret ventilation kan vi 
opnå et godt indeklima med lavt energi-
brug. GK og flere toneangivende bran-
cheaktører har allerede i lang tid samarbe-
jdet om projektet ‘BEST VENT’. Et projekt, 
som bidrager til mere viden om de rette 
luftmængder og ventilationsstrategier for 
behovsstyrede ventilationsanlæg i skoler 
og kontorbygninger. 

Hvordan bliver din hverdag her i GK 
Inneklima? – Selv om jeg har arbejdet tæt 
sammen med GK-organisationen i mange 
år, vil min hverdag nok blive betydeligt 
ændret, mener Mysen, uden at kunne sige 
så meget om, hvordan det nye job egentlig 
vil arte sig. 
– Først og fremmest vil jeg lære så mange 
som mulig af mine nye kolleger at kende 
for at høre om, hvilke behov og muligheder 
de ser fremover. Mange kender jeg fra før, 
men i en så stor og spredt virksomhed sker 
der helt sikkert meget spændende, som jeg 
i dag ikke ved noget om. Vi kan nå meget, 
hvis vi kan udnytte bedste praksis på tværs 
af hele organisationen. Med alle vores 
produkter, både inden for entrepriser på 
nybyggeri, rehabilitering, service, vedlige-

holdelse og energiøkonomisering er det 
vigtigt, at alle formidler information om, 
hvad vi kan tilbyde vores kunder, og at vi 
er koordinerede i vores markedskommu-
nikation.  Jeg glæder mig til at arbejde tæt 
sammen med gode kolleger og krævende 
kunder i udfordrende projekter. 

Klar til nye udfordringer. – I stillingen som 
fagdirektør i ventilation for GK Inneklima 
er jeg åben for at gå ind i alle aktuelle pro-
jekter, hvor jeg kan være til nytte, under-
streger Mads Mysen. 
– Hvis jeg skal fremhæve et konkret om-
råde, vil jeg nævne de krævende bygninger 
inden for sundheds- og hospitalssektoren. 
De byder på mange udfordringer og 
løsningsmuligheder for GK. GK Inneklima 
er allerede involveret i flere hospitals-
projekter – og jeg ved, at der er store nye 
projekter på trapperne. Det betyder, at det 
er ekstra vigtigt at levere gode produkter 
og løsninger, så vi kan positionere os til 
kommende projekter. Derudover vil jeg 
understrege, at behovsstyret ventilation 
generelt er et af mine særlige interesse-
områder. Det gælder både installation-
ernes kvalitet, og at de leveres fejlfrie i 
første forsøg. Målet er: Penge sparet for 
både bygherre og entreprenør samt et 
bedre indeklima for brugerne.
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lægge en ny hovedstad og basere plan-
lægningen på principper for bæredygtig 
udvikling, siger han.
Mulusa foreslog Ngabwe, som ligger midt i 
landet og midt mellem Zambias to største 
byer Lusaka og Ndola.

– Indtil videre har vi ikke truffet nogen 
beslutning om, hvorvidt hovedstaden skal 
flyttes, understreger Alexander Chiteme, 
som har overtaget tjansen som planlæg-
ningsminister. – Det vigtige er at gøre 
noget ved belastningen i Lusaka.
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Fra slum til 
smartby

Den lige vej fra slum til smartby? 
Måske ikke. Men i Zambias 
hovedstad Lusaka skeler myndig-
hederne til moderne smartbyer, 
når ustrukturerede slumområder 
skal erstattes af brugbare boliger.

B
jerge af affald, trafikkaos og mangel 
på vand og kloakering. Slumom-
råder, som ligger på steder, hvor 
der officielt slet ikke findes huse, 

skaber problemer i voksende byer.

Urbanisering. Landene på det afrikanske 
kontinent urbaniseres. Folk flytter ind 
til byerne i håb om at finde arbejde og 
en bedre levestandard. Men der er for få 
steder at bo. Derfor opstår der uofficielle 
bydele – områder, hvor folk opfører en 
provisorisk bygning på en grund, som 
ikke tilhører dem. Disse bydele har 
hverken veje, vand eller kloakering.
– Folk tror, at livet i Lusaka er bedre, og 
det er det sådan set også. Ude på landet 
finder du ingen, der sælger tomater, siger 
Godwin Chinoya. Han er byplanlægnings-
direktør i Lusaka og bruger tomaterne 
som et eksempel på, hvordan livet på 
landet ikke går lige så hurtigt, som det gør 
i hovedstaden.
Bystyret i millionbyen vil opgradere 
slumbydelene. Den første af dem, Kalin-
galinga, har fået bedre adgang til vand 
og bedre veje. Private firmaer udfører 
arbejdet, men myndighederne håber, at 
ændringerne vil gøre det nemmere at 
opkræve skat fra dem, der bor der, skriver 
Zambia Daily Mail.

Hverdagsproblemer. Avisen beskriver, 
hvordan baggrunden for det hele er det 
store smartbybillede. Intelligente energi-
løsninger, tingenes internet (IoT) og digi-
talisering er langt uden for rækkevidde i 

Afrikas kaotiske slumbydele. De smarte 
løsninger kan dog fungere som inspira-
tion, så de fattigste områder også kan få 
bedre adgang til transport, billigere tjene-
ster samt en mere fornuftig og miljøvenlig 
udnyttelse af områderne.
Mochamad Ridwan Kamil forklarer 
hvordan. Borgmesteren i den indone-
siske storby Bandung blev valgt som den 
første leder af smartby-alliancen for byer i 
Asien og Afrika, AASCA. Når han ikke er 
politiker, er han arkitekt og underviser på 
Bandungs teknologiske institut.
– Smartby-teknologi kan løse mange 
almindelige problemer såsom dårlig 
offent-lig transport, energimangel og 
forurening, siger Kamil.

Knudepunkt. Regeringen har store planer 
for Lusaka. Præsident Edgar Lungu mener 
først og fremmest, at der er brug for en 
smart hovedstad på grund af byens trafik-
kaos. Det var en pointe, som han lagde 
stor vægt på, da han tidligere på foråret 
åbnede et stort vejudbygningsprojekt 
sammen med Ram Nath Kovind, som 
er præsident i verdens mest ambitiøse 
smartby-land. Indien har spyttet penge i 
vejprojektet.
– Trafikpropperne i vores hovedstad er 
blevet et stort problem. Når bilisterne bru-
ger mere tid på vejene, øger det udgifterne 
for erhvervslivet, og den øgede trafik går 
ud over miljøet. Det vil vi løse ved at gøre 
Lusaka til en miljøvenlig og økonomisk 
attraktiv smartby, siger Lungu.
Han fremhæver, at byen er et knudepunkt 
for transport til landene i det sydlige Afrika. 
– Zambia er et handels- og transportcen-
trum, siger præsident Lungu.

Ny hovedstad? Lige netop i Zambia er det 
ikke umuligt, at hovedstaden har så store 
problemer, at den bedste løsning er at 
bygge en ny hovedstad.
– Regeringen overvejer helt seriøst at 
opføre en ny hovedstad et andet sted end 
Lusaka, fortalte daværende planlægnings-
minister Lucky Mulusa til avisen Lusaka 
Times for halvandet år siden.
– Om ti år vil Lusaka være så overfyldt, 
at byen ikke længere kan fungere som 
hovedstad. Derfor er vi nødt til at plan-Affaldsbjergene er kendetegnende for mange afrikanske storbyer.

En stor del af transporten foregår på gammeldags maner. Misisi i baggrunden er et af de områder i den zambiske 
hovedstad Lusaka, der skal bygges op igen med inspiration fra smartbyer.

Tæt trafik spænder ben for udviklingen i Lusaka.a.
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