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Hvad optager dig for øjeblikket?
Vi er optaget af, hvordan vi kommer videre efter corona og hvilke konsekvenser, det vil have for
branchen og ikke mindst for den grønne omstilling.
Vi samarbejder med de pionerer i branchen, der går forrest og ønsker at være med at skabe nye
grønne løsninger. Så hvordan vi kan fortsætte den gode tendens, vi har set det sidste halve år, er et
stort tema, også selvom mange langsigtede planer har holdt pause i en periode.
Der er mange ting, der kan bidrage til grøn omstilling, så i denne ’coronapause’ har vi fortsat med at
redegøre for forskellige forhold i kommende byggerier som bl.a. CO2-aftryk, design for disassembly og
brandforhold.

Hvordan har dit arbejde betydning for byens eller branchens udvikling?
I CREE Denmark arbejder vi med træbaserede konstruktioner til høje bygninger. Det vil sige, at vi
designer og bygger kontorer eller boliger, hvor store dele af betonen i de bærende konstruktioner er
udskiftet med træ, og CO2-udledningen i forbindelse med byggeriet er kraftigt reduceret.
Vi kan se, at interessen for at bygge med træ har været støt stigende i et par år, men vi har også
mærket en acceleration i interessen bare de sidste måneder, og vi tror på fordelene for vores branche
og vores klima i denne udvikling.

Hvilket sted holder du mest af i din by?
Jeg holder meget af København og har mange yndlingssteder, men efter vi har fået kontor i BLOX har
jeg taget mig selv i at stå på den lille fodgængerbro hen over Frederiksholms Kanal, ved siden af
Fæstningens Materialgård mange gange og nyde synet.
Der er den rolige kanal med de gamle både, og på den ene side af kanalen er de flotte bygninger fra
Slotsholmen, hvor specielt Christian IV’s Bryghus er fascinerende med sin enorme tagkonstruktion. På
den anden side er der det hyggelige strøg op langs kanalen med Marmorbroen og længere oppe de
gamle bygninger på Gl. Strand. Jeg synes, det er et af de mest hyggelige kig, vi har i byen. Man
fornemmer de mange forskellige faser i udviklingen af København – både det gamle og det nye
sammen med roen og det travle.

Hvilken by gik din seneste rejse til – og hvad gjorde særligt indtryk på dig?
Den seneste rejse gik i starten af året til Hamborg sammen med Byens Netværks bestyrelse. Vi havde
planlagt en rejseform, jeg tror vi kommer til at bruge meget mere i fremtid, nemlig togrejse. Det tager
kun ca. 5 timer til Hamborg, og vi havde sørget for god mad og underholdning undervejs, så tiden gik
hurtigt.
Jeg har været i Hamborg mange gange, men syntes det var særligt fascinerende at blive introduceret
til den mindre polerede del af byen denne gang. Vi så, hvordan det er lykkedes de oprindelige bz’ere at
beholde nogle af de gamle besatte bygninger og de fællesskaber der er omkring dem, samtidigt med at
byen udvikles omkring dem, og at der er rift om de attraktive beliggenheder og dyre kvadratmeter.
Derudover har Hamborg en af Europas største havneområder, og det er altid fascinerende at se
hvordan nyt møder gammelt, efterhånden som havneindustrien flytter væk fra de mindre dybe og
derved overflødige kanaler og efterlader forladte gamle pakhuse og historiske bygninger på attraktive
beliggenheder.

Hvordan oplever du den situation, vi pt. står i grundet coronavirus, og hvad gør I
som virksomhed for at forholde jer til den ændrede dagligdag/arbejdsgang?
Det er jo lidt mærkeligt at have været midt i et opsving og højkonjunktur og så på få uger - nærmest
dage - opleve det hele gå i stå.
Vi arbejder hjemmefra ligesom mange andre og kan selvfølgelig holde møder på distancen, men når
man som os er afhængig af store og langsigtede investeringer, så mærker vi klart stilheden.
Coronakrisen har jo overtaget dagsordenen i landet og i verden. De overvejelser der lå i, hvad vi gør
med klimaet og grønne tiltag over de næste par år, er jo blevet aflyst af meget korte horisonter. Hvad
gør vi her-og-nu, for vi ved jo ikke, hvordan det hele kommer til at se ud om et halvt eller helt år.
Vi er meget optaget af, at klimatiltagene ikke skal gå i stå. Vi skal tro på, at vi stadig skal gøre noget
for at reducere CO2 – og selvom coronakrisen kommer til at betyde tabte penge og fald i økonomien,
så håber vi ikke, at den økonomiske genopretning vil være på bekostning af gode løsninger, der
bidrager til mindre CO2 i atmosfæren og bedre vilkår for klimaet.

Tværtimod så tror vi på, at det netop er nu, man skal holde fast i kampen for klimaet, og at
genopretningspakkerne skal være med krav om grønne løsninger og ikke en pause fra investeringer i
klimaet. Der er udledt meget mindre CO2 under coronakrisen, men det vil ikke vare ved, og vi kan ikke
hvile i klimakampen.
Corona kan være med til at minde os om, at vi ikke kan forvente, at tingene bare fortsætter som de
”altid” har gjort. En gang imellem bliver vi påvirket af noget udefra, noget der er større end vi på
nogen måde kan kontrollere. Denne gang var det en verdensomspændende pandemi, som vi på trods
af følgerne af, kan komme os over. Men de mest ekstreme følger af en klimabelastet klode er i forhold
til corona fuldstændigt katastrofale. Jeg håber, at corona kan være et slags wake-up call til, at det
netop er nu, vi skal tænke nyt og grønt, før det, vi holder af, bliver forandret for altid.

