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Vil gøre GK Rör AB til kundernes førstevalg
Conny Dyrenäs er blevet ansat som ny administrerende direktør for GK Rör AB i Sverige.

Dyrenäs tiltrådte som administrerende direktør 
for GK’s svenske rørsatsning den 14. august i 
forbindelse med, at Sören Samuelsson begynder at 
trappe ned.
Han har bred erfaring fra flere svenske virksomheder 
i installationsbranchen og kommer fra en stilling 
som direktør i Onninen Sweden AB.
– Conny Dyrenäs kombinerer lang erfaring og 
stærke resultater med masser af energi og frem-
tidsvisioner. Det gør ham til et oplagt valg som ny 
administrerende direktør. Med opbakning fra en 
stærk og erfaren ledelsesgruppe er vejen banet for, 

at Conny kan styrke GK Rörs position yderligere 
gennem udvikling og vækst, både organisk og ved 
yderligere opkøb, siger bestyrelsesformand Göran 
Krawe fra GK Rör AB.
Dyrenäs vil fokusere på at gøre GK Rör AB til en 
større og landsdækkende virksomhed.
– Sammen med bestyrelsen vil jeg fortsætte arbej-
det med at styrke virksomheden og fokusere på at 
gøre GK Rör AB til både kundernes og medarbej-
dernes førstevalg, siger Dyrenäs.
Sören Samuelsson fortsætter i GK Rör AB som 
rådgiver for ledergruppen. 

Ny chef for GK Inneklima 
Kim Robert Lisø er blevet ansat som ny administrerende direktør for GK Inneklima AS

– Vi har store forventninger til Kim Robert og den 
faglige tyngde, som han bringer med sig ind i ledelses-
gruppen i Norge. GK Inneklima har været, og skal blive 
ved med at være, landets førende og mest innovative 
fagmiljø for energieffektive indeklimaløsninger, siger 
Jan Arild Wathne, administrerende direktør for GK 
Norge, som GK Inneklima er en del af.
– Kim har den helt rigtige baggrund for at kunne føre 
os videre ad dette spor, fortsætter Wathne, som sad i 
denne stilling før Lisø.
Kim Robert Lisø er uddannet civilingeniør fra Narvik 
inden for integreret bygningsteknologi, har en doktor-
grad i bygnings- og materialeteknologi fra NTNU og 
er adjungeret professor i klimatilpas-ning af bygninger 
ved NTNU. Han har mange års ledelseserfaring inden 
for forskning, entreprenørvirksomhed og rådgivning.

Lisø har tidligere ledet blandt andet Skanska Teknikk 
og early stage-miljøet Forretningsutvikling Bygg i 
Skanska, hvor han også har været innovationschef. 
Han har desuden mange års erfaring som forsknings-
chef ved SINTEF Byggforsk, hvor han havde ansvar 
for afdelingerne Vidensystemer & certificering samt 
Energi & arkitektur. Han kom til GK fra en stilling som 
regionschef i rådgivningsfirmaet COWI. 
Den nye Inneklima-chef har allerede fundet sig godt til 
rette på GK’s hovedkontor i Miljøhuset GK på Ryen.  
– Det er en fantastisk udfordring at få lov til at lede 
GK Inneklima, og jeg glæder mig til at bidrage til den 
videre udvikling af virksomheden sammen 
med dygtige medarbejdere over hele landet, siger 
Kim Robert Lisø.

GK overtager Anvendia GK Elektro AS har indgået en aftale om overtagelse af aktierne i Anvendia Elektro AS.

Anvendia Elektro AS har været en familiedrevet 
virksomhed på el-, IKT- og sikkerhedsmarkedet siden 
2005. Virksomheden har 12 ansatte og er registreret i 
Moss, men tager opgaver i hele Østlandet i Norge.  
Virksomheden har i en årrække arbejdet tæt sammen 
med Olav Thon Gruppen og har faste vedligehold-
elsesopgaver for deres ejendoms- og hotelvirksomhed. 
Anvendia Elektro AS har en rammeserviceaftale med 
Olav Thon Gruppen og flere lignende kunder.
Stein-Rune Mill er repræsentant for ejerne og 
fortæller, at medarbejderne og Olav Thon Gruppen ser 
meget positivt på at få GK Elektro som ny ejer.
– GK Elektro vil kunne tilføre øget kompetence og ny 
struktur, som er værdiskabende for både medarbej-
dere og kunder, siger Stein-Rune Mill.
Mill fortsætter i virksomheden for at bistå med kunde-
opfølgning og salg.

GK Elektro er på kort tid blevet en solid leverandør af 
el-tjenester til bygningsejere og -forvaltere. Satsnin-
gen i Oslo, som er ledet af afdelingsleder Rune Olsen, 
har oplevet en kraftig og lønsom vækst i de seneste 
to år.
– Det bliver spændende at få indlemmet en virksom-
hed med medarbejdere, hvis spidskompetence er 
rammeaftaler, siger Rune Olsen.
Anvendia Elektro AS vil på sigt blive integreret i 
GK Elektro og ledet fra Oslo. Dermed har GK Elektro 
styrket sin position som førende aktør inden for 
el- og sikkerhedsleverancer.
– Servicemarkedet er i solid vækst, og vi forventer, at 
det vil udvikle sig yderligere fremover, siger 
Jarle Pettersen, som er distriktschef og leder af GK’s 
el-virksomhed i Oslo.
– GK Elektro spiller en vigtig rolle i GK’s tværfaglige 

udbud af servicetjenester, som også omfatter ven-
tilation, rørservice, køling og automation. Vi tager 
os af al teknik i bygningen, fastslår Pettersen.
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Digitalisering, automatisering og kundetilfredshed 
i ét Kinderæg – helt uden buzzwords 
GK-koncernen har i flere år udviklet 
systemer og modeller til overvåg-
ning af bygninger – både i selve 
bygningen og fra centralt hold – 
som enten håndteres af bygnings-
ejeren, via GK’s driftscentral eller i 
lommen på driftsmedarbejdere og 
GK’s teknikere takket være smarte 
og mobile løsninger. Driftstilstande, 
alarmer, kalenderfunktioner og energi-
forbrug har været centrale emner.

I kraft af begreber som Internet of Things, 
automatisering og digitalisering har disse 
tjenester fået et helt nyt og lidt magisk 
skær over sig: “Nu sker der noget, når vi 
har alle disse nye teknologier,” tænker og 
siger mange.

Men er der egentlig sket så meget nyt? Ja, det 
er der! Og det handler ikke om funktioner, 
men om omkostninger og dermed prisen.

Prisen for at producere sensorer (IoT) er 
faldet markant på grund af større volu-
mener, og installationsomkostningerne 
er faldet takket være adgangen til trådløs 
kommunikation såsom 4G, WiFi og andre 
teknologier. Derudover har vi fået lettere 
adgang til dataene via skyløsninger som 
GK Cloud, hvor man kan søge i data 
på tværs af applikationer. Sidst, men 
ikke mindst, har brugergrænsefladerne 
gennemgået en væsentlig forenkling og 
forbedring, så de er afstemt efter bruger-
nes faktiske behov.

Med andre ord er alt altså ved det gamle. 
Vi arbejder stadig med alarmhåndtering, 

udrykning, energiopfølgning og meget 
andet. Det hele er bare blevet så uendeligt 
meget nemmere og brugervenligt og ikke 
mindst billigere. 

Det er automatisering, digitalisering, 
obotisering og Internet of Things i praksis.

Jon Valen-Sendstad, konsernsjef GK Gruppen AS

(Foto: Ellen Jarli)
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I Aarhus er man i fuld gang med at omdanne 
det gamle nedlagte Ceres-bryggeri til en ny og 
spændende bydel. En af aktørerne i dette arbejde 
er GK Rør ApS.

C
eres Byen – en ny bydel i Aarhus.
Den nye bydel er opkaldt efter 
Ceres-bryggeriet, som for nogle 
år siden blev opkøbt og i det store 

og hele flyttet til Sjælland. Den nye ejer af 
grunden, entreprenørselskabet A. Enggaard 
A/S, nåede sammen med Aarhus kommune 
frem til, at dette centrale byområde ville have 
større værdi som et levende bymiljø end som 
en industrigrund. 
Derfor bygger man nu en ny bydel, som 
dels kommer til at bestå af de oprindelige 
bygninger, der bygges om og moderniseres, 
og dels af nye bygninger med et mere 
moderne udtryk, så området ender med 
at kunne huse omkring 2.000 indbyggere. 
Der bliver også plads til et myldrende byliv 
med blandt andet butikker, restauranter, 
biografer og dejlige grønne områder. Der-
udover kommer Ceres Byen også til at 

danne rammen om VIA University College, 
som flytter ind på cirka 42.500 kvadratme-
ter af området. Her får 5.500 studerende 
deres daglige gang. Også dette vil i høj grad 
bidrage til at sætte præg på miljøet i bydelen 
og give den et ungdommeligt præg.
Boliger til over 2.000 personer samt butik-
ker, uddannelsesinstitutioner, restauranter, 
underholdningstilbud og trivselsskabende 
grønne anlæg er med til at forme den nye 
bydel Ceres i Aarhus.

Ceres Byen – også under jorden.
Som alle moderne storbyer står Aarhus 
med en udfordring i forhold til at følge 
med efterspørgslen efter parkeringspladser. 
Bygherren bag Ceres Byen, A. Enggaard 
A/S, skal også sørge for, at Ceres Byen får 
en underjordisk garage i to etager, som kan 
rumme i alt 1.250 biler og kan benyttes af 

beboere, erhvervsdrivende, studerende og 
århusianere i øvrigt.
For at kunne løse parkeringsproblemerne i 
bydelen har man anlagt Danmarks største 
parkeringshus med plads til 1.250 biler i to 
etager under det omfattende område.

En ny bydel vokser frem 

i det centrale 
Aarhus

I en moderne og velfungerende by skal der være plads til, at man kan bo, arbejde og nyde sin fritid i nærområdet. Når Ceres Byen er bygget færdig, vil den huse næsten 10.000 
personer i form af beboere, studerende og ansatte. (Foto/illustrasjon: Ceres PANORAMA)

GK Rør ApS er hyret af entreprenøren A. Enggaard til at stå for rørarbejdet i flere af boligblokkene i Ceres Byen.

Bryggeriet Ceres, kendt som leverandør til det danske 
hof, producerede øl på denne centralt beliggende grund i 
Aarhus i mere end 150 år.
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Danmarks største parkeringshus
Da det blev vedtaget, at der skulle bygges en gigantisk parkeringskælder under den nye Ceres Byen i 
Aarhus centrum, var det afgørende for entreprenøren A. Enggaard A/S at sørge for, at de strenge regler 
for brandsikring af denne type anlæg blev overholdt til punkt og prikke.

PROJEKT DANMARKPROJEKT DANMARK

M
an valgte at kontakte GK Rør 
ApS, som er en af Danmarks 
førende aktører på dette fag-
område. 

– Entreprenøren kendte til vores kompe-
tence og leveringskapacitet inden for 
sprinkleranlæg og bad os om at komme 
med et tilbud, fortæller Morten Birk fra 
GK Rør, som har været ansvarlig for pro-
jektet. Det er fire år siden, at vi indgik kon-
trakten om at levere første etape af dette 
projekt, som stod klar i 2014. Efterfølgende 
har vi indgået aftaler om at udføre de to 
afsluttende etaper i udbygningen, som 
blev færdigleveret her til sommer. Når 
man skal levere brandsikring, stilles der 
strenge krav til certificering og doku-
menterbar kompetence. Vi fik opgaven, 
fordi vi kunne kombinere disse krav med 
en acceptabel pris. Der er ikke så mange 
firmaer her i landet, der råder over disse 
kompetencer.

Omfattende installation. “Ceres P-kælder”, 
som er parkeringsanlæggets officielle navn, 
er på i alt 42.000 kvadratmeter og skal altså 
kunne rumme 1.250 biler. For at sikre at 
en eventuel bilbrand ikke udvikler sig til 
en katastrofal storbrand, er de to etager 

udstyret med et sprinkleranlæg bestående 
af 2.300 dyser og vanddistribution fordelt 
på omkring otte kilometer rørledninger.
– En så omfattende installation er en stor 
belastning for montørerne, pointerer Birk. 
Derfor valgte vi at benytte letvægtsrør til 
installationen, hvilket vil sige, at rørene er 
i et noget tyndere materiale end dem, vi 
normalt anvender. Installationsperioden 
for hver etape har varet 4-5 måneder, hvor 
vi har været tre mand i sving i kælder-
etagerne, hvilket i alt er løbet op i cirka 
5.000 arbejdstimer. Vi har klaret os helt 
uden ekstern hjælp.

Kompetence og logistik. Projektleder 
Morten Birk fortæller, at der findes 
omkring et par håndfulde aktører på det 
danske marked, der kan levere denne type 
sprinkleranlæg, men at en så omfattende 
opgave kræver mere end blot håndværks-
mæssige færdigheder. 
– Omfattende leverancer stiller store 
krav til logistik og fremdrift, som skal 
koordineres med andre leverandører, der 
arbejder på anlægget. På dette område 
har vi lang og omfattende erfaring, og 
det har nok været afgørende for, at vi er 
blevet opfattet som en seriøs og pålidelig 

leverandør. Når så mange leverandører er 
involveret, er det vigtigt, at udførelsen er 
koordineret og kører på skinner. Jeg vil 
også påpege, at vi hos GK Rør er gode til 
at finde alternative løsninger til opgaverne 
– vi er dygtige til at tænke “ud af boksen”, 
som man siger. Det indebærer også, at vi 
er gode til at finde løsninger, som både er 
omkostningseffektive og fagligt tilfreds-
stillende.

Drift. – Vi har efterfølgende indgået en 
aftale om at stå for den daglige drift af 
sprinkleranlægget i parkeringskælderen, 
som altså har en kapacitet på 1.250 biler, 
herunder købte pladser, lejede pladser og 
pladser til besøgende. Det er vores ansvar 
at sørge for, at anlægget altid er funktions-
dygtigt, understreger Birk. 
– Hver uge er der en medarbejder ude for 
at tjekke anlægget og kontrollere, at de 
forskellige alarmfunktioner fungerer, og at 
viderestillingen til brandvæsnet er intakt. 
Derudover har vi periodisk kontrol, hvor 
alle ventiler tjekkes og renses. Eftersom 
vi deltog i konstruktionen, blev det et 
naturligt næste skridt, at vi skulle stå for 
servicedelen, hvilket vi har gjort, siden den 
første etape stod klar.

Morten Birk har været projektansvarlig for sprinkleranlægget i P-kælderen. GK’s engagement i den nye bydel i Aarhus startede med, at de stod for den første etape 
i opførelsen af sprinkleranlægget i Danmarks største parkeringshus.

For at mindske belastningen på montørerne har man benyttet rørledninger i et tyndere 
materiale, som vejer væsentligt mindre end normalt.

Fra sprinklercentralen tester vi anlægget grundigt hver uge, fortæller Morten Birk, som 
er afdelingsleder hos GK Rør.

Sprinkleranlægget består af 2.300 dyser, og vandet distribueres via cirka otte kilometer rørledninger.
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Aarhus 
– en levende by

N
år et større industriområde frigives 
til udvikling af en ny bydel, er det 
vigtigt, at bygherre og kommune 
lægger en fælles plan, hvor sam-

fundsnytten prioriteres. Ceres Byen er ved 
at blive omdannet til en oase midt i byens 
centrum med plads til omkring 2.000 ind-
byggere i alle aldre – fra unge studerende og 
nyetablerede småbørnsfamilier til såkaldte 
“urban singles” og naturligvis seniorer. Her 
bygges en blanding af ejerlejligheder og 
lejelejligheder.

Spændende arkitektur. Dele af det gamle 
bryggeri, som tidligere lå på denne store 
centrale grund, vil stadig kunne ses i 
Ceres Byen. Her blandes den oprindelige 
arkitektur med moderne arkitektoniske 
udtryk, og med afsæt i moderne krav til 
energieffektive løsninger skabes der et 
smukt og spændende boligkvarter med 
mindre butikker, restauranter og uddan-
nelsesinstitutioner.

GK Rør ApS – ind via kælderen. – Vores 
arbejde med parkeringskælderen for en-
treprenør A. Enggaard var grunden til, at 
vi også blev hyret til at udføre rørarbejdet 
i en del af bygningsmassen på området, 
fortæller projektleder Lasse Asmussen 
fra GK Aarhus. – De var tydeligvis godt 
tilfredse med det arbejde, vi leverede 
under jorden. Efter at have vurderet flere 
af de leverandører, der allerede havde 
været inde i billedet, blev vi også valgt til 
dele af boligudviklingen. Vores opgave går 
ud på at levere alle VVS-installationer, det 
vil sige alt, der har at gøre med varme og 
vand og alt fra boligen, der skal ud gen-
nem afløbet, herunder også afløb fra taget. 
Badeværelserne leveres færdigmonterede 
– præfabrikerede kabiner – som bare skal 
kobles til vand og afløb. Derudover har vi 
nu rullet næsten 25 kilometer gulvvarme 
ud.

Den nye bydel, der vokser frem i Aarhus, er baseret på de seneste 
årtiers koncepter for byudvikling. Efter en periode med fokus på 
kontorlokaler, storcentre og andet erhvervsliv går man i stedet efter 
at skabe levende bymidter, hvor mennesker har lyst til at bo, og hvor 
de kan arbejde og nyde deres fritid i nærområdet.

Mere end 200 lejligheder. – Vores første 
boligprojekt gik i gang for et år siden. Det 
er det byggetrin, der hedder Ceres Park og 
består af 131 lejligheder. Projektet færdiggøres 
i disse dage, og den næste opgave, som vi alle-
rede har taget hul på, omfatter 82 lejligheder 
lige ved siden af, fortæller Asmussen. 
– Det arbejde gik vi i gang med i juni i 
år. I alt er der 11 byggetrin her på Ceres-
grunden, så ud over GK Rør er der en 
række andre leverandører involveret i 
byggeprojektet. 

Arbejd smart. Projektleder Lasse Asmussen 
præciserer, at det ikke er den tekniske 
kompleksitet ved projekter af denne art, 
der er det mest udfordrende. Det er de 
gentagelserne i arbejdet. 
– Udfordringen er først og fremmest at 
arbejde smart – og effektivt. Alt skal være 
på plads i rette tid, eftersom der er små 
marginaler for rentabel gennemførelse af 
opgaverne. Vi skal have fuld kontrol over 
processen. Hvis der sker en fejl, er der stor 
risiko for, at den bliver gentaget, når der er 
tale om repetitive arbejdsopgaver. For at 
overholde tidsplanerne har vi til tider været 
syv montører i gang på projektet, men i 

samarbejde med entreprenør A. Enggaard 
er vi nu blevet enige om et fremdriftstempo, 
som giver os lidt mere fleksibilitet og 
mulighed for at udnytte vores kapacitet lidt 
bedre. Logistik og planlægning er altaf-
gørende for en vellykket gennemførelse af 
denne type projekter.

Kvalitetskontrol. – Når det gælder den 
løbende kvalitetskontrol, har vi interne 
retningslinjer, som følges nøje af medar-
bejderne, fortæller Asmussen. – Derud-
over har vi en del forpligtelser i henhold 
til kontrakten. Vi anvender jo et system, 
der hedder iKontrol, og jeg har valgt at 
gennemfotografere hele fremdriften af 
projektet for at kunne dokumentere, hvad 
der er blevet gjort og hvordan. Meget af 
det, vi laver, bliver støbt ind undervejs i 
anlægsfasen, og takket være billederne 
kan vi nemt tjekke efter, hvis vi kom-
mer i tvivl om, hvad der er blevet lavet. 
Det tidligere mappesystem med skriftlig 
dokumentation får mindre og mindre 
betydning. Opgavestilleren Enggaard har 
også langt hen ad vejen accepteret vores 
brug af iKontrol.

Service og drift. – Vi har endnu ikke ind-
gået drifts- og serviceaftaler for de boliger, vi 
har været med til at bygge, men vi arbejder 
på sagen, siger Asmussen. – Vi har jo foden 
indenfor her i Ceres Park, i og med at vi 
kender systemerne, og vi vil helt sikkert give 
bygherren et fornuftigt tilbud. Det håber vi 
på at få på plads i løbet af efteråret.

Lasse Asmussen har været ansvarlig for rørinstallationer 
i lejlighedsprojekterne.

Montør hos GK Rør, Tommy Johnsen, er allerede i gang 
med installationerne i områdets næste boligbyggeri.

Illustrasjon: schmidt/hammer/lassen architects
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Bygningsautomation er en 
teknologi i kraftig vækst inden 
for både nybyggeri og reno-
vering. Mere automatik giver 
bedre muligheder for at regi-
strere driftsdata fra de aktuelle 
byggeprojekter og en stadig 
mere avanceret udnyttelse af 
de indsamlede data.

D
et er en udvikling, som kan føre 
til en mere prisgunstig, avanceret 
og forudsigelig drift af fremtidens 
bygninger og noget, som Gunnar 

Karlsen Sverige AB tager meget alvorligt.  
Mere automatik, og ikke mindst mere 
avanceret automatik, giver ejere og drifts-
ansvarlige uanede muligheder, uanset 
om det gælder bolig- eller erhvervsejen-
domme. Digitale data behandles og koor-
dineres for at sikre en optimal drift.

Adgang til information. Jonas Almér er 
leder af GK Byggautomation i Sverige og 
fortæller, at automation er et højt priori-
teret område lige nu:
– I første omgang er det energiforbruget, 
vi fokuserer på, og det indebærer, at vi 
arbejder på at effektivisere energikilderne, 
men energiforbruget afhænger selvfølgelig 
også af optimering af løsninger inden for 
fagområder såsom varme, ventilation og 
kulde. Når det gælder nybyggeri med en 
høj grad af automation, har vi adgang til 
store mængder information om driften af 
bygningerne. Den største udfordring lige nu 
er at forfine metoderne til indsamling, ud-
nyttelse og koordinering af forskellige data 
for at opnå en optimal drift set ud fra både 
et økonomisk og miljømæssigt perspektiv. 

Kunden stiller krav. – Vores kunder 
stiller stadig større krav til driften af deres 
ejendomme, fortæller Almér. De vil jo 
have en optimal drift af bygningen, både 
for at reducere driftsomkostninger og 
nedetid og for at øge ejendommens værdi. 
Konsulenter og udstyrsleverandører er 

Automation
– og bedre udnyttelse af 
digital information 

gode til at informere om mulighederne. 
Det gør vi også hos GK, men vi forholder 
os i første omgang til bygningens ejere 
eller forvaltere og deres ønsker. Det siger 
dog sig selv, at man er nået væsentligt 
længere med bygningsautomation i nyere 
bygninger, men også i en del af den ældre 
bygningsmasse foregår der omfattende 
renovering og installation af moderne 
teknologi. Vi bidrager med vores kompe-
tencer på alle områder og ser dette som en 
vigtig indsats både for samfundet og for 
miljøet omkring os. 

Mere information. Teknologi i moderne 
bygninger leverer enormt meget informa-
tion, og der kommer hele tiden mere til. 
Eftersom sensorer bliver mere og mere 

specialiserede og falder i pris, vil alle 
tænkelige forhold ved bygningen kunne 
registreres, samles og behandles. GK har 
et omfattende samarbejde med den norske 
virksomhed Piscada AS på dette område, 
og sammen med dem udvikler vi applika-
tioner, som er tilpasset GK’s virksomheder.
– Det er et samarbejde, som hjælper os i 
vores arbejde med at finde løsninger til 
at kombinere fag såsom el, rør, indeklima 
og køling, så vi kan levere optimerede to-
talløsninger.  Det handler om at indsamle 
og behandle data baseret på en generisk 
platform, som kan håndtere driftsdata fra 
de anlæg, vi installerer og driver. Vores 
mål er at give kunderne merværdi, som 
skabes med afsæt i den konstant stigende 
informationsmængde, understreger Almér.

Spændende udvikling. Et vigtigt formål 
med at indsamle digital information fra 
automatiserede funktioner i bygningen er 
at udarbejde algoritmer til systemet, som 
gør det så selvkørende som muligt, både 
hvad angår den daglige drift og håndteringen 
af vedligeholdelse og fejlsøgning. Det vil 
også være helt centralt i arbejdet med 
energieffektivisering.  
– Det er også vigtigt, at vi og vores kunder 
kan trække på erfaringer fra andre lokali-
teter med tilsvarende automatik, fortæller 
Almér. – Lige nu udvikler vi i samarbejde 
med Piscada AS et koncept, som vi kalder 
for “GK Cloud”. Det kan sammenstille 
information fra forskellige installationer, 
så vores kunder også kan drage nytte af 
driftserfaringer fra tilsvarende anlæg. 

Større forudsigelighed. Et større erfar-
ingsgrundlag og metoder til bearbejd-
ning af forskellige data giver også bedre 
muligheder for at skabe prognoser for 
driftsomkostninger og vedligeholdelses-
programmer.
– Jeg vil endnu en gang understrege, 
tilføjer Almér, at det først og fremmest er 
energiomkostningerne, der har betydning 
for kunderne. Helt grundlæggende handler 
det om, at bygningen i sig selv skal være 
effektivt konstrueret, men det er også 
afgørende, at de installerede produkter 
– pumper, ventilationsenheder med 
mere – fungerer optimalt, for eksempel 
at anlægget kører, når det skal, og ikke i 
skolens sommerferie. Senere i år lancerer 
vi et såkaldt “machine learning”-koncept, 
som indebærer, at udstyret på baggrund 
af fastsatte algoritmer kan blive næsten 
selvkørende. Systemet vil også kunne 
informere operatøren, når energiforbruget 
afviger kraftigt fra det prognosticerede 
niveau.

Naturlig udvikling. Lederen af GK’s 
bygningsautomation i Sverige er ikke 
overrasket over, at digitaliseringen af 
moderne bygninger bliver mere og mere 
avanceret:
– Det er ingenting sammenlignet med 
den digitalisering, som vi ellers over-
svømmes af i hverdagen. Tænk på, at selv 
en lille mobiltelefon i dag er en avanceret 
computer, som udfører operationer, der 
tidligere krævede computere med vand-
køling. Vi må dog ikke glemme, at en stor 
del af bygningsmassen er af ældre dato. 
Der er tale om bygninger med varmesyste-
mer, ventilationssystemer og kølesystemer, 
som overhovedet ikke taler med hinanden. 
I værste fald kan dette resultere i, at 
varmesystemet kører for fuld damp, mens 
kølesystemet forsøger at reducere varmen. 
Målet er, at disse systemer skal integreres 
med hinanden, og at delsystemerne skal 
lære at arbejde hen imod et fælles mål. 
Vi er dog nok nødt til at indse, at op til 
en fjerdedel af bygningsmassen er for 
gammel til, at den nogensinde vil kunne 
benytte moderne løsninger til at opnå 
en økonomisk og miljømæssigt tilfreds-
stillende drift af bygningens indeklima.

AUTOMATION SVERIGE AUTOMATION SVERIGE 

Jonas Almér tiltrådte som leder af GK Byggautomation 
hos Gunnar Karlsen Sverige AB sidste forår.  

(Foto: Harald Sola Berentsen)

Foto: Magnus Brattset Drabløs
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GK inviterede for nylig kunder og samarbejdspartnere til en 
præsentation af blandt andet forskellige tanker om fremtidens 
byudvikling. Den finlandssvenske økonom Kjell Anders Nordström 
var en af de centrale foredragsholdere ved arrangementet og 
fremlagde sine til en vis grad opsigtsvækkende tanker om 
civilisationens udvikling i de kommende generationer. 

V
ia sine bøger og verdensomspænd-
ende foredragsvirksomhed har 
Nordströms fremtidsprognoser 
fået stor opmærksomhed. Hans 

forudsigelser er så radikale og nyskabende, 
at budskabet i sig selv er nok til at vække 
stor interesse. Og når økonomiprofessor 
Nordström så oven i købet er en usædvan-

ligt karismatisk foredragsholder og en hyp-
pigt læst forfatter, er det ikke så underligt, 
at hans tanker nyder stor udbredelse.

Sammen er vi stærke. Nordström henviser 
til moderne forskning, som viser, at når 
mennesker finder sammen i større grup-
per, sker der en væsentlig intensivering af 

værdiskabelsen: 
– Der er faktisk en betydelig forskel, siger 
han, og det vil sandsynligvis medføre, at 
vi i et større og urbant miljø udvikler en 
bredere specialisering, hvad angår hånd-
teringen af forskellige opgaver. Bageren 
mestrer sit fag, og distributøren tager sig af 
sine opgaver. Alle bliver højt specialiserede.

Urbanisering fører altså til specialisering. 
Arkitekten ude på landet tegner alt fra 
skoler til broer, mens arkitekten i byen, 
bliver mere specialiseret inden for en 
bestemt type konstruktioner. Et eksempel 
på avanceret specialisering er New York, 
hvor man for eksempel finder restauranter 
for blinde. Det vil man aldrig kunne 
udvikle i provinsen.

Bæredygtig udvikling. Det er nærliggende 
at forestille sig, at yderligere urbanisering 
nemt kan føre til øget miljøbelastning og 
et mindre økologisk samfund. Nordström 
mener dog, at det modsatte vil være 
tilfældet: 
– Hvis vi administrerer denne udvikling 
på den rigtige måde, får vi bedre forud-
sætninger for at håndtere befolkningstil-
væksten og tjenester som affaldshåndte-
ring og energiforsyning, når vi samler 
mange mennesker på et og samme sted. 
Forskellige samfundsopgaver vil være 
langt dyrere og mere krævende at varetage 
uden for byerne. Derudover skal vi også 
huske på, at naturen belastes yderligere, 
hvis vi breder os for meget ud i land-
skabet. Koncentreret bosættelse vil også 
kunne bidrage til at minimere behovet for 
forurenende transportløsninger, hvilket vi 
allerede ser i storbyer flere steder i verden. u

Stockholm (Foto: iStockfoto)

Økonomiprofessor Kjell Anders Nordström (59), 
verdenskendt forfatter og foredragsholder, vækker 
opsigt med sine banebrydende fremtidsvisioner.

(Foto: Foto: Bingo Rimér)
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Jordens befolkning samlet i 600 byer.
– I 1910 boede kun 10 procent af verdens 
befolkning i byer, fortæller professor 
Nordström. I dag bor næsten 80 procent 
af os i byer, som fremover vil stå for cirka 
95 procent af BNP. Han spår, at hele ver-
den vil udvikle sig til omkring 600 
centrale storbyer, som tilsammen vil 
rumme det meste af klodens befolkning. 
Betydningen af nationalstatens rolle, 
som vi kender den i dag, vil forsvinde. 
Storbyerne vil blive betydende politiske 
og økonomiske områder, som nærmest vil 
være udformet og fungere som separate 
stater, hvor borgmesteren indtager rollen 
som en slags statsoverhoved. Det ser vi 
allerede tendenser til enkelte steder. 

Store befolkningskoncentrationer.
Sverige vil med årene få måske tre væsent-
lige centre for udvikling – Stockholm, 
Gøteborg og Malmø – mens resten af 
landet vil være værdiløse udkanter. 
Mange bliver ekstremt provokerede, når 
Nordström nævner den lille by Avesta i 
området Dalarne i følgende eksempel:           
– Dette betragter jeg som et af mange 
provinsielle udkantsområder i Sverige. På 
Stortorget i Avesta vil du i fremtiden kun 
finde tre fyldebøtter, nogle børn og et par 
landsbytosser, fordi resten af indbyggerne 
er søgt ind til storbyerne. I provinsen vil 
der ikke være nogen økonomisk aktivitet, 
ikke noget universitet, ingen underhold-
ning, ingen indkøbsmuligheder – kun 
træer. Allerede i dag har Stockholm en 
højere vækstrate end for eksempel Kina, 
og vi må forvente, at hovedstaden inden 
for de næste 50 år runder fem millioner 
indbyggere. Byen vokser allerede med syv 
til ni procent om året.

Kvinderne dominerer. Allerede i dag ser vi, 
at der er et overtal af kvinder i byerne. Der 
kan være næsten ti procent flere kvinder 
end mænd, påpeger Nordström, hvilket 
han forklarer med, at kvinder flytter 
tidligere til storbyerne, og at de lever læn-
gere. Derudover kan vi se, at de kvinder, 
der søger fra “provinsen” og ind til byerne, 
uddanner sig mere end tidligere. Det vil 
sige, at man for eksempel ikke finder så 
mange uddannede kvinder i Marokko 

generelt, men en høj koncentration af ud-
dannede kvinder i en by som Marrakesh, 
ikke så mange i Iran, men mange i Teheran 
og flere i Dubai end i Abu Dhabi, under-
streger Nordström og tilføjer: 
– Det er også interessant at bemærke, at 
mange af storbyens indbyggere lever alene. 
I Stockholm består 62 procent af husstand-
ene af enkeltpersoner, og vi ser den samme 
tendens i Oslo og København.

Udvikling i fuldt firspring. Ifølge Nord-
ström sker udviklingen i et rasende tempo, 
og han sammenligner den gerne med den 

industrielle revolution: 
– Den digitale revolution, som vi oplever 
nu, går ti gange hurtigere end den indu-
strielle revolution, hævder han, og den 
teknologi, som vi har adgang til i dag, 
har 300 gange så stor kraft som den, man 
oplevede dengang. Det resulterer i, at 
såvel politiske som økonomiske systemer 
udsættes for en kraft, som er 3.000 gange 
stærkere end under den industrielle revo-
lution. 
Vi må håbe og tro på, at mennesket er i 
stand til at håndtere disse gennemgribende 
forandringer på en måde, der gavner os alle.

Urbaniseringen er afhængig 
af automatisering
Fremtidige gigantbyer og 
Internet of Things’ løsning på 
deres udfordringer var nogle 
af temaerne, da GK inviterede 
kunder og samarbejdspartnere 
til foredrag i Miljøhuset GK.

G
K samlede den 24. august kunder 
og samarbejdspartnere til et dybde-
blik på “Internet of things – Fra 
buzzword til business” og et kig på, 

hvor udviklingen er på vej hen. På taler-
listen stod den anerkendte fremtidsforsker 
Kjell A. Nordström, Monnits CEO Brad 
Walters, OBOS’ chef Daniel Kjørberg Siraj 
og GK-koncerns administrerende direktør 
Jon Valen-Sendstad. Aftenens konferencier 
var Kari Slaatsveen.

De nordiske lande helt i front. Det er ikke 
svært at forstå, hvorfor så mange lader sig 
imponere og fascinere af Kjell A. Nordström. 
Den finlandssvenske økonom, forfatter 
og foredragsholder skitserede en fremtid, 
hvor man ikke længere taler om 220 lande, 
men om 600 lokationer, det vil sige 600 
urbane områder, som huser 80 til 85 % af 
hele jordens befolkning. Han beskrev de 
nordiske lande som værende helt i front, 
når det gælder urbanisering og påpegede, 
at Oslo og Stockholm er de byer i verden, 
der oplever den største procentvise tilflyt-
ning.
– Med sine totalt 26 millioner indbyggere 
er Norden verdens 9. største økonomi, 
påpegede Nordström.

Tilbyder 57 forskellige sensorer.
Eftersom aftenens tema var “Internet of 
Things”, var det helt naturligt, at en af GK’s 
vigtigste samarbejdspartnere på dette 

område kom på talerstolen. Brad Walters, 
som er CEO i Monnit, havde taget turen 
fra sit hovedkontor i Salt Lake City for at 
fortælle, hvordan de i samarbejde med GK 
kan hjælpe bygningsejere og -forvaltere 
med at overvåge tekniske anlæg ved hjælp 
af små trådløse sensorer.
Walters forklarede, at Monnit i dag tilby-
der hele 57 forskellige sensorer, og at de 
har 17 nye varianter under udvikling. Der 
er nærmest ingen grænser for, hvad der 
kan overvåges. 

Vigtigt med kundeperspektiv. OBOS’ chef 
Daniel Kjørberg Siraj forklarede, at de 
som bygherre altid er på udkig efter 
muligheder for at drage nytte af den 
teknologiske udvikling, men at de samtidig 
ser tingene ud fra kundernes perspektiv 
og har fokus på, hvordan teknologien vil 
gavne dem.
– Vi skal turde at tænke stort, sagde Siraj 
til forsamlingen. Han viste blandt andet en 
kort video af, hvordan man allerede næste 
år regner med at kunne benytte såkaldt 

Koncernchef Jon Valen-Sendstad beskrev en lys fremtid for byggebranchen, men påpegede samtidig, at den vil inde-
bære en stadig stigende grad af automatisering. Her ses han i samtale med fremtidsforsker Kjell A. Nordström.

Nordströms prognoser for udviklingen af Stor-Stockholm afviger ikke synderligt fra de tal, som de offentlige instanser 
bygger på. Her ser vi en sammenligning mellem Stockholm og det øvrige Mellemsverige.

Økonomen Kjell A. Nordström forudser, at Stor-Stockholm inden for de kommende 50 år vil runde fem millioner 
indbyggere. (Foto: iStockfoto) u
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udvidet virkelighed (augmented reality) 
på byggepladsen ved at projicere planlagte 
rørledninger på nøgne vægge.

Endnu vigtigere i fremtiden. GK’s kon-
cernchef Jon Valen-Sendstad afsluttede 
talerækken med at tegne et billede af 
fremtidsudsigterne for GK som leveran-
dør af IoT-produkter og for branchen 
generelt. Han er overbevist om, at 
fremtidens gigantbyer vil skabe et enormt 
behov for automatisering.
– Urbaniseringen af verden vil føre til, at 
dobbelt så mange mennesker som i dag vil 
bo i byer. De skal have boliger, kontorer og 
skoler, påpegede Valen-Sendstad.
Ifølge Valen-Sendstad ser vi i dag en 
stadig stigende brug af IoT-enheder, og 
disse vil få langt større betydning i de 
kommende år. Det meste af det, som vi 
gør i dag, skal vi blive ved med at gøre. 
Rørlæggere vil også fremover udføre 
rørlægningsarbejde, men IoT-enheder 
vil sandsynligvis påvirke planlægningen, 
udførelsen og betalingen af arbejdet.
Samtidig vil det store antal komponenter, 
der er koblet til internettet, kræve strenge 
sikkerhedsregler.

CEO i Monnit, Brad Walters.

OBOS-chef Daniel Kjørberg Siraj.
Mange benyttede muligheden for at knytte nye kontakter 
både før og efter foredragene. q

Internet of Things 
passer på hos kunderne
Når køledisken og ventilations-
anlægget er online, opdager du 
fejlene, inden de fører til proble-
mer. – Formålet er at opdage 
fejlene, før kunden gør det, 
siger GK-direktør Steinar Holm.

F
olk taler om “Internet of Things” og 
alle de muligheder, det giver, men 
hos GK befinder vi os allerede i en 
position, hvor vi kan levere varen, 

siger Holm. Han er direktør for eksiste-
rende bygninger.

Overvåger. Tingenes internet – eller 
IoT, som er forkortelsen af det engelske 
“Internet of Things” – er ikke længere bare 
noget, som trendforskerne taler om. “Fra 
buzzword til business” lød overskriften, da 
GK samlede kunder og samarbejdspart-
nere til en snak om, hvad der sker, når 
tingene formår at tale sammen.
– Vi har en aftale med den amerikanske 
leverandør Monnit, som har udviklet 
adskillige fremragende sensorer, der er be-
regnet til vores marked. Tanken er, at vi på 
en utroligt enkel og omkostningseffektiv 
måde kan overvåge kritiske installationer 
ude hos kunderne, forklarer Steinar Holm.

Sparede 13 procent. Monnit-chef Brad 
Walters tog turen fra Salt Lake City til Oslo 
for at fortælle, hvad han kan bidrage med 
for at hjælpe bygningsejere og ejendoms-
forvaltere med at overvåge deres anlæg via 
små, trådløse sensorer.
Telegiganten AT&T reducerede omkost-
ningerne til vedligeholdelse af deres base-
stationer med 13 procent takket være enkle 
sensorer fra Monnit, som kunne forudse 
vedligeholdelsesbehovet, fortæller Walters.

– Vi kan levere dimserne og teknologien, 
og vores driftscentral kan overvåge dem. 
Dermed kan vi få langt bedre styr på 
bygningerne, end vi har haft tidligere, siger 
Steinar Holm.
– Formålet er at opdage fejlene, før 
kunden gør det. Vi skal udnytte dette til 
at sikre forebyggende vedligeholdelse, 
forklarer han.

Holder togene i gang. Det seneste eksem-
pel, som Holm nævner, handler om Bane 
NORs signalanlæg.
– De indeholder masser af elektronik og 
styresystemer. Problemet er, at de bliver 
varme, hvis kølingen ikke fungerer. Vi har 
en løsning med sensorer, som overvåger 
temperaturen og andre kritiske faktorer i 
anlæggene. Dermed får vi et forvarsel, når 
noget er ved at gå galt. Det er værdifuldt 
for Bane NOR.

Derudover er teknologien robust, billig og 
enkel at installere, siger han.
– Alle med en smule sund fornuft kan få 
det til at fungere. Selv jeg kunne, smiler 
Steinar Holm.

Flere forudsigelser. Han forestiller sig en 
videreudvikling, hvor Internet of Things, 
delvist i parløb med kunstig intelligens, 
vil gøre det muligt at forudse hændelser i 
langt højere grad end i dag.
– Vi vil for eksempel kunne se, at en køle-
maskine er ved at stoppe og tage ud og skifte 
den eller reparere den, inden det er for sent. 
Det vil gøre vores tjenester bedre og ikke 
mindst billigere. Giver vi Murphys lov mu-
lighed for at træde i kraft, vil det øge vores 
omkostninger og forstyrre kundens drift.
Internet of Things er ikke krævende for 
driftscentralen at sætte sig ind i: Det går 
nemt og hurtigt, fortæller Steinar Holm.

– Andre fortæller om det her i flotte PowerPoint-præsentationer. Vi kan levere varen i dag, siger Steinar Holm om 
Internet of Things.
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Sådan kan Internet of Things udnyttes i 
byggebranchen:

– Byg smartere. Moderne BIM-modeller kan 
opdateres med de data, som løbende registreres af 
IoT-sensorer. Dermed kan du for eksempel skabe 
en model over energiforbrugsmønstre, tempera-
turtendenser eller brugernes bevægelse gennem 
bygningen, så du kan analysere dataene og skabe 
en endnu bedre bygning næste gang.
– Hold værktøjet i gang. Værktøj, maskiner og 
udstyr skal holdes i gang, så man undgår at spilde tid 
og tabe penge. Med IoT kan alle enheder fjernover-
våges, så man kan holde øje med eksempelvis tem-
peraturudsving og vibrationer. Skulle der ske noget 
uventet, kan større enheder vedligeholdes og mindre 
skiftes ud, allerede inden de bryder sammen.
– Udfør arbejdet sikkert. Hvis du kan fjernstyre en 
maskine via internettet, kan du også få den til at 
udføre arbejdet alene på steder, hvor det ville være 

Overvåger byggepladsen online

Takuya Irisawa er manden bag overvågningsudstyret til 
byggepladser. (Foto: Ecomott:)

IoT-muligheder farligt for mennesker at arbejde.
– Forudse, hvad der vil ske. Cemex er et godt ek-
sempel. Den mexicansk-ejede koncern var for lang 
tid om at levere cement over grænsen til USA, når 
kunden bestilte den. Derfor blev bilerne udstyret 
med sensorer og sendt til de områder, hvor der 
ifølge realistiske prognoser var størst sandsyn-
lighed for, at kunderne ville få brug for leverancer. 
Når kunden bestiller cement i dag, kan Cemex 
omgående se, hvor den nærmeste bil befinder sig 
og sende den til den rigtige adresse.
– Reducer sygefraværet. Lad dig inspirere af to 
olieselskaber: De udstyrede deres boreplatforms-
ansatte med smart watches – bærbare enheder, som 
holdt øje med, hvor de ansatte var, hvad de lavede, 
og hvor meget de blev udsat for kemikalier. Ved at 
begrænse eksponeringen for sundhedsskadelige 
forhold og sikre, at alle fik den nødvendige hvile, 
sænkede de sygefraværet med over 40 procent.
– Få overblik over medarbejderne. Nogle flytter fra 
projekt til projekt, mens andre bliver på et bygge-
projekt, indtil arbejdet er afsluttet. Sensorer på de 

enkelte medarbejderes arbejdstøj kan kommuni-
kere med hinanden og holde cheferne underrettet 
om, hvem der er hvor, og hvilke kompetencer 
hvert enkelt projekt råder over. Alt dette kan 
knyttes til planlægnings-, løn- og logistiksystemer 
for bare at nævne nogle få.
(Kilder: IBM, Ecompliance, The Balance, To Increase)

På baggrund af prognoser, som fortæller, hvor der vil 
være brug for cement, sendes cementbilerne ud, alle-
rede inden kunden har bestilt. (Foto: Pedro Felipe)

Ingen anden storby får mere sne end Sapporo, og derfor var det også helt naturligt, at snerydning blev forløberen for byens førende IoT-virksomhed. (Foto: Shutterstock)

I beskedne lokaler i Japans nordligste storby holder IoT-nyskaberne fra Ecomott til. (Foto: Georg Mathisen)

Sensorer på byggepladsen over-
våger, lader ledelsen inspicere 
og advarer de ansatte, når det er 
nødvendigt. Serie-iværksætter 
Takuya Irisawa er gået fra energi-
besparende snerydning til 
arbejdsmiljø i byggebranchen.

S
om 22-årig var Irisawa leder af 
ringetoneafdelingen i det mest 
kendte teknologiselskab i den 
japanske vintersportsby Sapporo. På 

den tid, da ringetoner til mobiltelefoner var 
en god forretning, kunne Crypton Future 
Media sætte mange yen ind på kontoen.
– Det var en stor succes, men jeg oplevede 
aldrig, at mine kunder rent faktisk brugte 
produkterne. Det var en lidt tom følelse. 
Jeg ville gøre noget godt for samfundet og 
opbygge en virksomhed, som anvender 
mobilteknologi til at løse miljøproble-
mer eller sociale problemer, siger Takuya 
Irisawa til netavisen Tech in Asia.

Snesmeltning. Derfor sagde han op. For 10 
år siden startede han Ecomott, som også 
ligger i Sapporo. Ingen anden storby i ver-
den får lige så meget sne: Hele seks meter 
om året! Sneen falder så ofte og i så store 
mængder, at det er svært at fjerne den. 
Derfor vælger mange at smelte sneen, ikke 
mindst på parkeringspladser, ved hjælp 
af vandrør i jorden, som fyldes med vand 
opvarmet af olie.
– Sensorerne, der får oliefyrene til at starte op, 
når det begynder at sne, er ikke så sofisti-
kerede. De bliver ofte aktiveret, selvom det 
ikke er nødvendigt, forklarer Irisawa. Derfor 
lancerede han sit første produkt, Yurimott. 
Det er et kamera- og sensorover-vågnings-
system, som indikerer, hvornår der skal 
tændes og slukkes for opvarmningen.

Landbrug. Det var en succes, men det er 
svært at holde en teknologivirksomhed 
kørende med et enkelt sæsonbetonet produkt. 
Derfor blev det næste skridt at indføre over-
vågningen i landbruget i form af soldrevne 
stationer, der overvåger temperatur, vind og 
fugtighed. Selvom der er store landbrugsom-

råder på Japans nordligste ø, Hokkaido, slog 
landbrugssensorerne ikke igennem. Land-
mændene gik ganske enkelt ikke nok op i 
teknologi til at være interesserede. 

Byggepladser. Irisawa tog i stedet sit 
produkt med over i byggebranchen. Over-
vågningsstationerne blev udvidet med 
lydmålingsudstyr og anvendt til at over-
våge byggepladserne med udgangspunkt 
i arbejdsmiljø og støj. Nu er Gembaroid, 
som systemet hedder, blevet taget i brug på 
flere tusind japanske byggepladser.
Selvom han opfandt ting, som kommu-
nikerer med andre ting, var det først flere 
år senere, at Takuya Irisawa indså, at det, 
han arbejdede med, var Internet of Things, 
IoT. Nu har han taget skridtet videre til 
komplette IoT-systemløsninger:
– Opbygningen af et IoT-produkt kræver 
sensorer, porte, et netværk, lagring i skyen 
og en app. Komponenterne er hardware, 
software og sikkerhed. Vi kombinerer 
dem på en måde, som gør hvem som helst 
i stand til at udnytte Internet of Things, 
udtaler Takuya Irisawa til Tech in Asia.
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Wi-fi med 
lysets hastighed
LED-pærer og solcellepaneler giver lynhurtigt og sikkert internet. 
Det første kontor med Li-Fi i stedet for Wi-Fi er allerede i drift.

I år er det ti år siden, at nobelpris-
vinderen Theodor W. Hänsch fik de 
dygtigste forskerne i Tyskland til at 
udvælge de 100 produkter, der ville 

forandre vores liv i de kommende 100 år. 
Han afsluttede sin bog “100 Produkte der 
Zukunft” med Harald Haas’ LED-pærer.
I 2011 demonstrerede Haas for første 
gang, hvordan helt almindelige LED-
pærer kan forsyne verden med lynhurtigt 
internet. For halvandet år siden viste han, 
hvordan helt almindelige solcellepaneler 
kan fungere som modtagere, samtidig 
med at de leverer energi.

Fra Bell til Haas. – Nu er teknologien på 
markedet, siger Harald Haas. Vi møder den 
tyske professor på et lille kontor i Edinburgh. 
Meget passende holder han til i bygningen, 
som har fået navn efter den hidtil mest 
berømte telepioner fra universitetet i den 
skotske hovedstad: Alexander Graham Bell. 
Idéen virker overraskende enkel: En 
almindelig LED-pære kobles til en mikro-
chip. Det resulterer i, at den blinker ufatte-
ligt hurtigt – hurtigere, end det menneske-
lige øje kan opfatte. Blinkene overfører 
data i form af binære værdier.
– Det er nærmest som at sende morse-
signaler med en lommelygte, bare meget 
hurtigere og i et sprog, som computeren 
kan forstå, forenkler Haas.

Hurtigere internet med højere kapacitet. 
Li-Fi – light fidelity – overfører dataene 
langt hurtigere end nogen eksisterende 
Wi-Fi-løsning. Desuden er lysbølgernes 
frekvensområde 10.000 gange så stort som 
spektret for radiobølger. Det giver plads til 

langt flere signaler. Hvis mange er koblet 
op samtidig, er der altså kapacitet nok til, 
at alle har en hurtig forbindelse.
Du har selv oplevet, at der er brug for 
hurtigere løsninger, hvis du har prøvet at 
mobilsurfe på et overbelastet 3G-netværk.
– Og nu kommer “Internet of Things” 
med milliarder af enheder, der skal på 
nettet. Samtidig vil vi bruge Li-Fi til at 
bygge bro over det digitale klasseskel i 
verden, siger Harald Haas.
Nu er det nemlig muligt at oprette en 
trådløs forbindelse, hvis man bare har 
adgang til en elektrisk pære. Allerede i dag 
anslås det, at der er 14 milliarder af disse 
i brug, hvis man skal tro tallene fra CNN. 
Og ifølge Cisco sker der hvert år en for-
dobling af den mængde data, der sendes 
via mobilt udstyr.

Større sikkerhed. Li-Fi skal ikke drive 
internettet alene. Det kan ikke sende læn-
gere, end lyset kan nå, og det kan blokeres. 
Men det giver en øget sikkerhed: Så længe 
signalerne ikke slipper ud af rummet, vil 
trådløse netværk være mere sikre, end de no-
gensinde har været, understreger professoren.
Han forklarer også, at det er fuldstændig 
sikkert for mennesker at sidde i det lokale, 
hvor lyset blinker lynhurtigt: Bivirkning-
erne er blevet undersøgt, og ingen vil 
få epileptiske anfald eller opleve andre 
reaktioner, hævder han.
Haas er klar over, at Li-Fi vil revolutionere 
markedet for alle, der producerer både lys 
og datakommunikation. Nu bliver Ericsson 
og Osram pludselig konkurrenter. Det kan 
ikke undgås, at nogen hægtes af og bliver 
kommunikationsbranchens svar på Kodak.

Kræver dongle. Og nu er teknologien altså 
kommet på markedet. Indtil videre skal 
brugeren have en såkaldt ‘dongle’, dvs. en 
enhed på størrelse med en USB-stick af den 
type, som man for få år siden skulle bruge 
for at koble sig på Wi-Fi.
Sidste år åbnede verdens første kontorbyg-
ning med Li-Fi. Den franske bank Société 
Générales ejendomsafdeling Sogeprom tog 
teknologien i brug i deres 3.500 m2 store 
domicil i erhvervsdistriktet La Défense 
uden for Paris. Pærerne fremstilles af den 
franske LED-leverandør Lucibel.
Paris indfører desuden Li-Fi i metroen, 
hvor et firma med rødder på universitetet 
i Versailles har vundet kontrakten på at 
installere over en kvart million lyspunkter 
på 66 undergrundsstationer.

På laboratoriet overførte Harald Haas og hans kolleger tidligt data meget hurtigere, end det er muligt med Wi-Fi. (Foto: University of Edinburgh)

Professor Harald Haas skuer ind i fremtiden – en LED-pære. (Foto: Laurence Winram) En enkel dongle af denne type anvendes på det første Li-Fi-indrettede kontor, viser 
Harald Haas. (Foto: Malcolm Cochrane Photography)

Universitetet i Edinburgh er hjemsted for Pure Lifi 
– virksomheden, som udvikler og kommercialiserer 
dataoverførsel med lys. (Foto: Georg Mathisen)

Harald Haas holder til i bygningen, som er opkaldt efter 
den hidtil største telepioner fra universitetet i Edinburgh: 
Alexander Graham Bell. (Foto: Georg Mathisen)
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J
o Jørgen Stordals fingre griber om 
noget usynligt. Flytter det lidt. 
Pludselig dukker der et helt hus op 
lige foran dig. Du kan gå rundt om 

det. Du kan forstørre og formindske det, 
gå gennem vægge, flytte møbler bare ved 
at pege på dem eller kigge ind i væggene 
og finde ud af, hvor vand, ventilation og 
afløb går.

Brillemagi. I virkeligheden sker der 
ingenting i det rum, som du og Stordal 
går rundt i. Huset, møblerne og kanalerne 
findes kun på indersiden af de briller, som 
du har på. Men uanset om du bygger, står 
for drift eller vedligeholdelse eller skal 
stoppe en lækage, vil dette være en del af 
fremtidens arbejdsplads.
Måske har du hørt om eller endda prøvet 
VR-briller. Virtual reality indebærer, at 
brillerne er lukkede, så du kun kan se det, 
der vises på skærmen. Løsningen er velegnet 
til simuleringer, hvis du for eksempel 
sidder på kontoret og vil tage bygherren 
eller en potentiel boligkøber med på en 
tur gennem en bygning.

Tag brillerne på, og se rør og 
kanaler gennem væggen. 
Med teknologi kan du blande 
byggetegninger og virkelighed.

Når man har tegningerne lige 
foran øjnene, samtidig med 
at loft og vægge er uden for 
brillerne, kan du være sikker 
på, hvor kanalerne går. 

“
Jo Jørgen Stordal i Point Media. 

u
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Forbedret virkelighed. Men her handler 
det om AR, det vil sige udvidet eller “aug-
menteret” virkelighed. Du får vist billeder 
på indersiden af brillerne, samtidig med 
at du kan kigge ud på det, der er omkring 
dig. Du kan altså vende blikket direkte 
mod væggen og se på den, men samtidig 
også se igennem den og ind til tegningerne 
af det, der er inde i væggen. Eller du kan 
kigge på pumpen, som du skal montere 
for første gang, og samtidig se monterings-
vejledningen med pile til de forskellige 
punkter på den virkelige pumpe.
– VR lukker syn og hørelse inde. Det er en 
god simulator, når man skal inspicere sin 
arkitekttegning. Så føles det, som om man 
er i rummet, og man får et godt rumligt 
indtryk. AR er til gengæld det bedste 
arbejdsværktøj, når man er dér, hvor de 
fysiske genstande er. Du kan frit bevæge 
dig rundt i rummet uden at snuble over 
noget, som du risikerer med VR. Du kan 
finde ud af, hvor rørene er, og du kan in-
stallere sprinkleranlægget trin for trin. Det 
er et værktøj, som du kan bruge på stedet, 
forklarer Jo Jørgen Stordal.

Ommøblerer. Stordal driver Point Media. 
Her arbejder han med alt fra hologrammer 
til AR og VR for både skolevæsen, plan-
læggere, arkitekter og industri.
– I industrien ser vi, at man får et par 
briller på og har frie hænder til at arbejde. 
Arkitekterne indlæser CAD-tegninger og 
foretager ændringer. Vi har haft arkitekter, 
som har været her, mens deres kolleger har 
siddet på kontoret og set det samme som 
dem. Så siger de for eksempel: “Vi flytter 
den dør tilbage til det sted, vi talte om”, 
og så kan de gå ind gennem den og se, at 
løsningen fungerer bedre. Med et sådant 
visualiseringsværktøj sparer man tid og 
arbejdskraft, og det bliver nemmere at 
træffe beslutninger.
På samme måde kan en potentiel køber få 
et første kig på lejligheden uden at tage hen 
til den og møblere den ved hjælp af holo-
grammer, hvis det ønskes. Længe inden da 
har planlæggeren gennemgået tegninger og 
omgivelser for at placere huset det rigtige sted.

Går gennem væggen. For projektlederen 
og håndværkeren er brillerne et arbejds-

værktøj i dagligdagen.
– Brillernes helt store force er, at de kan 
vise, hvad der gemmer sig under overfladen. 
De ser gennem ting, forklarer Stordal.
Det vil altså sige, at du kan stå på bygge-
pladsen og se, hvor alting skal være, eller 
stå i den færdige bygning og se gennem 
væggene.
– Brillerne er så tilpas smarte, at de 
kan genkende det, du kigger på. Hvis vi 
fortæller brillen, at den skal genkende en 
varmepumpe, kan du udføre service på 
den uden at have set modellen før, siger 
han. I det kontorfællesskab, som Point 
Media deler med flere markedsførings- og 
teknologivirksomheder, demonstrerer de 
løsningen med en forklaring, som punkt 
for punkt viser, hvordan man udskifter alle 
kortene i pc’erne i huset.
– Billedkvaliteten er så god, at den kan 
sælges til forbrugere. Håndværkeren har 
ikke brug for en lige så høj billedkvalitet, 
så længe brillen bare er behagelig at arbej-
de med, fastslår Jo Jørgen Stordal.

AR – FORBEDRET VIRKELIGHEDAR – FORBEDRET VIRKELIGHED

Brillerne bliver hele tiden mindre og får et mere og mere normalt udseende. Jo Jørgen Stordal fra Point Media lever af at visualisere alt fra arkitekttegninger til lærebøger. Briller, som registrerer, hvad du kigger på, og kan forsyne det med mærkater og instruktioner, gør det meget enklere at udføre service – også på anlæg, du ikke kender så godt.
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Statsbygg scanner med mobilen
Nu scanner Statsbygg en hel råbygning med mobiltelefoner. 
Det skal spare tid, penge og miljø. På universitetet på Ås skal 
mobiltelefonerne skabe opdaterede 3D-billeder undervejs i 
byggeprojektet. På den måde kan den færdige bygning hele 
tiden sammenholdes med BIM-modellen og arkitektteg-
ningerne.
– Det kan spare os for mange ture til byggepladsen og 

dermed spare både tid og penge og ikke mindst skåne 
miljøet, siger projektdirektør Erik Antonsen. – Derudover 
har vi fuld kontrol over byggeprojektet fra start til slut.
Scanningsværktøjet er endnu kun under udvikling. Stats-
bygg samarbejder med softwarevirksomheden Imerso om et 
værktøj, som skal kunne anvendes på de fleste byggeprojekter 
i fremtiden.

Når bygningen er færdig, vil 3D-billederne stadig findes og vise skjult infrastruktur i bygningen, forklarer projektdirektør Erik Antonsen. (Foto: Statsbygg)

AR på telefonen
Android-telefoner kan benytte AR-teknologi og vise alle på 
byggepladsen en blanding af virkelighed og byggetegninger i 
3D. Løsningen er udviklet af den danske virksomhed Dalux.
– Det kan være enormt kompliceret at navigere i alle de 
mange papirtegninger i byggebranchen. Med AR behøver vi 
ikke at gruble så meget, vi kan bare kigge, siger BIM-ansvarlig 
Kasper Haack fra Airteam, som har testet løsningen, i en 
pressemeddelelse.

Haack mener, at der kan spares meget tid og mange penge 
med en sådan teknologi, som ved, hvor du er, og hvad 
du kigger på. Desuden giver det store fordele i forhold til 
kvalitetssikring, siger han.
– Vi var overraskede over at opdage, hvor klar AR-teknologien 
er til at blive anvendt i byggebranchen i dag, siger Dalux-
grundlægger Bent Dalgaard. Alle har en smartphone eller 
tablet, men det er langt dyrere at købe AR-briller, påpeger han.

Forsker i robotrevolution
Robotter og 3D-printere vil revolutionere 
byggebranchen. I hvert fald ifølge en del 
forskere fra hele verden.

Tidsskriftet Science Robotic har viet en hel udgave til robotter 
på byggepladsen. På Massachusetts Institute of Technol-
ogy har Steven J. Keating og hans kolleger demonstreret 
en digital byggeplatform. Indtil videre har den formået at 
udskrive en 14,7 meter bred og 3,7 meter høj åben struktur 
af isoleringsskum. Det tog tretten en halv time.
– Byggebranchen har udviklet sig kraftigt ved hjælp af digital 
arkitektur og design. Selve byggeprocessen foregår dog 
stadig manuelt med flere hundrede år gamle teknikker, som 
kan være langsomme, arbejdstunge, farlige og dyre, skriver 
Science Robotic.
Keatings digitale håndværker anvender en menneskeinspire-
ret robotarm, som kan opfatte omgivelserne og tilpasse sig 
efter dem. Den kan anvende forskellige typer byggematerialer
 – fra konventionel beton til sand eller is – som den har 
adgang til.
Redaktør Guang-Zhong Yang efterlyser et større engage-
ment og et bredere samarbejde om fremtidens robotbygge-
plads. Vijay M. Pawar, Robert Stuart-Smith og Peter Scully 
på University College London forklarer, hvordan moderne 
præfabrikering i byggebranchen er et stort skridt videre fra 
samlebåndsproduktionen, som stammer fra Henry Fords 
tid. I stedet for identiske produkter kan moderne selvtil-
passende robotteknologi analysere design og materialer.
Robotteknologien kan også gøres til en del af den færdige 
bygning. Den skaber strukturer, som kan tilpasse sig efter 

behov og miljø og sågar ændre sig over tid. Samtidig er det 
vigtigt, at teknologien skal forbedre det, som menneskene er 
i stand til, og ikke erstatte fagfolk. Hvis den gør det, vil der 
forsvinde vigtig kompetence, understreger de tre.
Fremstillingen af helt eller delvist færdige byggeelementer 
skal finde sted ude på selve byggepladsen, mener Russel 
Loveridge og Tanja Coray på ETH Zürich. De er også 
optagede af, at robotterne ikke kan erstatte faglærte hånd-
værkere: Der vil altid være brug for mennesker med fag-
kundskab, som kan håndtere uventede problemer.

3D-printeren har lavet en 15 meter høj kuppel af skum på lidt over et halvt døgn, 
men forskerne mener, at det kun er starten. (Foto: Steven Keating, Julian Leland, 
Levi Cai og Neri Oxman, Mediated Matter Group)

Bygger med computerspil
Ludvig Lovén har altid været glad for computerspil. Nu an-
vender han spilteknologi til at tegne byggeprojekter i virtual 
reality eller VR.
Lovén er systemudvikler inden for BIM og VR hos ÅF i Solna. 
– Tegninger og CAD-modeller er svære at forstå, men visualise-
ringsmodellerne gør det enkelt for kunderne og offentligheden at se, 
hvordan det hele kommer til at se ud, når det er færdigt, siger han.

Visualiseringerne er så virkelighedstro, at de kaldes for virtual 
reality, men indtil videre vises de på en skærm. Den spilmo-
tor, der anvendes, er 20 år gammel, men det er først nu, at den 
er blevet kraftig nok til at kunne anvendes til byggeprojekter.
– I de kommende år vil visualisering blive mere og mere 
tilgængeligt og vil også blive brug til mindre projekter, siger 
Ludvig Lovén.
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Digitalt 
byggeri skal 
have plads til 

at fejle
Vil man bygge helt digitalt, kan 
man ikke tage udgangspunkt i det 
gamle. Man skal være indstillet på 
at tænke nyt lige fra starten.

D
et er løsningerne, der skal præmi-
eres, og ikke hvor mange timer 
man orker at sidde og tærske løs 
på et projekt. I Norge er der ikke 

tradition for at prøve sig frem, siger 
Jan Myhre fra Statsbygg. Han er projekt-
direktør for Digibygg og har den indstil-
ling, at man ikke kan være nyskabende 
uden at begå fejl undervejs.

Ud af boksen. – Vi kan ikke ramme rigtigt 
hver gang. Silicon Valley har tradition for 
at turde at fejle, for det er kun ved at fejle, 
at man kan nå frem til det rigtige resultat. 
Vi har brug for dem, der kan deres kram, 
men vi har i lige så høj grad brug for dem, 

Digibyggs direktør Jan Myhre efterlyser viljen til at fejle 
for at udvikle sig. (Foto: Statsbygg)

En gang i fremtiden skal erfaringer fra alle de forskellige 
pilotprojekter samles i fuldt digitaliserede byggeprojekter. 
(Illustrationsfoto: Shutterstock)

u

Vi har brug for dem, 
der kan deres kram, men 
vi har i lige så høj grad 
brug for dem, der kan 
tænke ud af boksen.

“
Jan Myhre, projektdirektør for Digibygg i Statsbygg.
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der kan tænke ud af boksen, siger Myhre.
Selvom han langer lidt ud efter 
“timestræberne”, går han også op i, at alle 
skal tjene penge på projekterne. – Men 
ikke på bekostning af hinanden. Vi skal 
finde de gode løsninger i fællesskab!

Nyt team. Det er på det punkt, at Myhre 
vil tænke nyt og ikke mindst se nærmere 
på, hvem der arbejder sammen på hvilket 
tidspunkt.
– Hvem er det egentlig, der skaber værdi 
i vores projekter? Vi har en idé om det 
og sammensætter et team, som består 
af bygherre, rådgivergruppe, arkitekt og 
entreprenør. Så har vi skabt et projektteam 
og tænker, at det er dér, værdiskabelsen 
foregår. Men der findes masser af aktører, 
der kan tilføre mere, mener han.
– Automatikleverandøren ligger langt nede 
i kæden. Vi har teknologileverandører og 
softwareleverandører i verdensklasse. Men 
de er ikke med til at skabe fundamentet for 
det digitale projekt, fordi vi ikke har tradition 
for at invitere “deres slags” med i projekter.

Mere end bare BIM. Myhre nævner et ek-
sempel fra en messe, han var på i foråret. Der 
mødte han et VVS-firma, som laver præfab-
rikerede teknikrum, der kun fylder halvdelen 
af den plads, som et teknikrum kræver i dag.
– Hvorfor ved vi som bygherrer ikke det? 
Vi er nødt til at få de aktører, der kan 
levere værdiskabelse og viden, med i pro-
jekterne, siger han.
Digibygg-direktørens kongstanke er, ikke 
overraskende, at man skal stræbe efter at 
nå til et punkt, hvor projekterne opbygges 
omkring en digital model. Alle aktører 
arbejder med en BIM-model i realtid, men 
det skal dog være mere end bare BIM.

Kig på flybranchen. – I dag sker der alt for 
ofte det, at hver enkelt aktør sidder på sit 
kontor og arbejder med sine fag og sine 
modeller. Når de så skal inkorporeres i 
hovedmodellen, passer tingene ikke sam-
men. Alle skal have adgang til alt i realtid. 
Flybranchen har gjort dette og elimineret 
en masse problemer og fejl, fordi alle 
arbejder i realtid, siger Jan Myhre.

Han stiller op til alle de møder, seminarer, 
kurser og konferencer, han bliver inviteret 
til, fordi det er afgørende at få hele branchen 
med på vognen. Det skal ikke være noget, 
som Statsbygg går og roder med alene eller 
måske sammen med DiBK og Bygg21.

Regler for offentligt udbud. Statsbygg går i 
gang med pilotopgaver og projekter. Samtidig 
vil Myhre gerne have mulighed for at arbejde 
tættere sammen med entreprenørerne.
– Det ville være fantastisk, hvis vi kunne 
indgå aftaler om tre-fire projekter ad 
gangen og blive et godt sammenspillet 
team. Sådan som det er nu, skal vi udtage 
nye spillere hver eneste gang. Så bliver det 
som landsholdet, der taber gang på gang 
– det gør vi også. Det har man formået at 
gøre anderledes i andre lande. Spørgsmålet 
er, hvordan vi udnytter det spillerum, som 
reglerne for offentlige udbud giver os, men 
som vi ikke tør at udfordre, siger Myhre.

BIM er fundamentet, men en digital gennemførelses-
model er meget mere end det, konstaterer Jan Myhre. 
(Illustrationsfoto Shutterstock)
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Bedre driftskontrol

DRIFTSCENTRAL

I dag er de fleste bygninger 
udstyret med omfattende auto-
mation, der skal sikre forhold 
som temperatur, energiforbrug 
og CO2-udledning. Nu er målet 
at overføre data fra disse anlæg 
via internettet til en DRIFTS-
CENTRAL hos GK.

N
ye bygninger er i høj grad 
udstyret med sensorer og 
temperaturmålere, som ofte er 
samlet i lokale CD-anlæg. Ældre 

bygninger med mindre automation kan 
relativt nemt udstyres med sensorer og in-
dikatorer, som gør det nemmere at aflæse 
status for de forskellige driftsområder. Til 
dette formål anvendes der sensorer med 
trådløs overførsel til bygningens CD-

anlæg. Spørgsmålet er så bare: Gør det 
bygningerne bedre? 

Erfaring og kompetence er afgørende.
Svaret fra direktør hos GK, Steinar Holm, 
er kort og kontant: 
– Nej, det gør ikke uden videre bygning-
erne bedre. Et CD-anlæg kan afsløre de 
fleste afvigelser fra den normale drift, men 
dermed ikke sagt, at problemet så er lige 
til at løse. De afvigelser, som systemet regi-
strerer, skal vurderes og analyseres. Når 
lokale driftsansvarlige kontakter os efter 
at have opdaget problemer, vil deres pro-
blembeskrivelse let kunne medføre, at vi 
sender medarbejdere, der har de forkerte 
kompetencer til at håndtere den aktuelle 
hændelse. Eftersom driften er baseret på 
den tilgængelige digitale information, er 
det helt afgørende, at denne information 
bliver vurderet af specialister på området.  
Sådanne specialister kan ikke have drifts-

overvågning som en bibeskæftigelse, der 
optager fem procent af deres arbejdsdag. 
Effektiv opfølgning kræver løbende opda-
tering af viden og meget gerne evaluering-
er og erfaringer fra flere tusind tilsvarende 
anlæg. Det er det, som vi nu kan tilbyde 
via vores nye driftscentral.

Internet of Things. I dag tales der meget 
om Internet of Things eller IoT. Dette 
begreb dækker over et utroligt bredt 
område af ting, som formidles og opbe-
vares i cyberspace.  I vores nyetablerede 
driftscentral kan IoT modtage og analysere 
alle digitale informationer fra lokale CD-
anlæg, hvis bygningens ejer ønsker det, 
fortæller Holm. – Nye bygninger bliver i 
dag leveret med ganske avanceret automa-
tion, som er koblet til et centralt dataanlæg 
(CD). Ældre bygninger, som ikke har 
CD-anlæg, og som er udstyret med ældre 
teknologi, kan til en vis grad opgraderes 

Direktør Steinar Holm hos GK er overbevist om, at kunderne vil sætte pris på, at driften af deres bygninger bliver underlagt professionel driftskontrol i den nye driftscentral på 
fjerde sal i Miljøhuset GK.

u
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med sensorer og IoT-teknologi, som 
også gør det muligt at overvåge disse byg-
ninger fra vores nye driftscentral her 
i Miljøhuset GK.

Ikke så tidskrævende, men ... Det er rela-
tivt enkelt et indsamle data fra forskellige 
bygninger rundt omkring i landet, men så 
er spørgsmålet bare: Hvad skal man stille 
op med informationerne? I hvor høj grad 
skal man gøre brug af dem? 
– Tag nu for eksempel denne bygning, 
forklarer Holm. Hvor meget tid skal en 
driftschef her hos os bruge for at have 
tilfredsstillende styr på indeklima, drifts-
forhold og energiforbrug? Lad os anslå, at 
tidsforbruget til at overvåge CD-anlægget 
er to timer om ugen. Med to timers arbejde 
om ugen kan du optimere driften, danne 
dig et overblik over energiforbruget og sikre 
dig, at alt fungerer, som det skal. Kort sagt 
vil dette indebære, at du bruger omkring 

fem procent af arbejdstiden på at sikre en 
tilfredsstillende varetagelse af driften.
Konklusionen er altså, at den driftsansvar-
lige for en bygning bruger 95 procent af 
sin tid på helt andre opgaver som at skifte 
pærer, skovle sne og lignende. Det betragter 
jeg som et ganske typisk billede for enhver 
ejendom i Norge. Vi oplever, at det at sidde 
og holde øje med et CD-anlæg og bruge det 
som et optimeringsværktøj i virkeligheden 
er en specialopgave for dedikerede medar-
bejdere. De personer, der bliver ansat til den 
type stillinger, er nok sjældent blevet valgt 
til at kunne varetage femprocentsopgaven 
med CD, men snarere til at tage sig af de 95 
procent andre opgaver. Det vil altså sige, at 
man ikke får udnyttet teknologien til opti-
mal drift, som installationerne i bygningen 
ellers giver mulighed for.

Flyt driftsdataene. At gøre håndteringen 
af CD-anlæg til en underordnet arbejds-

opgave for lokale driftsansvarlige vil som 
regel ikke være en ideel løsning til den 
kritiske opgave, som det faktisk er at opti-
mere driften af den aktuelle bygning. 
– Små justeringer kan medføre store 
besparelser over tid, pointerer Holm, 
men de muligheder, som automationen 
indebærer, udnyttes i alt for ringe grad. 
Dette forhold undskyldes som regel med, 
at tiden er knap, og at driftschefen har 
så mange andre opgaver. På baggrund af 
dette kom vi hurtigt til følgende konklu-
sion: Lad os klare det for jer! Internettet 
har allerede eksisteret i adskillige årtier. 
Vi flytter ganske enkelt informationerne 
fra bygningerne og ind til os, til vores nye 
driftscentral, og sætter specialister til at 
overvåge de modtagne data i døgndrift. 
Takket være deres specialkompetencer vil 
vores medarbejdere kunne levere en langt 
hurtigere og mere kvalificeret analyse af de 
driftsdata, vi modtager.

Store investeringer. En moderne bygning 
indeholder en lang række dyre tekniske 
installationer såsom ventilationsanlæg, 
varmeanlæg, køleanlæg, forskellige 
pumpefunktioner og en masse andet 
teknik. 
– De tekniske løsninger udgør omkring 40 
procent af de samlede byggeomkostninger, 
oplyser Holm. 
Det er en investering, som skal sikre 
ejeren, forvalteren og brugerne af bygnin-
gen en god komfort på arbejdspladsen, et 
godt indeklima og et lavt energiforbrug. 
For at nå disse mål indsamler vi informa-
tion fra alle disse installationer og samler 
dem i et knudepunkt med en computer og 
en skærm og kalder det for et CD-anlæg. 
Vi kan efter behov supplere med yderligere 
sensorer, som kobles trådløst til en “gate-
way” – dvs. en boks – som videresender 
informationerne direkte til en “sky”, som vi 
altid har adgang til.

 Betydelig kompetenceudvikling. Alle 
disse informationer, der kan hentes via 
nettet, skal analyseres, så man kan skride 
ind ved behov. Det er en opgave for kom-
petente fagfolk, selvom vi går nok går en 
fremtid i møde, hvor teknologien lærer at 
håndtere disse opgaver selv på baggrund 
af menneskeskabte algoritmer – såkaldt 
“machine learning” – forudser Holm. 
Men eftersom vi i dag definerer dette 
som en “menneskelig” opgave, tilbyder vi 
bygningens ejere eller forvaltere at lade 
vores højtkvalificerede medarbejdere tage 
ansvaret for driften. Ved at lade dedike-
rede medarbejdere varetage dette arbejde 
kan vi tilbyde vores kunder adgang til 
fagfolk, som bruger hele deres arbejdsdag 
på analyser og vurderinger af, hvordan 
bygningers drift kan optimeres. I stedet for 
at opbygge erfaring fra en enkelt bygning, 
kan de stå for driften af flere tusind andre 
bygninger og dermed få erfaringer, der 

dækker alle tænkelige driftsmæssige 
forhold. 

Slut med ‘havaribaseret’ vedligeholdelse.
Med en så omfattende erfaringsbase at 
trække på vil man ifølge Holm udeluk-
kende koncentrere sig om forebyggende 
vedligeholdelse, når overvågningen er så 
konstant og grundig. Det vil være muligt 
at give kunden langt bedre prognoser for 
fremtidens vedligeholdelsesomkostninger, 
samtidig med at man undgår omkostning-
er, der skyldes driftsfejl. 
– Visse potentielle kunder vil sikkert 
efterspørge en mere fleksibel løsning, 
blandt andet dem, der selv har personale, 
som kan tage sig af service og reparationer, 
men jeg tror, at de vil være godt tjent med 
at lade vores fagfolk analysere de data, vi 
får ind, afslutter Steinar Holm.

Steinar Holm har taget plads i den nye driftscentral. Indtil videre er centralen indrettet til 2-3 driftskyndige medarbejdere, og den skal være bemandet døgnet rundt. Tanken er, at 
bemandingen skal udvides med adskillige medarbejdere i takt med, at der kommer nye kunder til.



34 35 

TEKST: GEORG MATHISEN NATIONALT FUGTSEMINAR 2017NATIONALT FUGTSEMINAR 2017

Klimaet slider mere på byg-
ningerne. Samtidig nytter det 
ikke noget at bygge på samme 
måde overalt. – Vi skal have 
forskellige løsninger. Det for-
hindrer ikke industrialisering, 
men vi er nødt til at tilpasse 
os efter nogle overordnede 
klimazoner, siger Cecilie Flyen.

V
ar det virkelig bedre før i tiden? 
Ja, konstaterer seniorforskeren 
hos Sintef Byggforsk. Vintrene 
var koldere og mere stabile 

og somrene varmere og mere stabile. 
Variationerne mellem årstiderne var mere 
forudsigelige.

Større slitage. – Vi kan helt klart sige, at 
vi oplever øget slitage på bygningsmasse 
og infrastruktur som følge af mere nedbør 
og højere temperaturer. Hyppigere tilfælde 
af ekstreme vejrforhold. Nu er vi nødt til 
at tage ved lære af, hvordan vejret er andre 
steder, opfordrer Flyen.
Ikke alle er helt enige i det kort over rådfare, 
som Sintef Byggforsk har regnet sig frem 
til. Uanset hvordan kortet ser ud, er det dog 
uomtvisteligt, at risikoen for råd er stigende, 
konstaterer hun. Risikoen stiger først og 
fremmest de steder, hvor der bor flest men-
nesker, og hvor der er flest træhuse.
– Vi ved, at den øgede slitage ikke kun vil 
påvirke nye bygninger. Det hjælper ikke bare 
at ændre bygningsreglementer og så tænke, 
at det nok skal gå. Vi har over fire millioner 
bygninger på 350 millioner kvadratmeter, 
som ikke bare kræver god drift og vedlige-
holdelse, men som også halter efter og skal 
rustes til de klimaændringer, der er på vej, 
ifølge Sintef-forskeren.

Nedbørsrekorder. Hun taler om øget kli-
mafokus i forbindelse med planlægning og 
byggesagsbehandling, komplette risiko- og 
sårbarhedsanalyser, klimaplanlægning og 
overvejelser om, hvorvidt der er brug for et 
bygningsreglement eller en vejled- u

Illustrationsfoto: Shutterstock
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ning i klimatilpasning af den eksisterende 
bygningsmasse. Dræning og placering på 
byggegrunde, håndtering af oversvømmel-
ser og overfladevand i bymiljøer, opstarts-
tidspunkt og beskyttelse af konstruktioner, 
telefonkabler og regn. Nye strømningsveje 
og forsinkelse af vandmasser vil få stadig 
større betydning.
I region Vestlandet i Norge sættes der nye 
nedbørsrekorder. Kun 20-30 kilometer fra 
kysten kan det på de fugtigste steder regne 
lige så meget på et enkelt døgn, som det 
ellers gør i løbet af et helt år. 

Lokale forskelle. – Vi kan ikke bygge på 
samme måde overalt. Vi skal have forskel-
lige løsninger. Det forhindrer ikke industri-
alisering, men vi er nødt til at tilpasse os 

nogle overordnede klimazoner, konstaterer 
Cecilie Flyen.
På det årlige nationale fugtseminar fastslog 
hun, at en øget digitalisering og øget brug 
af BIM baner vejen for nye muligheder for 
at skræddersy industriel produktion. Det 
er muligt at lægge klimakontrol ind i BIM-
modellen og lade klimazoner udgøre en 
del af grundlaget for valget af løsninger.

Positivitet. Åshild Lappegård Hauge 
forsker også hos Sintef Byggforsk. Hun 
arbejder med klimapsykologi: Hvorfor er 
vi ikke bedre til at forebygge, når alle ved, 
at klimaet bliver vådere? Hendes råd er, at 
vi bevarer et positivt fokus:
– Dommedagsprofetier fører snarere til 
frygt end til handling. For eksempel: 

Kør ikke skræmmekampagner om 
oversvømmelser i byer – vis hellere de 
samfundsmæssige fordele ved blågrønne 
løsninger. Og gør klimabudskabet mindre 
politisk betonet, siger Hauge.
Hun er ansvarlig for beslutningsprocesser 
i Klima 2050, hvor forskere, erhvervsliv 
og offentlige partnere samarbejder om at 
finde tiltag, som kan mindske de risici, 
som klimaændringerne fører med sig.
– Det er vigtigt for os at finde nye me-
toder, for eksempel grønne tage, som kan 
absorbere store nedbørsmængder. For dem, 
der bygger og renoverer med henblik på 
klimatilpasning, kan det med tiden blive ak-
tuelt at tilbyde bedre forsikringsordninger, 
siger Geir Trulserud fra Finans Norge i en 
pressemeddelelse fra Klima 2050. 

NATIONALT FUGTSEMINAR 2017NATIONALT FUGTSEMINAR 2017

Byggesjusk for milliarder
Forbrugeradvokat Ola Fæhn sender en varm tak til alle 
useriøse håndværkere, til klimakrisen og til besværlige 
forsikringsselskaber. De sørger nemlig for, at advokaterne 
kan tjene flere penge.
Fæhn er kendt for at provokere, og han gjorde sig også 
bemærket på det nationale fugtseminar. 
– Ifølge Sintef laver håndværkere i Norge hvert år bygge-
sjusk for ni milliarder kroner. Det anslås, at cirka 80 procent 
af dette byggesjusk udmønter sig i vandskader, siger Fæhn.
Han er først og fremmest ude med riven over for forsikrings-
selskaber, som prøver at slippe for at betale, og taksatorer, 
som efter hans mening har alt for tætte koblinger til forsik-
ringsselskaberne.
– Har vi brug for en branchestandard? Det kommer an 
på, hvem man spørger. Kunden vil sige ja, fordi det sikrer 
en minimumstandard. Den seriøse del af håndværks-
branchen vil sige ja, fordi det vil skabe ens konkurrence-
vilkår. Forsikringsselskaberne vil sikkert være med på en 
enkel branchestandard, hvor de selv bestemmer, hvad den 
skal omfatte, men hvis flere parter skal have deres besyv 
med, er jeg sikker på, at de vil sige nej. Advokaterne vil 
sige nej, fordi det forhindrer dem i at forhale tingene. 
Hvis der er noget, vi kan lide, så er det at forhale for at 
tjene flere penge, siger Ola Fæhn.

Håndværkere laver byggesjusk for milliarder, og det meste er vandskader, mener Ola 
Fæhn fra Forbrukeradvokaten. (Foto: Georg Mathisen)

Det er ikke en menneskeret 
at have kælder
Der bør ikke være kældre i alle områder, mener over-
ingeniør Ole Petter Skallebakke fra Fredrikstad kommune.
Fredrikstad havde ikke haft nogen oversvømmelsesskader 
i 50 år. Så ændrede nedbør, afløbssystemer og kældre 
sig. – Nu har folk hjemmebiograf i stedet for kartofler i 
kælderen, konstaterer Skallebakke.
Samtidig med at husejerne er begyndt at indrette deres 
kældre til beboelse, er de også begyndt at bruge mere fedt 
i maden. Alt for meget af dette ender i afløbet. Vedlige-
holdelsen er heller ikke, som den bør være, og derfor 
bryder kloakledninger sammen. Samtidig er der ingen, 
der kan forhindre en husejer i at erstatte æbletræ og have 
med asfalt, så vandet løber lige ind til naboen.
Ole Petter Skallebakke arbejder med grønne tage, regn-
bede og oversvømmelsesafstrømning. Vand fra tagene 
skal ud i terrænet, ikke ned i kloaknettet. Han holder sig 
ikke tilbage fra at stikke til husejerne:
– Det er ingen menneskeret at have kælder! siger 
Skallebakke, som overvejer, om det kan blive nødvendigt 
at planlægge kælderfri zoner.

De fleste tænker på floder, der går over deres bredder, når de taler om oversvømmelse. 
De glemmer byoversvømmelser, mener Ole Petter Skallebakke. (Foto: Georg Mathisen)

Bygningerne skal tilpasses de kommende årtiers 
vejrforhold. (Illustrationsfoto: Shutterstock)

Lær af klimaet andre steder, opfordrerCecilie Flyen. 
(Foto: Georg Mathisen)

Fokuser positivt i stedet for at skræmme med dommedags-
profetier, råder Åshild Lappegård Hauge. (Foto: Georg Mathisen)

Jaran Wood fra Leca Norge (til venstre) og Vladimír Hamouz fra NTNU samarbejder om tiltag, der kan reducere de samfundsmæssige konsekvenser af klimaændringerne. De 
undersøger blandt andet forskellige tagløsninger. Et af disse er belægning af et særligt LECA-materiale, som optager vandet og udsondrer det gradvist. (Foto: Klima 2050)
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De samles under ét tag for at 
stoppe de kriminelle i bygge-
branchen. Politi, skattevæsen, 
arbejdstilsyn, NAV og andre 
myndigheder kan udrette mere 
ved at arbejde sammen.

B
odø og Tønsberg er de seneste byer 
i rækken, som har samlet alle, der 
bekæmper kriminalitet i bygge-
branchen, i en separat indsatsenhed. 

– Der sker enormt meget i Bodø. Vi 
foretager hellere mange små kontrolbesøg 
end ét stort, siger Per Thomassen.

Indsatsenhed. Politikommissæren er 
koordinerende leder af indsatsenheden 
i Bodø. Her sidder politiet, Skatt Nord 
og det norske arbejdstilsyn samlet på ét 
sted for at kunne få ram på de kriminelle 
i byggebranchen. Den norske arbejds- og 
velfærdsstyrelse (NAV) bidrager også til 

Når myndighederne kommer ud og inspicerer byggepladserne, kan man få ram på de kriminelle i branchen. (På denne byggeplads blev der ikke fundet nogen ulovligheder)

samarbejdet, dog fra sit kontor i Tromsø.
Derudover samarbejder indsatsenheden 
med alle, der kan tænkes at rende ind i 
de brådne kar i forbindelse med deres 
arbejde, heriblandt norsk LO og indus-
trisammenslutningen NHO, brandvæsnet, 
Norges naturstyrelse (Statens naturoppsyn), 
Fiskeridirektoratet og Norges trafikstyrelse 
(Statens vegvesen).

De enkle ting. Byggebranchen fylder 
meget i vores arbejde, og meget handler 
om de helt enkle ting. Thomassen 
fortæller om, hvordan opmærksomhed 
og godt, gammeldags politiarbejde kan 
afdække kriminaliteten. Som da kolle-
gerne på patrulje i Mo i Rana standsede 
for at tale med tre mænd, der sad i vej-
kanten og spiste. De fortalte, at de skulle 
besøge en veninde, men i bilen fandt 
politiet et stort antal visitkort. Mændene 
fortalte tre forskellige historier. Sandheden 
var dog, at de i tre år havde arbejdet sort i 
Mo med alt fra malerarbejde til plæneklip-
ning. De blev sat på et fly hjem til Polen et 
par døgn senere og udvist i to år.
Andre eksempler: Når politiet eskorterer 
en bred transport til en byggeplads, 

Politikommissær Per Thomassen leder indsatsenheden i Bodø.

u
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Advarer mod 
falske elektrikere
Sjusk og farligt arbejde florerer på norske byggepladser. I dag 
er det ikke mindst elektrikerne, der støder på falske fagfolk og 
smuglergods. Du kan bidrage til, at de bliver fanget.

O
fte kommer tipsene fra montører 
i de større, seriøse virksomheder, 
fortæller Vidar Sagmyr. Han er 
bannerfører i kampen for et godt 

arbejdsmiljø og mod ulovligt arbejde på 
byggepladserne. Han har stået i spidsen 
for byggebranchens uropatrulje i Trondheim, 
siden den startede som en maleraktion for 
tre år siden.
Det varede ikke længe, før størstedelen 
af byggebranchen bakkede op om 
uropatruljen. Nu har den indsendt flere 
hundrede tips om social dumping, ulovligt 
arbejde og andet fusk på byggepladser på 
Trondheim-egnen.

Svært at bevise. – Lige nu ser vi en meget 
kraftig stigning inden for elektrikerfaget. 
Jeg har arbejdet rigtig meget med el den 
seneste tid, fortæller Sagmyr. Rør og 
indeklima er ikke så udsatte lige nu. Til 
gengæld har blikkenslagerne længe været 
udsat for konkurrence fra useriøse firmaer, 
som udfører dårligt arbejde og ikke 
arbejder sikkert.
– Vi har fået flere tips om elektrikere, og 
vi kan se, at eltilsynet her i Trondheim 
er vågnet op og har afsat ressourcer til at 
følge op på tipsene. Samtidig har Elektro-
arbeidernes Fagforening fået masser af 
tips om ulovlige installationer og har folk 
ude i felten, siger han.
Ulovlighederne foregår både inden for 
modulbyggeri og på privatmarkedet, men 
er ofte svære at bevise.

Bødekrav. – I enkelte tilfælde bliver der 
indleveret overensstemmelseserklæringer, 
som vi mistænker for at være falske, siger 

Vidar Sagmyr.
Han nævner et eksempel med en lejlighed, 
hvor der var lavet skjulte installationer, 
da han og den regionale sikkerheds-
repræsentant mødte op. Ingen af de lokale 
elektrikere havde været der, og overens-
stemmelseserklæringen var udstedt af en 
virksomhed et andet sted i landet – en 
virksomhed, som nok heller aldrig havde 
besøgt lejligheden.
– Det sidste, jeg hørte om sagen, var, at 
der var blevet fremsat et bødekrav til 
bygherren og til firmaet. I den type sager 
er der meget, der virker lusket, men det 
er svært at knalde dem for at have udført 
en ulovlig installation. Så er man næsten 
nødt til at tage dem på fersk gerning, 
mens de står og trækker kabler. Det 
foregår jo i et meget kort tidsrum. Det er 
noget, som vi arbejder meget med, og der 
er aktører, som vi har en kraftig mistanke 
til, men man skal 
være heldig for at 
få eltilsynet til at 
dukke op, når de 
står og trækker 
kabler.

Modulbyggeri. 
Et andet tip, som 
uropatruljen ofte 
får, handler om 
elmateriale, der 
er smuglet ind fra 
Østeuropa.
– Det er i høj grad 
privatmarkedet, 
der aftager dette. 
Renovering. Men 

Det er vigtigt at samarbejde med alle, der kan tænkes at støde på de kriminelle i branchen, konstaterer Per Thomassen, som her samtaler med Anne Marit Stork, der repræsenterer 
mange af de virksomheder, som udsættes for konkurrence fra de kriminelle.

behøver de ikke at holde en pause, mens 
modulet løsnes. De kan gå en lille runde 
på byggepladsen.
Før i tiden når nogen klagede over tømrer- 
eller malerarbejde hos naboen sent om 
aftenen, plejede den tilkaldte patrulje bare 
at sige, at de skulle holde op. Nu går de ud 
af bilen og spørger, hvem arbejdsfolkene er, 
hvor de kommer fra, hvilken arbejdsaftale de 
har, og hvorfor de står på en stige, som ikke 
er sikret.
– Vi må arbejde forebyggende og sætte de 
kriminelle ud af spillet, siger Per Thomassen.

Udkonkurreres. Anne Marit Stork fra den 
nordnorske lokalafdeling af entreprenørfore-
ningen EBA fortæller, at mange små bygge-
firmaer bliver udkonkurreret af svindlere.
– Det koster penge at være en seriøs aktør, 
at have håndværkere og lærlinge og tage 
ansvar for at oplære en ny generation. 
Mange af de seriøse aktører i områder som 
Sortland, Mo i Rana og Mosjøen bliver 
udkonkurreret på prisen, siger hun.

EBA ser indsatsenheden som et af flere 
virkemidler. Stork håber desuden, at kom-
munerne vil blive bedre til at følge op på 
deres egne aftaler.

Kommunalt fusk. – Bodø kommune 
udliciterede en udbygning, og det var ikke 
alle underentreprenørerne, der var helt 
stuerene. Der foretog vi en kontrol, og 
kommunaldirektøren var meget glad for, at 
vi kunne hjælpe. De ønsker at fremstå som 
en seriøs aktør, svarer Per Thomassen.
Arbejdsminister Morten Bakke var på besøg 
hos indsatsenhederne inden valget i september. 
– Vi ser for eksempel en malerbranche, 
som næsten ikke får nogen opgaver. Mange 
privatpersoner handler uden at tænke sig om. 
De vælger den laveste pris uden at forstå, at de 
ikke er sikret på nogen måde, siger han.
– Indsatsenhederne er gode til at anvende 
de direkte sanktionsmuligheder. Vi skal 
forsøge at stoppe kriminaliteten tidligt, så 
den ikke får mulighed for at udvikle sig, 
siger Morten Bakke.

Inden valget var arbejdsminister Morten Bakke på besøg 
hos indsatsenhederne. – Vi skal stoppe kriminaliteten, 
inden den udvikler sig, siger han.

når det gælder montører, som ikke er re-
gistreret i Elvirksomhetsregisteret, er der 
ofte tale om modulbyggeri. Modulerne 
kommer fra Østeuropa og ankommer til 
Norge med egne elektrikere, som ikke er i 
registret, og som desuden bliver under-
betalt, siger Sagmyr.
Han viser for eksempel, at Skatt Midt lige 
har gjort udlæg for 7,2 millioner norske 
kroner i én modulvirksomhed og 1,2 
millioner i en anden. Begge er norske 
afdelinger af litauiske selskaber.
Når salgsdatoen nærmer sig, har eltilsynet 
været forbi og fundet fejl og mangler på 
mange af disse projekter, som mistænkes 
for at have benyttet ulovlige “elektrikere”.

Montørtips. Vidar Sagmyr opfordrer de 
seriøse firmaer i branchen til at holde øje 
og komme med tips:
– Ofte er det virksomheder som eksem-
pelvis GK, der står for stikledningen i 
et modulbyggeri og strømmen ind til 
bygningerne. Så kommer østeuropæerne 
med deres egne “elektrikere” og tager over 
derfra. Det er ofte montørerne, vi får tips 
fra, siger Sagmyr. Han opfordrer alle, der 
mistænker, at der bliver udført ulovligt 
arbejde, til at give et tip til eltilsynet, 
fagforeningen eller uropatruljen.

Uropatruljeleder Vidar Sagmyr opfordrer alle til at 
komme med tips, hvis de har en mistanke om, at der er 
ulovlige elektrikere på spil. q
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Krævende at værne om arbejdsmiljøet
Der er forskel på små og store 
virksomheder, konstaterer 
Sissel Strande. GK Norges 
arbejds-miljøchef passer på sine 
ansatte, men tager sig også af 
underentreprenørerne.

I
kke at sladre. – Vi stiller krav til 
underentreprenører og udlejnings-
virksomheder. Store virksomheder har 
ofte et solidt arbejdsmiljøsystem. 

Mindre virksomheder med mindre 
administration har måske slet ikke noget. 
Så kan de tilknytte sig og anvende GK’s 
arbejdsmiljøsystem, forklarer hun. 
Strande ser ingen tydelige forskelle i 
afvigelsesstatistikken, når man sammen-
ligner GK og underentreprenørerne. 
– Jeg føler dog ofte, at underentreprenør-
erne ikke rapporterer afvigelser på samme 
måde, som vi gør. Vi skal huske, at det at 
rapportere ikke er at sladre. Det er at gøre 
hinanden bedre. For at blive bedre er vi 
nødt til at vide, hvor skoen trykker, og 
hvad vi skal blive bedre til!

“Jeg skal bare ...” Den mest krævende 
del af arbejdet med arbejdssikkerhed er 
efterlevelse og opfølgning. Især på de 
mindre projekter.
– Der hviler en tung byrde på den stakkels 
projektleders skuldre. På større projekter 
udpeges der ofte en ressourceperson, som 
har ansvaret for at tage hånd om og følge 
op på kravene til arbejdssikkerhed, siger 
hun.
Sissel Strande går meget op i, at sikker-
heden skal være i højsædet. Når man 
springer over, hvor gærdet er lavest, og 
tænker “jeg skal bare ...”, går det galt.

Korte tidsfrister. – Især korte tidsfrister og 
et højt arbejdspres er udfordrende. Deru-
dover kan der være mangel på informa-
tion om risikoforhold, flere virksomheder, 
der arbejder samtidig, hyppige ændringer 
i brug af udstyr og nye personer, man skal 

ARBEJDSMILJØ

samarbejde med. 
En stor andel udenlandske medarbejdere 
bidrager til, at der opstår sproglige 
misforståelser og kulturforskelle, hvilket 
ifølge Strande også indebærer en risiko. 
På enkelte byggepladser, hvor tidspresset 
er højt, prioriteres sikkerheden ofte lidt 
lavere og bliver ikke koordineret og kon-
trolleret centralt.
GK har sit eget leverandørregister med 
forhåndsgodkendte underentreprenører. 
Egenerklæringer, soliditet og økonomi 
er forudsætninger for, at de kan blive 
godkendt og få opgaver. Tilsynsansvaret 
skal tages alvorligt, underentreprenørerne 
skal tjekkes efter i sømmene, og kravet om 
færre led i kontraktkæden skal sikre en 
højere grad af transparens.

500 hændelser i 2016. GK har et klart 
fokus på at rapportere arbejdsmiljøhændel-
ser, understreger Strande.
– De typiske ulykker er, at man skærer 
sig, får stød, falder eller får muskel- og 

Arbejdsmiljøchef Sissel Strande slår fast, at rapportering af afvigelser ikke er at sladre, men at gøre hinanden bedre. 
(Foto Georg Mathisen)
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Svigt i bekæmpelsen 
af lovovertrædelser
Bekæmpelsen af arbejdsmiljøovertrædelser og social 
dumping er for svag og ikke tilstrækkeligt afskrækkende, 
fastslår rigsrevisor Per-Kristian Foss.
– Vores ministre har i årevis forsømt indsatsen mod 
arbejdsmiljøovertrædelser. Hvorfor skal det tage så lang 
tid at få gjort noget ved social dumping? spørger han.
Hverken Arbeidstilsynets kontrolbesøg, politiets 
opfølgning eller samarbejdet mellem politi, arbejdstilsyn, 
skattevæsen og NAV har været godt nok, skriver Foss i 
fagbladet Byggmesteren.
Inspektionerne har været for overfladiske, der er blevet 
fulgt for dårligt op på påbud om arbejdsstop, politiet 
bruger for lang tid på at efterforske og anmelde, og 
afskrækkende tiltag anvendes for sjældent, mener rigs-
revisoren.
De kriminelle kan udkonkurrere lovlige byggevirksom-
heder. Når det offentlige skal bygge, er man heller ikke 
dygtig nok til at forhindre social dumping. 
Myndighederne formår ikke at sikre et godt samarbejde. 
Alt dette har ministrene forsømt i mange år, skriver 
Per-Kristian Foss.

Det norske arbejdstilsyns inspektører efterspørger større kompetence inden for social dumping 
og arbejdsmiljøovertrædelser, men får det ikke, siger Per-Kristian Foss. (Foto: Riksrevisjonen) 

Livsfarligt hos fire ud af ti
Det norske arbejdstilsyn stoppede arbejdet hos 150 af de 
345 virksomheder, der blev kontrolleret i sensommerens 
aktion i bygge- og anlægsbranchen. Når arbejdet blev 
standset, var det på grund af overhængende fare for liv og 
helbred.
Aktionen i slutningen af august var årets anden, der 
havde farligt arbejde i højden som tema. Stilladser, stiger 
og adgang til tag var de punkter, som Arbeidstilsynet 
typisk kontrollerede. Målet er, at der skal ske færre fald-
ulykker.
– De samlede tal for hele landet er endnu værre end ved 
aktionen i maj. Her kan vores erfaringer fra foråret dog have 
medført, at vi denne gang i endnu højere grad prioriterede 
de farligste byggepladser, siger direktør Trude Vollheim.
Hvert femte eftersyn, som Arbeidstilsynet har foretaget i 
de seneste tre år, er sket i bygge- og anlægsbranchen.
– Det er en risikabel branche med mange ulykker og døds-
ulykker, og den vil derfor også i de kommende år være et 
af Arbeidstilsynets fokusområder, siger Trude Vollheim.
Mange af dem, der fik standset arbejdet denne gang, havde 
stilladser med forskellige mangler: Manglende rækværk, 
for stor afstand til væggen, for dårlige gulve og for dårlig 
forankring. Der forekommer også ofte farligt stigearbejde.

Arbeidstilsynets direktør Trude Vollheim varsler flere kontrolbesøg på byggepladser. 
(Foto: Skatteetaten)

ledskader, beskriver hun.
– Hvis vi ser på tallene helt tilbage til 
2008, viser de, at der ikke har været en 
eneste dødsulykke eller ulykke, hvor 
nogen er blevet invalideret.

Undervisning. – GK-skolen sørger for 
oplæring i arbejdssikkerhed. Vi har 
samlinger for nyansatte og onlinekurser i 
arbejdssikkerhed, som alle skal gennemgå 
inden for den første uge, hvor de arbejder 
hos os.
– Onlinekurset tilbydes også til vores 
underentreprenører. Derudover har vi 
kurser i arbejdssikkerhed og arbejdsmiljø 
for ledere, et halvdagskursus i arbejdssik-
kerhed på projektlederskolen og samlinger 
med fokus på arbejdssikkerhed for lær-
linge og sikkerhedsrepræsentanter.
– Ved at arbejde med arbejdssikkerhed 
skaber man en god og tryg arbejdsplads 
for de ansatte, men det er også vigtigt for 
vores kunder og samarbejdspartnere, siger 
arbejdsmiljøchef Sissel Strande.



GK etablerer sikkerhedsselskab
Svein H. Dahle har fået til 
opgave at lede GK’s nye virk-
somhed, GK Sikkerhet AS.

Han skal stå i spidsen for virksom-
heden, som vil tilbyde adgangskon-
trol, brandalarmer, indbrudsalar-
mer og kameraovervågning på det 
norske marked.
– Vi har længe tænkt på at etablere 
vores egen sikkerhedsvirksomhed 
i Norge, og vi følte, at tiden var 
moden til det, siger Jan-Arild 
Wathne, administrerende direktør i 
GK Norge, og fortsætter:
– Sikring af bygninger er vigtigt for 
vores kunder og vil være det i mange 
år fremover. På denne måde kan vi til-
byde et endnu mere komplet produkt, 

som omfatter al teknik i bygninger.
Der er lagt op til en ambitiøs vækstplan 
i de kommende år. Målet er at blive en 
væsentlig aktør i de største byer i Norge 
i løbet af få år. Væksten skal blandt 
andet ske gennem opkøb.
Svein H. Dahle er 48 år og har arbejdet 
i sikkerhedsbranchen i en årrække, 
senest som administrerende direktør i 
CERTEGO.
– Jeg glæder mig til at komme i gang 
med opgaven. Mit indtryk er, at GK 
har medvind for tiden, og det gør det 
kun ekstra sjovt, at de er norskejede, 
landsdækkende og satser skandinavisk. 
Efter mit skøn har GK en unik markeds-
position i forhold til at kunne tilbyde 
komplette sikkerhedsløsninger i stor 
skala. Kompetencerne fra projektering 
og vedligeholdelse af systemerne bør 

kunne overføres fra andre af de om-
råder, som GK opererer i, siger 
administrerende direktør i GK Sikkerhet, 
Svein H. Dahle.
Sikkerhedsløsningerne skal være 
tilgængelige for alle, men vi forventer, 
at de især vil være populære blandt 
eksisterende kunder.
– Vi driver og vedligeholder store 
mængder teknik i bygninger over 
hele landet. Vi tror, at mange vil være 
interesserede i at samle deres sikker-
hedsløsninger under samme paraply og 
få den samme gode opfølgning, som vi 
tilbyder for deres øvrige teknik, siger 
Jan-Arild Wathne.
GK Sikkerhet AS er oprettet som et 
datterselskab til GK Norge AS.
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– for et bedre miljø


