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Tak fra mig
Det er med blandede følelser og med 
mange minder som bagtæppe, at jeg nu 
takker af som koncernchef i GK Gruppen 
og bliver en del af den berygtede ældre-
bølge. I de 17 år, jeg har arbejdet i GK, 
heraf 16 som koncernchef, er vi vokset fra 
500 ansatte i Norge og omkring 50 i Sverige 
til næsten 3.500 dygtige medarbejdere i alt 
på 85 kontorer i både Norge, Sverige og 
Danmark.

Målet har været klart i alle årene: Vi skal 
være kompetente, tværfaglige, landsdæk-
kende i Skandinavien og altid lønsomme. 
Det glæder mig, at vi i store træk har 
opfyldt vores ambitioner, men det glæder 
mig endnu mere, at der er plads til yder-
ligere rentabel vækst baseret på kloge, 
faglige leverancer af ventilation, køling, 
bygningsautomation, el, vvs og sikkerhed. 

Min egen rolle i dette har – ud over at 
udstikke kurs og tempo – været beskeden. 
GK Gruppen har nemlig haft succes med at 

rekruttere de bedste folk i branchen og med 
at holde på dem. Og på dette fundament af 
stabile fageksperter i alle hjørner af Skandi-
navien har vi opbygget og udviklet vores 
virksomhed. Uden dygtige håndværkere og 
ingeniører og uden de mest omhyggelige 
og ambitiøse kontormedarbejdere kunne vi 
ikke have nået vores mål. Personligt har jeg 
aldrig tegnet en tegning, bestilt ting,  monteret 
byggematerialer eller sendt en faktura. Det 
har alle de andre gjort!

Derfor bliver der ikke ændret noget i GK 
nu, hvor jeg bliver pensionist, og andre 
overtager kommandoen. For det er de 
samme, der sidder ved årerne, som hidtil, 
og de vil ro stærkt, hvis jeg kender dem ret. 

I samarbejde med ejergruppen, som ga-
ranterer kontinuitet og tryghed i længden, 
vil min efterfølger Kim Robert Lisø sætte 
sin eget præg på GK Gruppen og bygge 
videre på de 3.500 medarbejdere, der altid 
går en ekstra mil. 

Det bliver spændende at følge GK Gruppen 
i årene, der kommer.

En stor tak fra mig.

Jon Valen-Sendstad, Konsernsjef GK Gruppen AS

Gruppebestyrelsen i GK Gruppen 
har udpeget Kim R. Lisø (49) 
som ny koncernchef i GK. Han 
efterfølger Jon Valen-Sendstad, 
som går på pension. Lisø tiltræder 
stillingen den 1. januar 2019.

J
eg er virkelig glad for, at Kim R. 
Lisø har påtaget sig rollen som ny 
koncernchef. Lisø er en tydelig og 
kompetent leder og holdspiller med 

et stærkt kunde-, miljø- og rentabilitets-
fokus. Han er en værdsat leder i selskabet, 
har et solidt værdigrundlag, og jeg er 
sikker på, at han vil bidrage til at løfte os 
videre, siger ejer og bestyrelsesformand 
John-Erik Karlsen.

Lisø er uddannet civilingeniør fra Narvik 
inden for integreret bygningsteknologi og 
har en doktorgrad i bygnings- og materiale-
teknologi fra Norges teknisk-naturviden-
skabelige universitet (NTNU) med effekter 
af klimaændringer i det byggede miljø 
som tema. Han har lang erfaring med at 
lede højkompetente fagmiljøer inden for 
forskning, entreprenørvirksomhed og 
rådgivning. Tidligere har han blandt andet 
arbejdet i Forsvarsbygg, SINTEF, Skanska 
og COWI, og han har også været professor 
II inden for klimatilpasning af bygninger 
ved NTNU i Trondheim. Lisø kommer 
fra stilling som administrerende direktør i 
GK Inneklima i Norge.

- GK er et selskab med en stærk position 
på det skandinaviske marked takket være 

Kim R. Lisø
bliver ny koncernchef i GK gruppen

fantastiske medarbejdere og flotte projek-
ter. Vi skal styrke vores konkurrenceevne 
og vækst yderligere gennem bæredygtige, 
innovative og energieffektive produkter, 
løsninger og services. Jeg glæder mig virkelig 
til at være med til den videre udvikling af 
rentabel vækst i et selskab, der leverer smarte 
løsninger til et bedre miljø, siger Lisø.

Lisø tiltræder som ny koncernchef den 
1. januar 2019, når Jon Valen-Sendstad 
går på pension efter 16 år som topchef i 
selskabet. Under Jons ledelse har selskabet 
seksdoblet omsætningen og lagt et solidt 
grundlag for fortsat vækst og udvikling i 
hele Skandinavien. 
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BYGG21TEKST: HARALD SOLA BERENTSENBYGG21

Hurtigere og billigere   
byggeproces

Bygg21 er et samarbejde 
mellem bygge- og ejendoms-
branchen og de offentlige myn-
digheder, hvor målet er at gøre 
det lettere for branchen at løse 
sine udfordringer med hensyn 
til bæredygtighed, produktivitet 
og omkostningsudvikling. 
Bygg21 har sit mandat fra det 
norske kommunal- og moderni-
seringsministerium (KMD). 
Arbejdet er organiseret med 
arbejdsgrupper på seks forskellige 
områder, der involverer mere 
end 100 tillidsmænd og -kvinder 
fra hele værdikæden.  

Foto: iStockphoto
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M
an skønner, at der i branchen er 
potentiale til at reducere omkost-
ningerne med 20 procent inden 
udgangen af 2020 baseret på 

en bred og aktiv implementering af bedste 
praksis for planlægnings- og byggeprocesser, 
kvalitet og bæredygtighed, samarbejde, 
industrialisering og kompetence. 

Bedste praksis. Ansvarlig for opfølgning 
på arbejde inden for industrialisering og 
kompetence er Arne Malonæs, der har 
mere end 30 års erfaring fra byggeri, industri 
og offshore. Han mener, at effektivisering 
og industrialisering er et afgørende 
satsningsområde for byggebranchen i de 
kommende år: 
– Vi har set, at der er mange eksempler på 
god praksis i branchen, og med Bygg21 
søger vi aktivt efter de bedste. Vi er op-
mærksomme på dem, der har fundet på 
noget smart for at forbedre effektiviteten 
i deres projekter – og vi vil gerne dele 
det med andre. Så uddeler vi i Bygg21 en 
påskønnelse: en ‘Bedste praksis-hammer’. 

Vigtig satsning. – Her i Bygg21 har vi 
vores egen arbejdsgruppe, der fokuserer 
på industrialisering af byggeprocessen, 
fortæller Malonæs. – Som en del af denne 
opgave skal vi forsøge at nå målet om 
omkostningsbesparelser, samtidig med 
at kvaliteten opretholdes og forhåbentlig 
forbedres, forklarer han. – Sideløbende er 
det afgørende at imødekomme kravene 
om bæredygtighed. I første række koncen-
trerer vi os om at definere og beskrive en 
industrialiseret proces. Den omfatter de 
beslutningsprocedurer – og de værktøjer 
og forskellige andre elementer, der er nød-
vendige for at lykkes. Det får betydning 
for en række underleverandører, der ind-
går med deres produkter og kompetencer. 
Desuden vil det omfatte tekniske leveran-
dører inden for ventilation, el og ikke 
mindst rør. Vi vil beskrive en metodik, 
som kan visualiseres gennem praktiske 
eksempler på, hvordan den type processer 
eventuelt kan gennemføres. 

Mindre aktører. – Vi ved, at aktørerne inden 
for bygge- og anlægsbranchen består af 
mange store entreprenører, men også 

en underskov af mindre virksomheder, 
som ofte har under 20 ansatte, oplyser 
Malonæs. – For at få størst og bedst mulig 
effekt af disse aktører, er det vigtigt, at nogle 
bygherrer fører an i byggeprocesserne, 
så vi blandt andet kan arbejde med ‘Lean 
Construction’ – et gnidningsløst og vel-
fungerende samarbejde på arbejdspladsen. 
Bygherrerne skal selv sætte standarden for 
gennemførelse af større byggeprojekter. 
Her er en opgaveforståelse og implemen-
teringsfilosofi baseret på industrielle 
processer afgørende for valg af under-
leverandører. Det er mere afgørende i 
forhold til kun at vurdere ud fra laveste pris.

Industrialisering. Foruden selve projekt-
gennemførelsen har vi også elementer, 
der knytter sig til, hvor produktionen skal 
foregå. I visse tilfælde kan det øge både 
effektivitet og kvalitet, at nogle elementer, 
gerne standardiserede, præfabrikeres før 
levering til byggepladsen. Mange forbinder 
netop dette med industrialiseret produk-
tion, men som sagt fokuserer vi også på 
selve byggeprocessen, fremgangsmåden og 
samarbejdsforholdene mellem de forskel-
lige aktører. Det har størst betydning for 
industrialiseringen, og selvfølgelig vil en 
øget grad af digitalisering også anspore til 
at opnå en mere industrialiseret proces.

Standardprocedurer. – Der er store effek-
tiviseringsgevinster at hente ved at udvikle 
koncepter, der kan repeteres.
Et eksempel på den type industrialisering 
i praksis er Statsbygg, som bygger nye 
fængsler for Kriminalforsorgen i Norge, 
baseret på en udstrakt standardiserings-
løsning, fortæller Malonæs. De har opnået 
en effektiviseringsgevinst på omkring 20 

Der er store effekti-
viseringsgevinster at 
hente ved at udvikle 
koncepter, der kan 
repeteres.

“
Arne Malonæs, ansvarlig for opfølgning på arbejde 
inden for industrialisering og kompetence i Bygg21.

Bygg21 har en dedikeret arbejdsgruppe for industrialisering af byggeprocesser, fortæller Arne Malonæs. Han er 
ingeniør med over 30 års erfaring fra byggeri, industri og offshore. (Foto: Harald Sola Berentsen)

– Praksis viser, at det kan have en omkostningsreducerende effekt at bygge efter modulprincipper, konstaterer Malonæs. – Modulerne leveres færdigproducerede til byggepladsen, 
løftes på plads og kobles sammen. (Foto: iStockphoto)

procent gennem sådan en proces. Krimi-
nalforsorgen har behov for nye fængsler 
og har valgt en standardiseret skabelon, 
som kan benyttes flere steder rundt om i 
landet. Det er netop bygherrerne, der er 
vigtige drivkræfter i denne udvikling. Det 
er dem, der i første række må tage initiativ 
til nytænkning på dette område, og de må 
stille krav.  

Færdige moduler. – Praksis viser, at det kan 
have en omkostningsreducerende effekt at 
bygge efter modulprincipper, konstaterer 
Malonæs. – Modulerne leveres færdigpro-
ducerede til byggepladsen, løftes på plads 
og kobles sammen. Imidlertid har det vist 
sig, at dette til en vis grad begrænser byg-
herrernes konkurrencegrundlag. Derfor har 
man valgt at bruge samme udgangspunkt 
for bygningen og lavet et koncept baseret på 
mere traditionelt byggeri, men med fokus 
på standardiserede løsninger, funktioner 
og processer. Nu er Statsbygg i gang med at 
bygge tre nye fængsler efter dette princip. 
Resultatet har vist, at man stadig opnår 
en besparelse på 20 procent i forhold til 
tidligere fængselsbyggerier.

Filosofi. – Allerede fra du starter planlæg-
ningen af et byggeri, skal du have et klart 
billede af, hvilke beslutninger der skal 
tages, og hvilke værktøjer der skal bruges, 
for at opnå en effektiv, industrialiseret 
proces. Målet er at opnå en effektiv og 
omkostningsbesparende gennemførelse 
af projektet. Hvis man derudover bruger 
erfaringerne fra et projekt til at producere 
flere tilsvarende bygninger, er man sikret 
besparelser på både tid og penge – og 
sikrer samtidig kvaliteten. 
Der er også nye værktøjer i fuld fart på vej ind 
i branchen i form af digital ordregang, brug af 
GS1-standarder for identifikation af produk-
ter samt kontrol af logistik og dokumentation. 
Derudover er der stigende fokus på, at man 
med udstrakt brug af BIM skal forberede sig 
på at have en ‘digital tvilling’ til praktisk brug i 
driftsfasen af byggeriet. 
Afslutningsvis præciserer Arne Malonæs 
de vigtigste forudsætninger: 
– For at udnytte mulighederne og det fulde 
potentiale i byggeprojekterne er det vigtigt, 
at beslutningerne tages, og at grundlaget 
lægges ud fra de tre T’er: – Tidlig – Tidlig 
– Tidlig!
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Valgte hydrogen  
frem for netstrøm

Birgitta og Hans-Olof Nilsson har koblet sig helt af strømnettet. Deres 
villa er bare begyndelsen: Nu udvikler Nilsson Energy hele boligområder, der 

producerer deres egen energi og lagrer den i batterier og hydrogen.

A
ndre rejser på dyre ferier. Jeg 
bruger pengene på dette her, siger 
Hans-Olof Nilsson.
Med ‘dette her’ mener han en stor 

villa i Agnesberg udenfor Göteborg. Da 
parret byggede den, investerede han godt 
tre millioner kroner ekstra i en energiløs-
ning, der gør huset helt selvforsynende 
med strøm og varme – selv midt om 
vinteren. I dette hus lønner det sig måske 
ikke, men det peger mod en fremtid, som 
ikke er så langt væk endda.
– Når folk kommer her og hører om, at 
huset kører på hydrogen, så tror de, at 
det er en iglo eller sådan noget. Men hele 
huset er ‘off the grid’, og det har det været, 
siden vi flyttede ind i november 2014, 
fortæller Nilsson.

Solceller. Huset får elektricitet fra solceller 
på taget og væggene. 
– Ligesom nu er det solen, der driver ven-
tilationen og kaffemaskinen, fortæller han 
og byder på solcellebrygget ‘fika’ – det vil 
sige kaffe med noget godt til.

Det er ikke første gang. Omkring 3000 
besøgende har inviteret sig selv indenfor 
hos Nilsson-ægteparret for at se på energi-
løsningerne.
– Om sommeren er der normalt solover-
skud. Andre hjem med solceller sender 
deres overskud ud på strømnettet. Her går 
alt overskuddet ned til batterier i kælderen. 
Når batterierne er helt ladet op, starter 
produktionen af hydrogen. Batterierne 
lagrer strøm til natten, mens sæsonlagrin-
gen sker i brændselscellerne, forklarer 
Hans-Olof Nilsson.

Brændselsceller om vinteren. Solenergien 
rækker langt. Villaen har et boligareal på 
284 kvadratmeter og en helt åben planløs-
ning med en dagligstue med stor volumen. 
Derudover lades de to elbiler – en BMW 
og en Renault – op hver nat. Hvis ikke parret 
havde haft elektriske biler, ville de have 
klaret sig med meget mindre batterier. Den 
dag, hvor batterierne skal skiftes ud, bliver 
de under alle omstændigheder mindre: 
Teknologien udvikler sig hele tiden.

Energien, der ligger lagret i brændselscel-
lerne, bliver taget i brug hen over vinteren. 
Hvor ofte de skal startes op og stoppes 
bestemmer, hvor meget de skal vedlige-
holdes. Derfor er det en fordel, hvis de ikke 
bruges den del af året, hvor batterierne har 
kapacitet til at lagre det, der er behov for.

Sensorer. Alt fungerer automatisk.
– Vi skal ikke nødvendigvis være hjemme. 
Normalt er vi ikke hjemme, når solen skin-
ner. Opstår der en fejl, melder systemet sig 
via min telefon. Du skal ikke være ingeniør 
for at følge med i det, bedyrer han. Selv 
følger han med i det hele, fordi han er så 
interesseret. Det er også hans hobby.
Af samme grund er huset udstyret med 
mange sensorer. De følger med i, hvordan 
energien flyder – både den elektriske og 
den termiske. Huset producerer nemlig 
også sin egen varme. Delvist med solfang-
ere på taget, men først og fremmest ved 
hjælp af en bjergvarmepumpe.
Huset er bygget på klassisk vis. 
– Almindelig ‘timber frame’. I 2012 var 

Når folk kommer her og hører om, 
at huset kører på hydrogen, så tror 
de, at det er en iglo eller sådan 
noget. Men hele huset er ‘off the 
grid’, og det har det været, siden vi 
flyttede ind i november 2014.

“
Hans-Olof Nilsson.

Birgitta og Hans-Olof Nilsson bor komfortabelt i et hus, der producerer al varme og strøm selv.

u
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Derome de eneste, der kunne levere en 
lavenergikonstruktion i valgfri udførelse, 
siger han.

Hobby blev til arbejde. Egentlig skulle det 
aldrig have været andet end en hobby og 
et hjem for ægteparret med god plads til 
børn og børnebørn, når de kommer på 
besøg. Martina Wettin ville mere – hun 
fik dem til at starte et selskab, som kunne 
bringe teknologien med ind i større pro-
jekter. Nu er hun markedschef i Nilsson 
Energy. Vårgårda i Mariestad blev det 
første. Nu er der 5-6 svenske kommuner, 
som vil bygge flerfamiliehuse efter samme 
model: Med selvproduceret, fossilfri strøm 
og lagring i batterier og hydrogen.

24/7. Systemet har fået navnet RE8760. 
RE står for ‘Reusable Energy’. 8760 – det 
er ganske enkelt antallet af timer på et 
år. Energiløsningen skal levere strøm og 
varme 8760 timer om året.
– Det erstatter strømmen fra nettet. Du 
fjerner simpelthen kablerne, og så kommer 
kablet fra RE8760 ind i stedet for. Selve 
huset bygges helt som normalt, forklarer 
Hans-Olof Nilsson. Netop nu installeres 
løsningen i seks flerfamiliehuse med 172 

lejligheder i Mariestad – husene er fra 
1970’erne. Nu renoveres og opgraderes de, 
og samtidig skal strømmen fra Vattenfall 
kobles fra.
– Vi får altid spørgsmål om tab i systemet. 
Men så længe strømmen er gratis, betyder 
ikke det så meget, hvis bare vi producerer 
nok, siger Martina Wettin.

Ikke for højt. For den, der bygger og 
driver en bygning, gør det ikke den store 
forskel, om huset drives med RE8760, eller 
om det kombinerer solceller og varme-
pumpe med netstrøm. Men indtil videre 
er det ikke alle huse, der bør kobles af 
strømnettet på denne måde:
– Hvis du bygger i højden, så er det ikke 
nok med solceller på taget. Taget er en 
god placering, men du har brug for mere. 
Bygningsintegrerede solceller kommer 
der flere og flere af, siger Nilsson, som 
udfordrer arkitekterne:
– Dels må de tegne huse med lav U-værdi. 
Derefter skal de vurdere, om celler på 
taget er nok, siger han.
– Da der er begrænset med sol på taget, 
findes der flere alternativer. Se på Aker 
Brygge i Oslo, for eksempel: Der kan man 
bruge vandet til solceller. Vi har også haft 

Om sommeren er der 
normalt soloverskud. 
Andre hjem med solceller 
sender deres overskud ud 
på strømnettet. Her går 
alt overskuddet ned til 
batterier i kælderen. Når 
batterierne er helt ladet 
op, starter produktionen 
af hydrogen. Batterierne 
lagrer strøm til natten, 
mens sæsonlagringen 
sker i brændselscellerne.

“

Hans-Olof Nilsson.

Alt, der sker, kan aflæses på Hans-Olof Nilssons egen mobil. 
Ud over det udstyr, han bruger selv, har universitetet i Luleå 
installeret eget måleudstyr for at kunne forske i systemet.

I fremtiden vil flere solceller blive integreret i facaderne, og det er nødvendigt, hvis flere bygninger skal klare sig med 
deres egen energi, konstaterer Hans-Olof Nilsson.

tanker om produktion på flydende øer, 
siger Wettin.

Fælles central. De 172 lejligheder i 
Vårgårda i Mariestad er fordelt på seks 
bygninger i tre etager. Der lagres energien 
i en fælles central. Ud over til husene skal 
der produceres hydrogen til drivstof, til 
en egen hydrogenstation, som drives med 
strøm fra solceller.
Håbet er ikke alene, at bygningerne skal 
vise vej mod nye tekniske løsninger, men 
at de også kan gøre hele området mere 
attraktivt.
– Det var socialboliger, og dem, der boede 
der før, har fortrinsret til at blive boende. 
Men nu er der kø for at få flytte dertil, 
siger Hans-Olof Nilsson.
Han understreger, at hans energiløsning 
også godt kan bruges i villaer. Men investe-
ringen er stor, så det er mere sandsynligt, 
at kommuner og ejendomsselskaber bliver 
de første, der bygger for at koble sig af 
strømnettet.

230.000 pr. lejlighed. Mens Nilsson 
brugte tre millioner kroner ekstra på sit 
hydrogensystem, koster det cirka 230.000 
kroner ekstra pr. lejlighed i Vårgårda. Men 

Hydrogenet lagres uden for huset, og der skal bare 
bruges et tyndt rør til at fragte det til brændselscellen.

Udvendigt er murene beklædt med fliser. Om vinteren er der isfrit på vejen og på gårdspladsen – 
varmen til det kommer også fra egen produktion.

Huset kan køre fem døgn alene på batterierne. De lagrer 144 kilowatt-timer. Når de er brugt op, skal de kinesiske 
blybatterier byttes ud med lithium.u
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så er det også slut med at betale for strøm-
men. Det eneste, der koster, er vedlige-
holdelsen.
– Nilsson Energy sælger en serviceaftale. 
Så har vi ansvaret for hele systemet med 
arbejde og materialer. Så kan vi også over-
føre den nødvendige viden til bygningens 
eget servicepersonale, når vi har kørt 
systemet i et par år. De driftsansvarlige er 
allerede med, når vi bygger, forklarer han.
Det er vigtigt, at alt skal være enkelt – 
‘plug and play’. Det eneste, det er vigtigt 
at holde ekstra øje med, er energilageret. 
I stedet for kilowatt eller kubikmeter gas, 
fortæller systemet, at det har lagret energi 
til så og så mange måneders drift.
– Energilageret er egentlig den eneste 
værdi, der er interessant. Dette hus, med 
et boligareal på 504 kvadratmeter, henter 
6.000 kilowatt-timer om året fra ener-
gilageret. I alt forbruger vi cirka 13.000 
kilowatt-timer, og så bruger opladningen 
af elbilerne 6.000, fortæller Nilsson.

Nilsson Energy sælger 
en serviceaftale. Så har 
vi ansvaret for hele 
systemet med arbejde og 
materialer. Så kan vi også 
overføre den nødvendige 
viden til bygningens eget 
servicepersonale, når 
vi har kørt systemet i et 
par år. 

“

Hans-Olof Nilsson.

Martina Wettin og Hans-Olof Nilsson byder på kaffe og kage i vinterhaven – kaffen er 
naturligvis brygget ved hjælp af egenproduceret strøm.

Hele teknikrummet er opbygget med et dobbelt system for at være driftssikkert. De gule bokse oplader batterierne om dagen og henter energien tilbage om aftenen, mens de grå er 
omformere for solcellerne på taget, og den røde tager hånd om solcellerne på væggene.

Elektrolysatoren fra danske Green Hydrogen spalter vand til hydrogen og oxygen. Den starter af sig selv. Når solen forsvinder, 
fortsætter den med at producere hydrogen fra batterierne, og det bliver den ved med, indtil batterierne er nede på 30 procent.

Når batteriniveauet synker til 30 procent, skal batteri-
erne lades op. Så starter brændselscellen, som kommer 
fra Göteborg-firmaet Power Cell.

Den friske luft til ventilationssystemet hentes ind et 
stykke fra huset og slynger sig 70 meter under jorden for 
at blive forvarmet om vinteren.

Kompressoren, der komprimerer hydrogenet til et lagringstryk på 300 bar, kommer fra 
norske Hystorsys og bygges hos Aquagas i Sverige. Den er uden bevægelige dele og er 
helt lydløs – det er vigtigt, når den skal stå ved et hus, hvor der bor mennesker.
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Digitalisering
              i byggebranchen

Modernisering og industrialisering inden for vores traditionsrige 
branche har resulteret i en række nye metoder og innovative 
teknikker. I mange år har man forsøgt at producere dele af 
nybyggeriet på fabriksgulvet. Denne form for produktion kan øge 
effektiviteten, forbedre økonomien og samtidig sikre kvaliteten. 
Men byggeprocesser baseret på digitale hjælpemidler vil give den 
største gevinst i de kommende år.

Digibygg har i første omgang valgt at engagere sig i nogle af de mere begrænsede byggeprojekter i Statsbygg for at kunne indhente erfaringer. Et af disse er den nye Vegtrafikkstation i Gol. 
(Illustrasjon: Statsbygg)
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S
tatsbygg er en vigtig frontløber, 
når det gælder udviklingen inden 
for bygge- og anlægsvirksomhed. 
I kraft af sin størrelse og økonomi 

har denne offentlige bygherre mulighed 
for at videreudvikle branchen og samtidig 
stille krav til leverandører og samarbejds-
partnere. Det antages, at bedre rutiner i 
gennemførelsen af nybyggeri med øget 
effektivitet og mere præcis eksekvering 
kan give betydelige besparelser både 
tidsmæssigt og økonomisk.

Bedre informationsflow mellem aktørerne.
Målet for Statsbygg er en fremtid baseret 
på digitale platforme til såvel planlægning 
som gennemførelse og drift af fremtidige 
bygninger. Det betyder, at alle aktører – i 
princippet alle væsentlige entreprenører 
og underentreprenører i et byggeprojekt 
– er tilknyttet en informationsmotorvej. 
hvor al trafik flyder åbent mellem 
parterne, i begge retninger. Dette kræver, 
at alle involverede parter i et aktuelt pro-
jekt har adgang til og viden om markedets 
mest avancerede digitale værktøjer. 

Effektive processer. Her vil bygnings-
modeller i 3D få en væsentlig betydning. 
Nu er det slut med papirtegninger på 
byggepladsen. Elektronisk opfølgning vil 
give medarbejderne løbende information 
om justeringer og opdateringer af detaljer 
i byggeprocessen. Systemet kræver også, at 
den enkelte medarbejder giver kontinuer-
lige tilbagemeldinger om justeringer, der 
kan opstå under udførelsen af arbejdet. 
Bygningsinformationsmodeller (BIM) vil 
få en central rolle i alle faser af projektet 
– og når bygningen står klar, skal den 
drives ved hjælp af blandt andet big data, 
sensorteknologi og fjernstyring samt hele 
den informationsbank, der er udviklet 
under byggeprocessen. 

Digibygg. Dette er et centralt projekt med 
et mål om at fremme netop udvikling 
og brug af digitalisering og forskellige 
typer intelligent teknologi i Statsbyggs 
byggeprojekter. Den rivende udvikling 
i teknologi og forskellige løsninger vil 
påvirke bygge- og anlægsbranchen og 
samfundet generelt. For Statsbygg er det 

vigtigt at tage aktiv styring og definere, 
hvordan ny teknologi kan tages i brug for 
at effektivisere byggeprocesserne. På denne 
baggrund etablerede Statsbygg Digibygg 
ultimo 2016 for at kunne opfylde sin over-
ordnede strategi. 

Omfattende digitalisering. Digibygg-
projektet har fire fokusområder. Inden for 
disse fire områder bliver der iværksat små 
og store projekter og tiltag. Naturlig nok 
dækker et område en naturlig proces-
udvikling inden for byggeprojektets 
udvikling og bygningens levetid. 
– Vi tager naturlig nok fat i planlægnings-
fasen først, fortæller projektdirektør i 
Digibygg, Anett Andreassen. – Dette 
stadium i processen har vi valgt at kalde 
‘DigiPLAN’. Her er alle centrale aktører på 
plads og bidrager med deres fagspecifikke 
input, så vi allerede på dette niveau kan 
finde den mest realistiske projektering 
baseret på gennemførlige processer og 
detaljeret udførelse. Det er afgørende, at 
for eksempel de tekniske leverandører er 
tidligt inde i billedet for at opstille forud-
sætningerne. En anden faktor, der bliver 
stadig vigtigere i dette planlægnings-

arbejde, er de forskellige miljøhensyn, 
vi lægger til grund for både metodik og 
materialevalg. Hvor det er muligt, lægger 
vi også koncepter ind for modulbyggeri, 
som giver en effektiviseringsgevinst plus 
miljømæssige gevinster som følge af mindre 
affald og svind. Vi udfører beregninger af 
klimakonsekvenser i selve byggefasen, og 
parallelt med dette ser vi på bygningens 
klimapåvirkning i hele dens levetid. Her er 
der mange og komplicerede forhold, der 
spiller ind.

Samspil. – I selve byggefasen, som vi 
kalder ‘DigiBYGG’, er det totale samspil 
mellem aktørerne på byggepladsen nøglen 
til en mere strømlinet proces, understreger 
Andreassen. – Forhold som metodik, 
materialevalg, logistik, fabriksproduk-
tion og anvendelse af robotter håndteres 
af de forskellige aktører gennem fuldt 
transparente systemer – alle ved alt om, 
hvad alle gør. Som ansvarlig bygherre er vi 
afhængige af en tæt dialog med totalentre-
prenøren, og vi er også afhængige af en 
tæt dialog med rådgivere og arkitekter. 
Vi bliver hele tiden bedre til at stille krav 
til dem, der er med i vores projekter, som 

for eksempel vores krav om ‘papirløse’ 
byggepladser. Det var vi tidligt ude med i 
Statsbygg. De digitale løsninger, som vi nu 
er i færd med at videreudvikle, giver 
mulighed for løbende justeringer af 
modellen, der danner grundlag for opgav-
erne i alle de tilfælde, hvor det lønner sig. 
De nye informationer vil så tilflyde alle 
involverede samtidig, og projektets slut-
dokumenter vil være korrekte at anvende 
efterfølgende. Det kan dreje sig om 
service, reparationer, ombygning og en 
række andre behov, der vil kunne opstå.

Efterfølgende nytteværdi. Den store 
informationsmængde, som den digitale 
byggeproces samler, systematiserer og gør 
nemt tilgængelig, har meget stor værdi for 
bygningens brugere, når bygningen er 
taget i anvendelse i fremtiden. Det kan 
være forhold som overvågning af inde-

klima og sikring af, om bygningens auto-
mation fungerer, som den skal. Derudover 
gør den digitale information det enklere 
at varetage eventuelle justeringer i den 
faktiske brug af de aktuelle lokaler. 
– Det arbejder vi med i vores to andre 
indsatsområder, understreger Andreassen, 
– nemlig ‘DigiDRIFT’ og ‘DigiBRUGER’. I 
dag oplever mange, at de bruger meget tid 
på at lede efter nødvendig information, når 
der sker noget, efter at bygningen er taget 
i brug. Hvis du for eksempel skal bruge en 
servicetekniker inden for el eller VVS, kan 
det blive et detektivarbejde at finde frem 
til den nødvendige information. Ofte kan 
denne information være knyttet til kun 
én medarbejder, men når vedkommende 
holder op, forsvinder der samtidig meget 
af den information, der er brug for til en 
enkel og overskuelig drift af ejendommen. 
Vi ønsker en digital informationsbank for 

vores bygninger, som kan minde om den 
såkaldte ‘Boligmappe’, der er et service-
hæfte for boliger, der samler dokumenta-
tion direkte fra håndværkerne. 

Livscyklusperspektiv. – Traditionelt har 
Statsbygg et stort engagement, når det 
gælder effektiv projektering og byggeri, 
navnlig baseret på 3D-modellering, men 
væsentligt mindre på selve driftsfasen. Skal 
det lykkes, må alle involverede ‘digitalisere 
sammen’, og dette skal gøres med bag-
grund i et perspektiv for hele bygningens 
livscyklus. Det har stor betydning, hvad 
vi gør i byggefasen, men det er de næste 
60-100 år, hvor bygningen skal bruges, 
at den store værdiskabelse ligger. Det er 
dette, vi først og fremmest skal formidle, 
afslutter Anett Andreassen, projektdirektør 
i Digibygg.

I selve byggefasen, som vi 
kalder ‘DigiBYGG’, er det 
totale samspil mellem ak-
tørerne på byggepladsen 
nøglen til en mere strøm-
linet proces, understreger 
Andreassen. 
– Forhold som metodik, 
materialevalg, logistik, 
fabriksproduktion og 
anvendelse af robotter 
håndteres af de forskel-
lige aktører gennem fuldt 
transparente systemer 
– alle ved alt om, hvad 
alle gør. 

“

Anett Andreassen, prosjektdirektør i Digibygg.

Bygningsinformationsmodeller (BIM) vil få en central rolle i alle faser af projektet – og når bygningen står klar, skal 
den drives ved hjælp af blandt andet big data, sensorteknologi og fjernstyring samt hele den informationsbank, der er 
udviklet under byggeprocessen. (Foto: iStockphoto)

Anett Andreassen er direktør for Digibygg-projektet, som Statsbygg har iværksat for at fremme digitalisering og intel-
ligent teknologi i sine byggeprojekter. (Foto: Harald Sola Berentsen)
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Generations-
boliger 
er fremtidens hjem
Generationerne bor sammen 
og er glade for det. Samtidig 
skal det være lettere at bygge 
om. Sådan bliver boligerne, du 
skal forberede dig på at bygge i 
fremtiden.

I
kke længere end det er muligt at 
spå om, men længe nok til, at du 
skal tænke lidt mere end til bare at 
fremskrive dagens udvikling. NHBC 

Foundation har lavet en rapport om, 
hvordan vi kan regne med, at vores hjem 
ser ud i 2050. Den britiske fond forsker og 
udvikler praktiske retningslinjer på vegne 
af den britiske byggebranche.

Levetid. – Det er om 32 år. Vi regner med 
at se en fortsat stigning i forventet levetid, 
flere ældre, der bor hjemme, og samtidig 
store teknologiske fremskridt, siger Nick 
Raynsford, der er bestyrelsesformand i 
NHBC Foundation og tidligere britisk 
bolig- og planlægningsminister.
– Det vil give både muligheder og fordele 
for udviklingen af ‘intelligente hjem’. 
Mange flere af de funktioner, som i dag 
afhænger af og styres af dem, der bor i 
boligen, vil fremover blive automatiseret, 
konstaterer han.
NHBC-gennemgangen er ikke ‘endnu en 
teknisk spådom fra dyre konsulenter’. Her 
er der i høj grad også tale om realiteter: 
Om hvad udviklingen i efterspørgsel og 
familiesituation kommer til at betyde for 
udformningen af boligerne.

Fleksibelt familiehjem. – Det er ret 
sikkert, at der kommer efterspørgsel efter 
større fleksibilitet – hjem der kan bruges 

Det er ret sikkert, at der 
kommer efterspørgsel 
efter større fleksibilitet 
– hjem der kan bruges 
af mennesker i alle faser 
af livet og i forskellige 
kombinationer.

“
Nick Raynsford, bestyrelsesformand i NHBC 
Foundation. u

(Illustrasjonsfoto: Shutterstock)
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af mennesker i alle faser af livet og i for-
skellige kombinationer, siger Raynsford.
Udviklingen er der allerede. Flere og flere 
voksne bor alene. Det har resulteret i flere 
mikroboliger – udprægede enkeltpersons-
boliger, hvor arealet er lille og pladsud-
nyttelsen stor. Samtidig bliver der flere 
ældre, der bor hjemme længere. Dyre og 
for få boliger betyder, at flere voksne børn 
bliver boende længere sammen med deres 
forældre.
Svaret fra NHBC Foundation er det flek-
sible familiehjem. I byer og tætbebyggede 
områder vil det medføre flere løsninger 
i højden for at udnytte pladsen bedre. 
Bærende dele og tekniske føringsveje 
bliver planlagt, så det er let at nedrive, 
flytte eller bygge nye indre vægge, fordi 
beboerne bliver flere, færre eller ældre.

Flere generationer. Julia Park, der er chef 
for boligforskning hos arkitekterne Levitt 
Bernstein, har udformet en konkret skitse 
til, hvordan boligen til flere generationer 
kan se ud. Der er tale om en bolig i tre 
etager, enten med integreret elevator eller 
med plads til elevator, så den bliver enkel 
at eftermontere.
Køkken og fælles opholdsrum hører 
hjemme i stuen. I etagerne oven over er 

der bad og soveværelser. Samtidig viser 
Park, hvordan trapper og elevator let kan 
adskilles fra boligarealerne, og hvordan de 
øverste etager kan få byttet soveværelser 
ud med stue og køkken. På den måde passer 
boligen både til dem, der vil tilbringe 
aftenerne sammen, dem der vil have både 
privatliv og fællesskab, og dem der vil have 
deres egne lejligheder.
Et andet praktisk eksempel arrangerer bo-
ligarealer for hver enkelt i familien rundt 
om en fælles gårdsplads. Hver etage har 
egen indgang, og en fælles stueetage har 
lokaler til hjemmekontor og gæsteværelser.

Glade for generationerne. Det er ikke 
mange årtier siden, at generationerne helst 
ville undgå at bo sammen. Unge voksne 
så det som et nederlag. De midaldrende 
ville gerne slippe for at tage sig af gamle 
forældre, og på gårde, hvor landmandens 
søn giftede sig og overtog driften, kom 
svigerdatter og svigermor op at skændes.
Nu er holdningen en helt anden. Af 
dem, der bor i multigenerationsboliger, 
mener to ud af tre, at fordelene er større 
end ulemperne, viser en undersøgelse 
fra forsikringsselskabet Aviva. De peger 
på, hvordan det gør det nemmere at tage 
sig af nogen, der trænger til omsorg, 

Vi regner med at se en 
fortsat stigning i forventet 
levetid, flere ældre, der bor 
hjemme, og samtidig store 
teknologiske fremskridt. Det 
vil give både muligheder og 
fordele for udviklingen af 
‘intelligente hjem’. 

“
Nick Raynsford, bestyrelsesformand i NHBC 
Foundation. Boligerne skal helst forberedes til samvær på tværs af generationerne, samtidig med at alle får det privatliv, de ønsker. (Illustrationsfoto: Shutterstock)

Nick Raynsford har forladt en ministertaburet for at lede 
fonden, der forsker i fremtidens boliger. (Foto: NHBC 
Foundation)

u
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hurtigere: Hvis der pludselig kommer en 
varm dag midt om vinteren, som det vil 
ske oftere og oftere, er dagens løsninger til 
vandbaseret gulvvarme ikke hurtige nok til 
at reagere på temperaturændringerne.

Varepostkasse. Sandsynligvis vil flere af 
de tekniske løsninger blive leveret som 
præfabrikerede moduler, forberedt til 
service og opgraderinger. Et nyt indslag 
vil sikkert blive en udvidet ‘postkasse’ – 

et separat rum eller indgangsparti med 
mulighed for at give begrænset adgang – 
hvor man kan modtage varer, der købes på 
nettet og leveres hjemme.
Og det intelligente hjem vil ikke mindst 
kombinere energi- og klimakontrol med in-
dslag fra moderne velfærdsteknologi: Minde 
den glemsomme om at tage medicinen. 
Passe på med, at vasken ikke løber over. Og 
sørge for at kogepladen ikke står tændt, eller 
at vinduerne bliver stående åbne.

SÅDAN BOR DU I 2050SÅDAN BOR DU I 2050

Husene bygges anderledes – gerne i højden – for at gøre dem enklere at ændre indvendigt, efterhånden som behovene 
melder sig. Her et eksempel fra Edinburgh. (Foto: Georg Mathisen)

Elementer fra velfærdsteknologien bliver en vigtig del af husene om 32 år. Her et arkivbillede fra Grimstad, fra e-sundhedscentret på Universitetet i Agder, hvor man tester nye 
hjælpemidler. (Foto: Georg Mathisen)

Da mere og mere bliver købt på nettet, har hjemmet brug for en tryg løsning til at tage imod varerne, uden at man 
skal være hjemme for at vente på dem. (Illustrationsfoto: Shutterstock)

Teknologien skal ikke alene udnytte energien og styre 
klimaet bedre, men også kontrollere meget af det, som be-
boerne i dag beslutter og styrer selv. (Foto: Georg Mathisen)

hvordan det gør ældre mindre ensomme, 
og hvordan det løser problemer med 
børnepasning.

400 omsorgsboliger. Ikke alle har mulig-
hed for at bo sammen med forældre eller 
børn. Den ældste generation har brug for et 
tilbud om livsfaseboliger, som dækker deres 
behov, både når de lige er gået på pension 
og klarer sig selv, og når de bliver fysisk 
svagere og efterhånden plejekrævende.
Et hollandsk eksempel tænker så stort, at 
nogen ser kritisk på det som en rendyrket 
bomaskine, mens andre føler sig tryggere, 
når de bor blandt andre i samme situation. 
Sociologen Hans Becker arbejder i dag som 
udvikler og lægger op til over 400 lejlig-
heder, der deler fællesarealer og faciliteter.
Med så mange bliver der flere om at dele 
udgifterne, og derudover er der beboere 
nok til, at der er økonomi i at tilbyde for 
eksempel restaurant og wellness-spa. Ofte 
kan den type boliger for ældre kombineres 
med en børnehave: Så savner de mindste 
aldrig voksne, der kan læse bøger, fortælle 
historier eller lege med dem.

Campingvogn-inspireret. Til voksne 
singler bliver der behov for flere mikro-
lejligheder. De bliver ofte et midlertidigt 
sted at bo, da de typisk er for små, hvis der 
kommer partner og børn ind i billedet.
Designet af disse lejligheder vil låne 
idéer fra campingvogne, autocampere og 
både, som allerede gør brug af en masse 
løsninger til at få mest muligt ud af mindst 
mulig plads. Samtidig skal beboerne i 
denne type lejligheder forberede sig på at 
leve med færre ejendele.

Energi. Bag alle disse designspådomme 
finder vi naturligvis teknologien. Her vi-
derefører NHBC-rapporten meget af den 
udvikling, der er godt i gang i Skandinavien, 
men hvor briterne halter lidt efter udbyg-
ningen.
Varmepumper, solceller, fjernvarme og 
lagring af strøm og varme er eksempler. 
Der er også grønne tage og mekanisk 
ventilation. Vi skal regne med, at mulig-
hederne for at overvåge og styre hjemmet 
bliver bedre og mere udbredte. 
Samtidig vil boligerne kunne reagere 
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Det er ildsjælene, der afgør, 
om en by bliver åben og smart. 
Men hvis offentlige data er 
tilgængelige, står mulighederne 
også åbne for den, der vil 
bygge og drifte smartere hus 
og boligområder.

D
et begyndte med en ung indflytter, 
som konstant smed papirlapperne 
væk, hvor han havde skrevet ned, 
hvilke busser han skulle tage for at 

komme frem.

Praksis før tale. Fabrizio Scrollini bruger 
praktiske erfaringer fra Montevideo for 
at vise, hvordan tale bliver til praksis, 
men også hvordan praksis med fordel 
kan komme før tale. Idérige mennesker 
kommer først, altså længe før politikere og 
offentlige planlæggere begynder at tale om 
smarte byer.
Scrollini er administrerende direktør i den 
latinamerikanske organisation for åbne 
data – Ilda. Han har skrevet en grundig 
rapport om åbne byer med hovedstaden i 
Uruguay som eksempel.
Uruguay er landet med den højeste lev-
estandard, mindste korruptionsgrad og det 
bedst udviklet demokrati i Latinamerika 
ifølge en række undersøgelser og statistikker. 
Over halvdelen af indbyggerne bor i 
hovedstadsområdet. Montevideo var også 
Latinamerikas første by, der vedtog en 
åben data-politik.

Smart ‘brand’. – Mange byer bruger smart 
by-prædikatet, konstaterer rapportforfat-
teren, der omtaler ‘Smart Cities’ som et 
varemærke, helt enkelt. 
– De påberåber sig at være smarte for at 
tiltrække investeringer eller for at blive 
konkurrencedygtige.
I bladet for to år siden kunne du læse om, 
hvordan årets Smart Cities-personlighed 
Vitor Pereira bruger Barcelona som eksempel 
på, hvor galt det kan gå, når myndighed-
erne kun tænker på teknologien og 
ikke på menneskene. Byen blev verdens 

smarteste, men de fleste folk kunne ikke 
se, hvilken nytte de havde af projektet og 
endte med at fravælge borgmesteren.

Offentlige ildsjæle. Montevideo-rap-
porten peger på det samme. Det hjælper 
ikke meget bare at vedtage, at byen skal 
være smart eller intelligent. De gode re-
sultater kommer først, når de fleste får ad-
gang til data og får mulighed for at bruge 
dem til at udvikle løsninger, så de kan give 
feedback til myndighederne, der kan gøre 
både data og den offentlige infrastruktur 
endnu bedre.
Derudover er der behov for ildsjæle på 
rådhuset.
– Som så mange andre initiativer rundt 
i verden er det, der sker i Montevideo, 
baseret på en indsats i medarbejdernes 
fritid. Dette er mennesker, der engagerer 

Rådhuset i Montevideo har fået en digital informationsskærm på ydersiden. Åbne data-politikken begyndte med, at ingeniører og mellemledere så behovet.

Lægger data om smarte 
bygninger åbent frem

Offentlig transport var først ude med at bruge åbne data 
til nyttige apps. Hvor lokalkendt skal du være for at vide, 
hvor denne bus kører til?

Data skal deles som rådata, i et frit tilgængeligt format. Så hjælper det at have et standardkontor mellem præsiden-
tens og borgmesterens kontorer.

u
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sig i de offentlige tilbud og er interesseret i 
åbne data, skriver Scrollini.

Bussapp. Martin Rostagnol hedder den 
unge busrejsende udvikler, som fik den 
første praktiske løsning på plads. Han 
var ikke lokalkendt nok til, at skiltene på 
stoppestederne hjalp ham helt frem til 
der, hvor han skulle hen. Chauffører og 
medpassagerer ville gerne hjælpe ham 
med at komme af det rigtige sted, men de 
huskede det ikke altid. Og de små sedler, 
han plejede at skrive adresser og rute-
numre ned på, mistede han ofte.
Til sidst blev han træt af det hele. Da han 
kom hjem om aftenen, gik han på nettet 
og fandt nogle data om den offentlige 
transport i byen. Et par måneder senere 
var Gxbus tilgængelig: En app, der hjælper 
folk med at finde den bedste rute til deres 
bestemmelsessted. Rostagnol havde ikke 
brug for at kontakte myndighederne eller 
at bede om indblik i offentlige data: Han 
skulle ‘bare’ løse opgaven.

Rådata. Rapporten peger på Manchester 
og San Francisco som pionerer i at gøre 
offentlige data åbent tilgængelige. I Monte-
video kom initiativet også fra engagerede, 
kommunalt ansatte – mellemledere og 
specialister, der arbejdede med kort og 
topografi, langt fra den politiske ledelse.
Ingeniørerne talte sammen og hentede 
inspiration fra rundt omkring i verden, 
men måtte også drive intern lobbyvirk-
somhed for at få det til at ske. De havde 
ikke politiske kontakter, så først måtte de 
overbevise lederne, så de kunne gå videre 
og overtale borgermesteren til at tage en 
beslutning.
I 2010 blev det slået fast, at alle data i 
princippet er offentligt tilgængelige, og at 
de skal offentliggøres som rådata i et åbent 
format. For myndighederne koster det 
ikke meget i tid og penge. For udviklere og 
firmaer, der ser mulighederne, er det en vej 
til at forbedre både tilbud og indtjening.

Recirkulation. I Montevideo er det først 
og fremmest inden for transportsektoren, 
at mange har brugt de offentlige data til 
at udvikle løsninger, der gør livet enklere. 
Men nonprofit-organisationen Data Uy 

tog de første skridt, der er relevante for 
dem, der bygger og driver bygninger. 
¿Donde Reciclo? – ‘Hvor genbruger jeg?’ 
– hjælper ganske enkelt folk med at finde 
det nærmeste sted til genbrug af affald. 
Organisationen forklarer, hvordan con-
tainerne til genbrug er spredt rundt om-
kring i byen, og hvordan hver af dem kun 
tager én type affald. Derfor er folk tvunget 
til at tage ét sted hen for at genbruge plast, 
et andet sted med glas og et tredje sted for 
at komme af med metal.
– For dem, der gerne vil genbruge, betyder 
det mange ture, og at de skal huske, hvor 
hver enkelt container ligger. Ofte ender du 
op med at gå mange kvarterer igennem bare 

for at opdage, at du egentlig skulle være gået 
et helt andet sted hen, forklarer Data Uy.

Smart byggeri. I næste omgang ligger 
vejen åben for den, der vil bygge smart 
– eller for den, der vil bygge traditionelt, 
men gerne vil bruge mindre tid på at 
få bedst muligt overblik over, hvad der 
findes, og hvordan man nemmest kobler 
sig til for eksempel strøm, vand, kloak og 
fjernvarme.
– Faren er, at ‘åbne data’ bliver bare endnu 
et modeord, præcis som ‘smarte byer’, 
advarer rapportforfatter og åbne data-
direktør Fabrizio Scrollini.

En særlig app for affald og genbrug er den første, der er indlysende nyttig for ikke mindst byggefirmaer.

Indtil videre er det begrænset, hvor meget bygge- og 
renoveringsprojekter har gavn af åbne data.

Med åbne, tilgængelige data bliver det enklere for den, der bygger og driver en bygning, at se, hvad der sker hvor og 
hvornår – og tilpasse sig efter det.

Gammelt møder nyt i Montevideo – bag statuen af landsfader José Gervasio Artigas står ‘præsidenttårnet’ i glas og en kontorbygning, der har set bedre dage.
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Helt ny 
entrepriseform
SD-anlægget får den plads, 
det fortjener. Med en særskilt 
totalentreprise for bygnings-
automation vil Statsbygg sørge 
for, at opgaven udføres enklere 
og bedre. Den allerførste entre-
prise gik til GK.

P
rojektet indleder en ny og spænd-
ende entrepriseform, siger Thomas 
Melheim. Han er tilbudsansvarlig 
for bygningsautomation hos GK 

Inneklima i Bergen. Dermed er han også 
ansvarlig for Statsbyggs første totalentre-
prise for bygningsautomation.
– Fordelen ved denne entrepriseform er, 
at grænsefladerne ved projektering og 
udførelse bliver sømløst sammenføjet, i og 
med at de er en del af vores kerneleverance, 
siger han.

Akutcenter. Det drejer sig om 980 
kvadratmeter i to plan: Bergen akutcenter 
for unge.
– Det er ikke en stor bygning, men der 
skal alligevel integreres meget teknik. Det 
drejer sig om normale leverancer inden 
for bygningsautomation som ventilations-
teknisk automation, rumteknisk automa-
tion samt brand og adgang, siger Melheim.
– Personligt mener jeg, at dette et en rigtig 
god entrepriseform. Vi får meget klare 
snitflader mod de delleverancer, der kan 
være udfordrende at integrere. Sikker-

heds- og adgangskontrolsystemer, for 
eksempel: Når de kommer fra en anden 
leverandør, er vi afhængige af en protokol 
over for os, der kan tage højde for den 
funktionalitet, bygherren er ude efter, 
påpeger han.

Udadreagerende. Nu kan han i stedet gå 
ud og sige, at ‘dette skal vi bruge’ og få et 
tilbud på det. På dette projekt udfører GK 
Sikkerhet opgaven. Sikkerheden er ekstra 
vigtig på denne type projekt. På akutcentret 
skal der nemlig også være plads til børn og 

unge, der er udadreagerende.
– Vi har sat fokus på, at stedet ikke skal 
ligne en institution. De er i en vanskelig 
situation, men skal alligevel opleve en 
form for hjemlig hygge, fastslår Thomas 
Melheim.
Bygningen har mange låse, fintmasket 
adgangskontrol – men også høje krav til 
holdbarheden af komponenterne og god 
hærværkssikring. GK er kommet med 
flere løsninger ud over det normale og 
møder en projektledelse, der er åben for 
gode forslag.

PROJEKT PROJEKT

God PR. Projektet kan blive lukrativt. GK 
skal være konkurrencedygtige på prisen 
for at få aftalen, men samtidig er der tale 
om gode penge. God reklame giver det 
også: Selv om fortjenesten havde været 
minimal, så er profileringsværdien af at 
være med på en helt ny entrepriseform, 
god. Navnlig for en bygherre som Stats-
bygg, som har et godt PR-apparat.

– Hvis vi får indløst den sidste option, på 
energi og serviceaftaler, så har kontrakten 
en værdi i overkanten af 2,1 millioner 
norske kroner. Det er ikke den store sum, 
men det er en tryg start for både os og 
Statsbygg, siger Melheim.

Lyst på Haukeland. Nu leverer han et 
SD-anlæg, som skal være tilgængeligt fra 

Statsbyggs egne websider. I næste omgang 
giver han et tilbud på at opgradere det til 
GK Cloud. Dernæst håber han på at få en 
lignende opgave af Helse Bergen, som byg-
ger 50.000 kvadratmeter til et nyt børne- 
og ungdomshospital på Haukeland.
– Statsbygg har taget det første skridt med 
akutcentret. Så følger Helse Bergen umid-
delbart efter, forklarer han.

Efter det lille akutcenter satser GK i Bergen stort: Melheim kaster sig ind i kampen om en tilsvarende entreprise på 50.000 kvadratmeter børne- og ungdomshospital.

Thomas Melheim er parat til en helt ny entrepriseform på Bergen akutcenter for unge. – Endelig får bygningsautoma-
tion den plads, vi fortjener, siger Thomas Melheim.
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Samarbejdsformerne er mere usædvanlige end den faglige del af opgaven, konstaterer Allan Løvgreen (til venstre) og Anders Hegner.

Samarbejde med 

åbne bøger
Hele byggeriet er et samarbejds-
projekt, og partnerne arbejder 
med åbne bøger og regneark. 
– En god måde at få ærligheden 
ind i byggeriet på, siger GK’s 
markedschef Allan Løvgreen.

E
t par tusinde forsikringsansatte har 
kontor her. Nordea er flyttet ud, og Nets 
flytter ind med 1300 medarbejdere.
Tryg-hovedkvarteret i Ballerup er 

stort, grønt og centralt. Selv om kontor-
komplekset er omgivet af grønne arealer, 
er der ikke mange minutter med bus eller 
bil til Københavns centrum.

50 millioner. Det blev bygget fra 1987 til 
1989. Efter 30 år er det modent til renove-
ring. Selv om bygningen er i god stand: 
– Det skriger ikke 1980’erne som mange 
andre bygninger fra den samme periode, 
siger Anders Hegner. Han driver A.H. 
Ventilationsteknik, som arbejder på Tryg-
hovedkvarteret for GK.
Ombygningen er en opgave for omkring 
50 millioner kroner for GK. Sandsynligvis. 
Her er der nemlig meget, der er usikkert. 
Arbejdet er godt i gang, men de to entre-
prenører GK og BGB arbejder stadig på 

midlertidige kontrakter. De skal projektere 
undervejs i samarbejde med bygherren 
Circle og bygherrerådgiverne Emcon, PLH 
Arkitekter og Sweco.

Samprojekterer. – Det er en meget speciel 
kontrakt, fastslår markedschef Allan Løv-
green i GK Danmark. Han og projektchef 
Kim Thorvil arbejder sammen med kunden 
på en helt anden måde, end de har gjort før.
– Først havde vi indledende snak om vores 
kompetencer. Ikke prækvalifikation, men 
en dialog, fortæller Løvgreen.
GK blev fundet egnet, og det endte med en 
kontrakt. GK har alle teknikfag – el, VVS, 
ventilation, sikring, automatik og sprinkler. 
BGB stiller med tømrere, malere, murere 
og gulvlæggere. 
– Samarbejdet internt i GK mellem ventila-
tion og VVS er meget vigtigt for projektets 
succes og er godt på vej, siger han. For 
at løfte hele opgaven har GK taget flere 

underentreprenører med, som arbejdede 
for Tryg i forvejen.
Partnerne har ugentlige dialogmøder. 
– Så sidder vi og driver samprojektering. Når 
den er færdig, laver vi den endelige kontrakt, 
efter at vi har revurderet prisen, forklarer 
Allan Løvgreen. På den måde bygger både 
planer og priser på de første af de otte byg-
ninger, hvor meget af arbejdet allerede er lavet.

Åbne bøger. Samtidig bliver det enklere at 
foretage ændringer undervejs. I den ene 
bygning var det tanken at etablere tag over 
baggården for at få kontorplads til flere, 
men i praksis viste det sig, at der blev for 
lidt lys og at planen måtte ændres.
– Samarbejdet er tillidsbaseret med et 
åbent bog-princip, fortæller han. Det 
betyder, at partnerne får mulighed for at 
se hinanden i kortene og se, at bygherren 
ikke betaler for noget, der ikke tilfører 
byggeprocessen værdi.

Allan Løvgreen og GK projekterer sammen med bygherren, 
selv om arbejdet har været i gang længe.

Tryg-hovedkvarteret ligger i en grøn lunge midt i ‘Danmarks Silicon Valley’, og der er ikke mange minutter til centrum 
af København.

u
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Lasse Højer Sørensen hos A.H. Ventilationsteknik arbeider for GK på det som ikke blir en permanent kontrakt før 
byggherre, rådgiver og entreprenører har prosjektert ferdig.

Indtil videre har eneste problem været, at samprojektering og ombygning skulle begynde midt i sommerferien, 
fortæller Allan Løvgreen. Projektet skal være afsluttet i sommeren 2019.

Haner og armaturer er specialdesignet til bygningerne 
og skal pudses op i stedet for at blive skiftet ud.

Håndværkerkortene bidrager også til at vise, at det, der 
foregår på byggepladsen, er rent, lovligt og ærligt.

GK Malmö indgår 
omfattende 
serviceaftale

Der blev tidligere i år indgået 
en langsigtet serviceaftale 
mellem Gunnar Karlsen Sverige 
AB i Malmö og ejendomsfor-
valteren Bredablick. ‘Bredablick 
Förvaltning’ er en del af Breda-
blick-gruppen, og de tilbyder 
administrationstjenester for alle 
typer boligejendomme i store 
dele af Sverige. 

PROJEKT SVERIGE

En af de 150 ejendomme (Västra Varvsgatan) i Malmö, hvor Bredablick Forvaltning har overladt serviceansvaret til GK’s serviceafdeling.

u

Håndværkerkort. – Det er en god måde 
at få ærlighed ind i byggeriet på. Det har 
været præget af uærlighed, siger han og 
peger på håndværkerkortet, som Anders 
Hegner og kollega Lars Højer Sørensen 
har fastgjort i bæltet. Det er et andet 
værktøj, der gør byggepladsen overskuelig, 
ren og ærlig.
– Det er ikke normalt at have det på 
danske byggepladser, og det har været et 
problem at få det ind, fastslår Løvgreen. I 
et erhverv, hvor mange arbejder ulovligt, 
snyder i skat og udgiver sig for at være 
andre, end de er, bidrager kortet til at 
bevise, at her er der rene linjer.
Tryg-hovedkvarteret er ikke lige så 
nyskabende set med de faglige briller. 
Det meste er kendte løsninger, selv om 
kølesystemet er specielt med en stor 
kølering, der skal have en ny maskine for 
at give et ekstra boost til anlægget.
– Men der bliver meget koordinering med 
de forskellige firmaer, der arbejder her, 
fastslår Allan Løvgreen og Anders Hegner.
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har vi forskellige tjenester og produkter, der 
hjælper kunderne med at kontrollere deres 
energiforbrug. Det er det mest interessante 
for kunden. Men vi tager os af det hele – 
lige fra at skifte pærer til at installere var-
mepumper og solcelleanlæg. Du kan være 
tryg ved, at alt teknisk bliver varetaget.

Vigtig aftale for Bredablick. Christoffer 
Fogbrant er virksomhedschef for Teknisk 
Förvaltning hos Bredablick Förvaltning 
AB, og han er særdeles tilfreds med aftalen 
med GK: 
– Vi har haft en tilsvarende aftale med en 
anden aktør, men valgte at indgå en ny 
aftale med GK tidligere i år. Aktiviteterne 
hos Bredablick spreder sig videre ud 
over Sverige, og GK har en endnu større 
spredning af afdelinger, så det her ser vi 

som en god landsdækkende løsning. Vi 
er veletablerede i store byer som Malmö, 
Göteborg, Helsingborg og Stockholm, men 
også i en række mindre byer. For os er 
det vigtigt at have en samarbejdspartner, 
der tager sig af alle tekniske installationer 
i de ejendomme, vi forvalter. Vi tilbyder 
beboerforeningerne at håndtere såvel 
økonomisk som teknisk forvaltning af de 
aktuelle ejendomme. I den nuværende 
situation har vi ikke anset det for forsvar-
ligt at løse behovet for teknisk assistance 
ved at opbygge vores egen afdeling. Af 
samme grund vælger vi at overlade det 
til en anerkendt samarbejdspartner med 
kompetence inden for de nødvendige 
fagtekniske områder. Derfor er vi tilfredse 
med at have fået denne aftale i stand med 
Gunnar Karlsen Sverige AB.
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V
i har indgået en aftale med 
Bredablick Förvaltning, der giver 
os alle service- og vedligeholdel-
sesopgaver i forbindelse med de 

ejendomme, de har ansvaret for, fortæller 
servicechef hos GK Malmö, Bassam 
Jawad. – Her i Malmö er vi tæt ved 40 
medarbejdere i serviceafdelingen, så vi er 
godt rustet til at håndtere disse opgaver. 
Der er tale om en landsdækkende aftale, 
som også vil involvere andre serviceafde-
linger rundt om i landet. Hovedkontoret 
for Bredablick ligger her i byen, og vi har 
været i dialog med dem i et stykke tid. 
Det er endt med, at vi er blevet enige om 
denne aftale. Her i Malmö drejer det sig 
om i alt 150 ejendomme, hvor vi nu bistår 
med den daglige drift af de bygningstekniske 
installationer i form af ventilation, el, 
varme og vand. Det er vores ansvar at 
sørge for, at alting fungerer.

Beboerforeningerne er kunderne. 
– I praksis er det sådan, at de forskellige 
boligforeninger melder deres service- og 
vedligeholdelsesønsker ind til Bredablick, 
som derefter varsler os, så vi kan løse 
opgaverne, da de ikke har egne folk til at 
stå for tekniske installationer, fortæller 
Jawad. – Men vi ser også på mulighederne 
for at indgå mere faste aftaler direkte med 
boligforeninger og andre typer foreninger 
om at varetage de her opgaver. De fleste 
foreninger har jo allerede den type aftaler 
med andre tekniske leverandører, men 
takket være Bredablicks anbefalinger er 
der stadigt flere, som nu vælger at indgå 
aftaler med os. De fleste opgaver kan 
vi løse med vores egne, faste teknikere, 
men vi har også et godt samarbejde med 
eksterne virksomheder, når der er brug for 
ekstra bemanding. Det vil sige, at vi kan 
levere alle aktuelle tjenester.

Fjernovervågning. – De fleste af de 
ejendomme, som Bredablick har ansvaret 
for, har forskellige former for sensorer 
og datakontrollerede styringssystemer. 
Vi ser nu på muligheden for at installere 
overvågningssystemer, så vi kan tilbyde 
overvågning over nettet og blive endnu 
bedre til at sikre, at alt fungerer, som det 
skal, præciserer Jawad. – Her hos os i GK 

Servicechef hos GK Malmö, Bassam Jawad (t.v.) og chef for Teknisk Förvaltning hos Bredablick Förvaltning AB, Christoffer 
Fogbrant, er begge meget tilfredse med den samarbejdsaftale, de indgik i maj i år.

PROJEKT SVERIGE

Sølvmedalje til Artem 
– men det er svært at finde dygtige folk
Byggebranchen arbejder hårdt på at finde de dygtigste fagfolk. 
– Vi håber, at flere søger erhvervsfagene, og at mange tager 
lærlinge, siger Artem Søreng. Den nyuddannede montør hos GK i 
Kristiansund vandt en sølvmedalje i det norske mesterskab.

D
e nationale fagmesterskaber samler 
de bedste lærlinge og nyuddannede 
fagfolk. Her kan de konkurrere om 
hæder, ære og i nogle af fagene om 

deltagelse i EM og VM. Artem Søreng fra 

Artem Søreng gik fra læretiden hos GK i Kristiansund til sølv i det norske fagmesterskab. Han opfordrer GK og branchen til at prioritere det højt at tage lærlinge ind.

u
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Aure på Nordmøre sikrede sig en stærk 
andenplads.

Lærling hos GK. I foråret stod han med 
svendebrevet i hånden som kulde- og var-
mepumpemontør. Lærepladsen gennem-
førte han hos GK i Kristiansund. Siden har 
han satset på at videreuddanne sig i stedet 
for at tage et fast montørjob.
– Ja, jeg er måske et dårligt eksempel. Jeg 
vikarierer fortsat i Kristiansund, når jeg 
er på ferie eller har mulighed for det ved 
siden af studierne, men forstudierne til 
ingeniøruddannelse giver ikke meget ledig 
tid, siger Søreng.

I sidste øjeblik. Han havde egentlig ikke 
forestillet sig, at det var kulde- og varme-
pumper, der skulle blive hans fag:
– Egentlig var det ikke planen at vælge 
køling. Det var automation, der virkede mest 
interessant. Jeg havde ikke hørt meget om 
kulde- og varmepumpeteknik før slutningen 
af det første skoleår, lige før ansøgnings-
fristen. Så havde vi virksomhedspræsenta-
tioner, og der kom Caferion og talte om og 
anbefalede kølefaget. De fortalte, at der var 
brug for folk, og de talte om faget. Det vakte 
interessen i mig, fortæller han.
– Jeg undersøgte det og blev mere og mere 
interesseret, og så tog jeg valget i sidste 
øje-blik. Det fortryder jeg overhovedet 
ikke. Det var helt klart det rigtige valg. 
Et alsidigt fag med lidt af det hele på en 
måde. Svejsning, rør, automatik og den 
elektriske del med fejlsøgning, beskriver 
Artem Søreng.

Eftertragtet. I NM-finalen var opgaven at 
fremstille en varmeveksler, at montere og 
igangsætte et kuldeanlæg og at kable og 
teste et elektrisk skab. 
– Jeg var måske lidt ude af træning: Det 
var tre måneder siden, at jeg sidst havde 
arbejdet med det, siger han.
Artem Søreng fastslår, at kulde- og varme-
pumpemontører er eftertragtede, at der 
er brug for flere, og at han håber, at GK 
og resten af branchen er gode til at tage 
lærlinge ind. 
– Hvis de ikke tager lærlinge, kan de 
ikke forvente at få dygtige fagfolk, siger 
sølvmedaljevinderen.

Afhængig af udlændinge
Det er ikke muligt at klare bygge- og anlægsprojekter i Danmark 
uden udenlandsk arbejdskraft. Det fastslår administrerende 
direktør Lars Storr-Hansen i Dansk Byggeri.
Han henviser til en analyse fra Kraka, der konkluderer, at det vil 
koste Danmark omkring 800 millioner kroner at miste 10.000 
udenlandske medarbejdere i byggebranchen. Og det er bare en 
lille andel af alle de udenlandske bygningsarbejderne i alle fag 
og på alle niveauer: De seneste år har der arbejdet næsten 39.000 
udenlandske medarbejdere i branchen.
– Udlændinge udgør godt otte procent af beskæftigelsen i bygge- 
og anlægsbranchen. Både nu og på længere sigt er de guld værd 
for hele samfundet. Ifølge Krakas vurdering tjener statskassen i 
gennemsnit cirka 80.000 kroner om året per udenlandsk med-
arbejder i byggeriet, skriver Lars Storr-Hansen i et indlæg i 
Jyllands-Posten.
– Virksomhederne står med skægget i postkassen, medgiver 
underdirektør Louise Pihl i Dansk Byggeri. – De har ordrerne og 
vækstmulighederne, men de mangler medarbejderne. Hænderne 
til at holde maskinerne i gang, siger hun.

Brancheproblem. Lærepladser skal der 
nok være, lover HR- og HMS-direktør Bård 
Scheie i GK Norge. Problemerne med at 
finde dygtige fagfolk betegner han som en 
generel brancheudfordring.
– Det gælder for så vidt alle typer stillings-
kategorier hos os. Folk i vores branche er ret 
loyale over for deres arbejdsgiver, og det er 
jo fint. På håndværkersiden er der mange, 
der arbejder i samme firma i mange år.
Det gør det svært at vokse. Lærlinge er en 

god måde at rekruttere på, men den løsning 
har også sin begrænsning:
– Vi kan ikke tage flere lærlinge, end vi 
kan nå at lære op. Man kan ikke bare 
ansætte og ansætte. Overordnet set har vi 
været ganske gode til det. Nogle afdelinger 
har måske lidt få lærlinge, mens andre 
faktisk har lidt for mange, siger Scheie.

250 lærlinge. I alt har de norske GK-selsk-
aber hele tiden cirka 250 lærlinge. De fleste 
lærlinge uddanner sig til rørlæggere og 
elektrikere. GK Elektro alene har omkring 
100 lærlinge og 550 ansatte, fortæller han.
På de norske uddannelsessteder – uni-
versiteterne NTNU og NMBU, ingeniør-
højskoler og de tekniske fagskoler – går 
GK aktivt ud for at markedsføre sig for 
potentielle ansatte. 
– GK bliver nok opfattet som en attraktiv 
arbejdsgiver i vores branche, mener Bård 
Scheie.
Rekrutteringen af faglærte og lærlinge 
starter allerede på et tidligt tidspunkt. Det 
er brancheforeningerne i NHO-systemet, 
der arbejder for at få flere til at melde sig 
til erhvervsuddannelserne. Politikere fra 
alle partier taler håndværksfagene op, 
men der er stadig for mange, der tager en 
almen uddannelse i forhold til erhvervs-
uddannelserne.

Praktik. – Vi er positive over for elever, 
som skal ud i praktik. Det er en del af 
oplæringsforløbet at være i en virksomhed 
i en periode, og ofte er dem, man får et 
indtryk af på den måde, de samme, der får 
tilbud om en lærekontrakt, siger Scheie.
– Der er mange, der har kritiseret ind-
holdet i oplæringen, at den er for teoretisk, 
og at overgangen fra at gå i skole til at blive 
lærling og komme ud i arbejdslivet er for 
stor. På den anden side har der været gjort 
meget godt arbejde i forhold til dette på det 
sidste. Udfordringen er mere at gøre det 
synligt, hvor attraktivt det er at være faglært 
i dag. Både lønmæssigt og indholdsmæs-
sigt er det en god vej at gå, og det er mange 
muligheder for dem, der er håndværkere i 
dag, konstaterer Bård Scheie.
Han understreger, at en del ansatte med 
højere uddannelser i GK ofte har et svende-
brev med i bagagen.

Problemerne med at finde 
dygtige fagfolk er en generel 
brancheudfordring.
Det gælder for så vidt 
alle typer stillingskatego-
rier hos os. Folk i vores 
branche er ret loyale over 
for deres arbejdsgiver, 
og det er jo fint. På 
håndværkersiden er der 
mange, der arbejder i 
samme firma i mange år.

“

Bård Scheie, HR- og HMS-direktør i GK Norge.

Chef for Dansk Byggeris Lars Storr-Hansen konstaterer, at det vil koste Danmark milliarder, 
hvis de udenlandske bygningsarbejdere forsvinder. (Foto: Ricky John Molloy)

Elin Kebert i Sveriges Byggindustrier glæder sig over flere kvinder med større muligheder 
og opfordrer branchen til at sørge for praktikpladser og gode vejledere. (Foto: Rosie Alm)

Dårlig kompetenceudvikling
Ansatte i den svenske byggebranche tjener godt, men har begrænsede 
muligheder for at videreudvikle deres kompetencer. Det er 
Nyckeltalsinstitutet, der har kortlagt byggebranchen og fundet 
både positive og negative tal.
Branchen markerer sig positivt med små arbejdsgrupper og gode 
gennemsnitslønninger. Ellers er branchen på linje med resten af 
det svenske arbejdsmarked på de fleste områder.
Men ét sted gør byggebranchen sig negativt bemærket: Det satses 
ikke så meget på at videreudvikle medarbejdernes kompetencer. 
Mindre end én procent af arbejdstiden bruges til kompetenceud-
vikling. En ud af fire har ikke haft nogen form for udviklingssamtale 
det seneste år, og hen ved 20 procent afslutter ansættelsen hvert år.
Desuden udmærker byggebranchen sig ved ulige muligheder for 
mænd og kvinder til at blive chefer, viser kortlægningen fra 
Nyckeltalsinstitutet. Det kommer samtidig med, at tallet for 
kvindelige ansøgere til bygge- og anlægsprogrammet er øget med 
hele 13 procent på et år, ifølge tallene fra Skolverket.
–  Vi tror, at vores medlemmers aktive satsning på at øge andelen 
af kvinder i arbejdsstyrken kan have bidraget til denne positive 
udvikling, siger Elin Kebert, projektleder for brancherekruttering 
i Sveriges Byggindustrier.
– Denne vækst har vi længe ønsket. Nu er det vigtigt, at skolerne 
byder alle de accepterede ansøgere velkommen, og at branchen 
gør sit for at sikre, at alle fremtidige lærlinge kan få praktikpladser 
og en god vejleder, siger Kebert.
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Skaffer nye  
kunder på LinkedIn
Kunden roser opgaven, som 
GK har løst. Rosen spredes 
på LinkedIn – og resultatet er 
nye opgaver. – En god måde at 
komme ind i kundernes net-
værk på, siger Tommy Berthel 
fra GK Kolding.

På vores projekter 
spørger jeg simpelthen 
kunderne, om de er 
interesserede i at med-
virke i en kundecase, 
og så er vi begyndt at 
bruge LinkedIn.Vi ser en 
enormt stor fordel, når 
det gælder tilgang af nye 
kunder. LinkedIn er et 
socialt medie, som man 
ikke skal undervurdere.

“

Tommy Berthel, GKs regionschef i Kolding.

D
et var knald eller fald – eller noget 
helt nyt. GK-afdelingen i Kolding 
havde svært ved at etablere en 
stabil forretning.

Servicemarkedet. For halvandet år siden 
overtog Team Berthel. Regionschef og 
tidligere rørsmed Tommy Berthel tog tre 
kolleger med sig, og de skiftede alle til GK 
fra en konkurrent. Selv gik han fra at have 
ansvaret for 220 medarbejdere og ned til 
fire. For afdelingen resulterede det i en ny 
type forretning med hovedvægt på service.
– Vi er ikke i entreprisemarkedet. I og 
med at vi arbejder med service, er meget 
baseret på relationer. Derfor bruger jeg tid 
på at brande vores afdeling og den type 
arbejde, vi står for, fortæller chefen.
– Vi har en rådgivningsfunktion over for 
kunden. Samtidig hjælper vi dem, når 
de skal udvide og bygge om. Vi bliver en 
samarbejdspartner, der har alle data på 
deres bygninger, siger han.

Hovedentreprenør. GK i Kolding er en ren 
ventilationsafdeling. Samtidig er afdelingen 
ofte rådgiver og hovedentreprenør for 
sine kunder og samarbejder med murer, 

tømrer, el, VVS, køling og automatik. Fra 
GK’s afdelinger i Aarhus og Odense – eller 
eksterne i de fag, som GK ikke dækker selv.
– Vi gør alt for vores kunder. I sidste uge 
monterede vi to døre hos Velux. Vores 
kunder ringer til os, lige så snart de har et 
teknisk problem. Når det foregår sådan, 
synes jeg, at det begynder at blive rigtig 
sjovt. Vi skal håndtere alle typer installa-
tioner og vide, hvem vi ringer til, men det 
er også det, der gør, at vi har været i stand 

til at vende forretningen. På 16 måneder 
har vi gjort det, vi blev hentet ind til og 
gået fra et stort underskud til et accep-
tabelt plus, siger Berthel.

Tværfaglig. Afdelingen er gået fra fire til tolv 
ansatte og næsten lige så mange indlejede 
medarbejdere. Eneste begrænsning er, at det 
er svært at få fat i dygtige fagfolk. Konkurrent-
erne prøver at overbyde på lønnen.
– Vi er begyndt at kombinere ventilation 
og elektrikere. Det at hente folk i andre 
faggrupper og videreuddanne dem selv 
er for os blevet en rigtig god måde at 
skaffe folk på. Det betyder også, at vi kan 
løse små el-opgaver, og at vi er dygtige til 
fejlfinding. Tværfaglighed er sikkert vejen 
fremover, mener han.

Kundehistorier. Nu indhenter han enkle 
historier fra opgaverne for at blive bedre 
kendt og få endnu mere at bestille.
– På vores projekter spørger jeg simpelt-
hen kunderne, om de er interesserede i at 
medvirke i en kundecase. Så begyndte vi 
at bruge LinkedIn. Vi ser en enormt stor 
fordel, når det gælder tilgang af nye kunder. 
LinkedIn er et socialt medie, som man ikke 
skal undervurdere, ifølge Berthel.
Hver eneste historie, han har offentlig-
gjort, har ført til henvendelser fra nye 
kunder. Der er typisk tale om folk, der 
er i samme netværk som kunden, vi har 
skrevet om, og som siger, at ‘det er præcis 
den udfordring, vi også har’.
– Dette er også en måde at udvide mit net-
værk på: Hele tiden at være i dialog med 
vores kunder og blive en del af deres net-
værk. En servicechef har typisk kontakt til 
andre servicechefer. Desuden er det mere 
end et opslag på LinkedIn. Det er en måde 
at vise på, hvordan vi samarbejder med 
vores kunder, siger Tommy Berthel.

Fik stor kontrakt. Det begyndte med en 
ekstern journalist, som løste den første 
opgave kvit og frit. Den reportage betød, 
at Velux fik øje på GK. Koncernen har et 
internationalt logistik-, finans-, indkøbs- 
og it-center i Kolding med 250 medarbe-
jdere. Nu har GK en stor servicekontrakt 
med Velux og har folk omkring kunden 
hver dag.

Der skrives løbende tilsvarende casehisto-
rier fra alle afdelingerne i Jylland. Kolding 
har hjulpet en kunde, som betalte 150.000 
kroner i straffegebyr, fordi ventilationen 
ikke virkede, som den skulle. En anden 
kunde får service på tre adresser, men på 
sidste statusmøde endte det med, at GK 
skulle komme med et overslag på projekter 
for næsten tre millioner kroner næste år.
– Det er jo ikke raketvidenskab dette her, 
men almindelig sund fornuft og godt køb-
mandskab. Jeg plejer at fortælle kunderne, 
hvad vi tjener på dem, understreger Berthel.

Statusmøder. Det er vigtigt at dokumen-
tere, hvad der gøres, holde statusmøder 
med kunderne for at fortælle om eventuelle 
fejl, og hvad der skal lægges ind i budget-
terne næste år og de næste fem år. Med en 
dedikeret kundeansvarlig kan man måle, 
hvor meget GK har at lave for kunden.
Hvor mange, der læser historierne på 
LinkedIn, spørger vi ind til i den uge, hvor 
de offentliggøres.
– Det varierer mellem 500 og 2000. 
Flest læsere er der gerne om mandagen, 
fortæller Tommy Berthel.Tommy Berthel bringer historier på de sociale medier, og har dem også hængende på væggene i kontoret.

DANMARK DANMARK
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Vil være størst  
i Stockholm
GK vil være størst inden for rør i 
Stockholm. – Et vigtigt marked, 
og der er ikke nogen klar markeds-
ledende virksomhed i dag, siger 
GK Rörs chef Conny Dyrenäs.

M
ed Täby Rör, Rörcompaniet og 
US Rörteknik har GK overtaget 
rørlæggervirksomheder med 
en omsætning på 235 millioner 

kroner i fjor.

Tre selskaber. – Täby Rör og Rörcompaniet 
arbejder hovedsageligt med nybyggeri af 
boliger. US Rörteknik arbejder først og 
fremmest med mindre projekter og service-
opgaver, fortæller Tomas Sundin. Han er 
administrerende direktør i Rörcompaniet. 
– Tidligere har der også være stor aktivitet 
omkring varmepumper, og nu starter vi 
op igen med Nibe.
Essing-koncernen har ejet alle de tre sel-
skaber. De har været drevet hver for sig, 
men har samarbejdet om indkøb og undgået 
at konkurrere om kunderne. Täby Rör og 
Rörcompaniet har tjent gode penge, mens 
US Rörteknik fik underskud i fjor.
– Det seneste år har de været ramt af ser-
viceopgaver, der er faldet væk. Ellers har 
de også genereret penge hele tiden, siger 
Conny Dyrenäs, som er administrerende 
direktør for GK Rör.

Skal købe. Essing-hovedejer Ingemar 
Essebro er blevet 63 år. 
– Han havde ikke tænkt sig at sælge så 
tidligt, men han var meget optaget af at 
sælge til nogen, der ville drive virksom-
heden videre på en god måde. Rörcompa-
niet var hans barn. Det var her, han 
startede sin virksomhed. Han ønskede ikke 
at overdrage den til risikokapitalister eller 
kortsigtede investorer, forklarer Sundin.
Han fortæller også om medarbejderne, som 
er godt tilfredse med den nye ejer, og om en 
overtagelse, der er foregået helt uden uro.
Det er vanskeligt at blive større inden for rør i 
Sverige uden at opkøbe eksisterende firmaer. 

– Det er meget svært at finde folk nok til at 
skabe en organisk vækst. Vi er nødt til at 
købe kompetence og gode fagfolk, så vi har 
en god base at bygge på, siger Dyrenäs.

Sammen med ventilation. – Vi er markeds-
ledende inden for ventilation i Stockholm. 
Det er en kæmpestor mulighed for os i et 
område, hvor der skal bygges mange nye 
boliger, erklærer han. 
– Det bliver fantastisk at hjælpe hinanden, så 
vi kan lægge tværfaglige tilbud på opgaverne. 
Det er meget nærliggende, at rør og ventila-
tion går godt i spænd, istemmer Sundin.
Selv de største inden for rør i Stockholm 
har beskedne markedsandele. Derfor er 
det muligt at fortsætte væksten og blive 
størst med 5-6 procent af et marked på 

godt 12 milliarder kroner. Det skal GK 
Rör og de nye selskaber i koncernen opnå 
ved blandt andet at lære af hinanden:
– Tidligere har GK haft sine systemer og 
vi har haft vores. Der er meget, vi kan lære 
af hinanden. Vi bevarer vores måde at 
arbejde med produktionsstyring og hånd-
tere indkøb på. Så tager vi ved lære af GK 
og prøver at bruge det bedste fra begge, 
siger Tomas Sundin.

Skifter ikke navn. Conny Dyrenäs under-
streger, at de tre firmaer har meget stærke 
varemærker og fortsat skal markedsføre 
dem. Men der skal samarbejdes, hvor det 
er muligt. GK har projekter i Stockholm, 
der drives fra Uppsala. Det er smerte-
grænsen for, hvor langt væk fra man kan 
drive et projekt, forklarer han.
– Derimod kan man godt sende fire mand 
herfra for at støtte Uppsala eller Västerås 
og vice versa. Det duer ikke til meget 
lange opgaver, men kan være fint i spids-
belastninger, mener Sundin.

Vokser videre. GK Rör har lagt en plan, 
og den omfatter fortsat ekspansion.
– Vi skal være bedst i byen. Så vi skal finde 
nye byer at være bedst i. Igen er det vigtigt 
at huske, at vi skal gøre det med kvalitet 
og ikke med panikløsninger, der kan gå 
ud over vores varemærker, understreger 
Conny Dyrenäs.
40.000 nye mennesker flytter til Stockholm 
hvert år. De skal have steder at bo. Derfor 
er de to sikre på, at markedet snart er på 
vej op igen efter en rolig periode.
– Alle de andre byer i Sverige er også 
begyndt at komme sig. Stockholm er en af 
de hurtigst voksende byer i Europa, siger 
administrerende direktør Tomas Sundin i 
Rörcompaniet.

Conny Dyrenäs (til venstre) og Tomas Sundin sigter efter at blive markedsledende inden for i Stockholm. Det kræver lidt over en fordobling af dagens omsætning i Täby Rör, 
Rörcompaniet og US Rörteknik.

SVERIGE SVERIGE

Rörcompaniet og de to andre nye virksomheder i GK 
Rör er købt fra Essing, hvor koncernchef og hovedejer 
Ingemar Essebro er blevet 63 år.
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N
INA-huset på Gløshaugen er på 
mange måder blevet et land-
mærke, efter det stod færdigt i 
2013. Nu ønsker NINA (Norsk 

institut for naturforskning) at opgradere 

sine sikkerhedsløsninger til adgangskon-
trol, besøgsregistrering, alarm og videoo-
vervågning, så det samtidig kan integreres 
i et nyt SD-anlæg.
– Hovedfokus i forespørgslen var adgangs-
kontrol med fokus på gode integrationsmu-
ligheder, der er brugervenlige og giver en høj 
grad af sikkerhed. Nøgleordene, der er gået 
igen i hele processen, og kravene fra kunden 
er: Enkel drift, fremtidsorienterede løsninger 
og sikre systemer, fortæller forretningsud-
vikler Kenneth Furesund i GK Sikkerhet.

Projektet er dermed skræddersyet til 
GK, som kan levere en komplet teknisk 

Administrerende direktør Svein H. Dahle i GK Sikkerhet, driftsingeniør Tore Bakken i NINA og Kenneth Furesund, leder 
af salg og forretningsudvikling i GK Sikkerhet.

GK Sikkerhet og GK Inneklima 
skal levere sammenhængende, 
digitale løsninger til sikkerhed 
og SD-anlæg i Norsk institut 
for naturforsknings byggeri i 
Trondheim.

Rykker NINA-huset    
ind i fremtiden

platform i et tæt samarbejde mellem GK 
Sikkerhet og GK Inneklima.
– Vi får i dette projekt virkelig vist vores 
innovative og fremtidsrettede løsninger for 
kunden, som klart ser værdierne i samspillet 
mellem systemerne, påpeger Furesund.

Moderne cloudløsninger. I NINA mødte 
GK en kunde med både høje ambitioner 
og strenge krav til fremtidsrettede, tekniske 
løsninger.
– Vi oplevede NINA som utrolig offen-
sive og sultne efter nye moderne løs-
ninger. De var helt klar over, at fremtiden 
med IoT og brug af kunstig intelligens 
inden for bygningsdrift var det, de havde 
brug for. De ville ind på det, vi kan kalde 
for ‘præcisionsejendomsdrift’, fortæller 
Knut Ivar Grue i GK Inneklima.
Dermed måtte GK lægge sig i selen for 
at kunne leve op til NINAs målsætninger.
– De personer, vi har samarbejdet med 
i processen, har været meget dygtige og 
har udfordret os på fagene sikkerhed og 
automation (SD-anlæg), men at de skulle 
udfordre os så meget på moderne cloudløs-
ninger og tilhørende, moderne it-løsninger 
kom virkelig bag på os. Det var ingen tvivl 
om, at vi måtte stille velforberedte op med 
optimale og moderne kompetencer i de 
afklarende møder, fortæller Grue.

Fokus på videreudvikling og drift. NINA 
var også klare på, at ambitionerne ikke 
stoppede ved overleveret anlæg, men at de 
ønskede sig en partner, som stadig videre-
udvikler og indarbejder ny funktionalitet. 
De var så fremtidsorienterede, da de op-
førte deres nye bygning i 2013, at der blev 

stillet krav om at bruge åbne grænseflader 
som den åbne og godt standardiserede 
kommunikationsprotokol BACnet. Dermed 
blev det muligt for NINA at foretage denne 
innovative investering.

– En god medspiller. NINA har lagt en stor 
indsats i jagten på den rette samarbejds-
partner.
– Det har været en lang proces med at 
finde den leverandør, som, vi mener, 

leverer de rigtige løsninger til NINA-huset, 
og som samtidig har de rette kompe-
tencer til at være en god medspiller for 
bygningsdriften. Vi var ude efter smarte, 
åbne og fremtidsrettede løsninger, der kan 
integreres mod flere fag og systemer, samt 
løsninger der giver merværdi i et længere 
tidsperspektiv, forklarer driftsingeniør 
Tore Bakken i NINA.
Han er opmærksom på, at GK kvalificerede 
sig gennem smarte og gode løsninger.

– GK Sikkerhet leverede i samarbejde med 
GK Inneklima et tilbud og nogle forslag til 
løsninger, der imødekom vores forespørg-
sel meget fint. Det blev derfor en af de to, 
der fik mulighed for at præsentere deres 
løsninger yderligere. Efter præsentation-
erne konkluderede vi, at GK kunne levere 
de løsninger, der var mest intelligente, 
åbne og fremtidsrettede, og samtidig har 
de alle de rette kompetencer til at være en 
god medspiller på bygningsdrift.                                                        

NINA-huset på Gløshaugen er på mange måder blevet et landmærke, efter det stod færdigt i 2013. Nu ønsker NINA (Norsk institut for naturforskning) at opgradere sine sikkerheds-
løsninger til adgangskontrol, besøgsregistrering, alarm og videoovervågning, så det samtidig kan integreres i et nyt SD-anlæg. (Foto: Jan Arne Stokmo)
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