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JUBILARER

Gunnar Bach Lihn
Afd. 6308, har 23. oktober 25 års 
jubilæum på Grundfos. Han be-
gyndte som lærling på Syd 1, hvor 
han blev udlært maskinmester. 
Herefter kom han til Grundfos Bio-
Booster, hvor han har været lige 
siden. Gunnar Bach Lihn er blandt 
andet ansvarlig for service og drift 
af selskabets testanlæg. Han er glad 
for at have gode kollegaer og er glad 
for, at der gennem tiden har været 
mulighed for at videreuddanne sig.

Regitze Bendix Mortensen
Afd. 5006, kan 31. oktober fejre 25 
års jubilæum på Grundfos. Hun be-
gyndte på Nord 1, hvor hun blandt 
andet arbejdede i CR-produktionen. 
I dag huserer Regitze Bendix Mor-
tensen på Elektronikfabrikken. Her 
er hun en del af teamet på MGE1-
linjen, hvor hun tester radiomodu-
ler. Hun bor i Bjerringbro og sætter 
utrolig stor pris på, at det ikke tager 
mere end fem minutter at komme 
på arbejde.

Af Lars Lykke Christiansen  
& Jeppe Plauborg Larsen  

 
- Det er helt unikt i verden.

Bjarne Fjeldsted er ikke i tvivl. 
Grundfos Kollegiet kan noget helt 
særligt. Grundfos-direktøren med 
det globale ansvar for al laborato-
riedrift har sammen med sine folk 
brugt de seneste to år på at optimere 

måleudstyret på kollegiet, og nu bærer 
arbejdet frugt.

- Det er helt nyt for os at overvåge 
en bygning i den detaljegrad, som det 
er tilfældet her, og derfor har det taget 
lidt tid at få setuppet på plads, siger 
han og fortsætter.

- Vi har nu fået etableret et sam-
menligningsgrundlag, en såkaldt ba-
seline, så nu kan vi for alvor bruge den 
store mængde data, vi indsamler på 
kollegiet, til at udvikle vores produkter 
og forretning, siger han.

Udover at være ansvarlig for koncer-
nens laboratoriedrift er han formand 
for den styregruppe, der varetager alle 
data, der bliver indsamlet på Grundfos 
Kollegiet.

- De data, som vores 1.000 sen-
sorer indsamler, kan bruges på alle 
mulige måder. Vi kan se helt klare 
forbrugsmønstre, og vi kan via den 

store overvågning i bygningen teste 
vores produkter af under nogle meget 
kontrollerede forhold. 

Samarbejde på tværs
Der bliver hentet mere information 
ind, end vi selv kan bruge, og derfor 
har Grundfos indgået flere partner-
skaber med andre, der kan skabe ny 
viden og nye sammenhænge ud fra det 
indsamlede materiale. Udover Aarhus 
Universitet og Alexandra Instituttet, 
som fokuserer på det adfærdsbetingede 
forbrug, er elektronik- og softwarevirk-
somheden Develco også en nær sam-
arbejdspartner. Sammen med Develco 

arbejder Grundfos blandt andet med 
at indsamle viden til udvikling af sine 
sensorstyrede produkter og SmartGrid-
teknologi.

- Det er en stor styrke, at vi har al-
lieret os med samarbejdspartnere, der 
er eksperter på hvert sit område. Det 
betyder, at vi udvider vores horisont, 
når vi kigger på vores egne løsninger, 
siger Bjarne Fjeldsted.

For nuværende er der gang i tre in-
terne udviklingsprojekter på Grundfos 
Kollegiet, hvor nogle af vores fremtidige 
løsninger er under luppen. Resultaterne 
kan blive afgørende for, hvordan hjer-
nen i vores pumper kommer til at se ud.

På havnen i Aarhus ligger 
Grundfos Kollegiet, der er 
hjemsted for næsten 200 
studerende. Huset rummer 
1.000 sensorer, der leverer 
værdifulde data om bebo-
ernes forbrug af el, vand 
og varme.

Levende 
laboratorium 
giver unikke 
resultater

Grundfos Kollegiet i tal

-

-

Grundfos har støttet efterskolens 
deltagelse i FIRST LEGO League og 
har blandt andet sponseret en nyere 
Lego-robot. Og som en del af trænin-
gen har eleverne blandt andet besøgt 
Grundfos, hvor de har set, hvordan vi 
arbejder med udvikling af produkter.

- FIRST LEGO League er en god anled-
ning til at få de unge til at arbejde med 
innovation og udvikling og få smag for 
det. Derfor viser vi dem gerne, hvordan 
de kan tage deres nytænkende ideer 
med videre i både uddannelses- og ar-
bejdslivet. Men vi håber også, at vores 
samarbejde med skolen kan fungere 
som en fødekanal til vores lærlinge-
uddannelser, siger Jørgen Aabo fra 
Attraction, der koordinerer besøg fra 
studerende.

Af Gitte Thordahl Jespersen
 

Fingrene har godt fat i de små kanter 
og hiver klodserne fra hinanden. En 
efter en. Hundredvis af dem ligger på 
bordet og bliver nøje sorteret både 
efter form og farve. De otte elever ryd-
der op efter flere måneders arbejde 
med at bygge den programmerede 
robot, der endte med at bringe dem 
helt til finalerne i USA i FIRST LEGO 

League. Her var 80 vinderhold fra 
hele verden samlet til de sidste kon-
kurrencer. 

 - Det var en kæmpe oplevelse at 
være blandt så mange forskellige na-
tionaliteter.  Alle snakkede sammen, 
hvad end man var fra Brasilien, Hawaii 
eller Sydafrika, og vi arbejdede alle 
med det samme, siger Miriam Lodahl, 
der går i tiende klasse på Hedemølle 
Efterskole i Bjerringbro. 

Innovativ idé  
Eleverne og deres lærer, Vita Kristen-
sen, har igennem hele skoleåret ar-
bejdet hen imod deltagelsen i Lego-
konkurrencen, som skal vække unges 
interesse for videnskab og teknologi. 
Først blev de blandt Danmarks bed-
ste, og derefter var det mesterskabet i 
Skandinavien, de vandt, og som sendte 

dem til finalerne i St. Louis, Missouri, 
i april. 

Den programmerede robot skulle 
selv kunne finde vej igennem en bane. 
Men teknikken drillede eleverne, der 
blev en smule skuffede, da et godt re-
sultat havde givet dem en andenplads. 

- Vi blev både bedømt på vores sam-
arbejde, idéer og arbejde. For ameri-
kanerne handler konkurrencen også 
meget om de bløde værdier – altså bare 
det at deltage. Men vi gik ligeså meget 
efter at vinde, siger Miriam Lodahl. 

Eleverne fra Hedemølle Efterskole 
fik da også stor ros for deres innovative 
måde, de havde bygget robotten på, 
samt for deres gode samarbejde og 
klare strategi for at løse opgaverne. 
Udover robotten havde eleverne også 
udtænkt en flise, der kan samle regn-
vand, filtrere det og genbruge det. 

Med opbakning fra Grund-
fos bragte en program-
meret robot bygget af 
legoklodser otte elever fra 
Hedemølle Efterskole til 
den internationale finale i 
FIRST LEGO League i USA.

Innovativ robot sendte elever til USA
Eleverne på Hedemølle Efterskole har nydt godt af støtten fra Grundfos, der hjalp dem med at komme til USA og dyste mod 80 andre hold fra hele verden.  
Foto: Gitte Thordahl Jespersen
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Af Lars Lykke Christiansen  
& Jeppe Plauborg Larsen  

 
Han peger på en lille, hvid boks til 
venstre for døren på kollegieværelset. 
Den er det eneste, der minder Kim 
Laursen om, at hver gang han tænder 
vandhanen for at fylde elkedlen, bliver 
forbruget af både vand og strøm over-
våget. Og det er ned i mindste detalje.

- Jeg tænker ikke over, at der bli-
ver holdt øje med mit forbrug, og jeg 

mærker ikke noget til det i hverdagen, 
siger han.

Men det er ikke kun den hvide boks, 
der sender værdifuld information til 
teknikrummet i kælderen. Der er sen-
sorer flere steder, og i hver lejlighed 
bliver CO2, luftfugtighed, temperatur, 
el, vand og varme fulgt nøje. 

En viden, som ikke kun giver Grund-
fos værdifulde data, som kan bruges i 
produktudviklingen. 

På Alexandra Instituttet sidder der 

nemlig en antropolog, som har specia-
liseret sig i brugeradfærd i forhold til 
energi og teknologi. Og for Johanne 
Mose Entwistle er kollegiet et sandt 
slaraffenland.

- Det er helt specielt, at vi har et 
miljø med så mange data i forbindelse 
med beboelse. Bygninger af Grundfos 
Kollegiets slags er der ikke mange af 
i verden, og de eneste andre, jeg har 
hørt om, er i forbindelse med kontor-
bygninger, fortæller hun.

Johanne Mose Entwistle undersøger 
blandt andet, hvad der ligger bag men-
neskers energiforbrug.

- Og til det er kollegiet helt perfekt. 
Jeg har de nødvendige data til at forstå 
deres adfærd, og derfor kan jeg forsøge 
at påvirke beboerne på en måde, som 
vil have en effekt på energiforbruget, 
siger hun og forklarer, at arbejdet med 
at analyse beboernes adfærd er en del 
af projekterne EcoSense og Virtual 
Power Plant.

Sammenholde data
Udover de store mængder af data, som 
fortæller, om det er en brødrister eller 
en hårtørrer, der bliver sat i stikkon-
takten, og hvor meget vand der bliver 
brugt til opvasken, har en af Johanne 
Mose Entwistles kollegaer boet på kol-
legiet. Hendes erfaringer er blandt 
andet blevet brugt som grundlag for 
de interviews og spørgeskemaun-
dersøgelser om energiforbrug, som 
beboerne har skullet udfylde. Ifølge 
Johanne Mose Entwistle er det, når 
man sammenholder svarene fra un-
dersøgelsen og data fra hver lejlighed, 
at det bliver interessant. 

- Når vi samler alle informationer, 
så ved vi, hvilke knapper vi kan trykke 

på i teknikummet, og så kan projektet 
jo rent faktisk bidrage til Grundfos’ 
forretning, siger hun og fremhæver 
Grundfos’ tilgang til Alexandra Insti-
tuttets arbejde.

- Jeg er overrasket over den åbenhed 
og tillid, som Grundfos har vist os, for 
vi ved jo ikke præcist, hvor projektet 
fører os hen, siger hun.

Et godt forhold
Selvom Kim Laursen ikke mærker 
noget til Grundfos’ mange sensorer 
i hverdagen, så har han alligevel en 
klar holdning til projektet.

- Jeg synes, at det er en idé ide at 
overvåge en hel bygning, og jeg er 
spændt på at se, hvad der kommer 
ud af alle de projekter, som der er gang 
i, siger den 27-årige IT-ingeniør, der 
på grund af sin uddannelse har en 
naturlig interesse for teknik. Han er 
også med til at arrangere den årlige 
begivenhed, hvor Grundfos samler be-
boerne for at fortælle om resultaterne 
og kommende projekter.

- Det er sjovt at være en del af det 
team, der plejer forholdet mellem be-
boerne og Grundfos, siger han. 

Ifølge Bjarne Fjelsted, der er an-
svarlig for den globale laboratorie-
drift og står i spidsen for Grundfos 
Kollegiets styregruppe, er forholdet 
mellem de studerende og Grundfos 
altafgørende.

- Det er vigtigt for os, at vi har et 
godt forhold til de studerende, for de 
bor jo vitterligt i et levende laborato-
rium, hvor vi sommetider er nødt til at 
komme ind i lejlighederne for at skifte 
en sensor eller lave andre justeringer, 
siger han.

I de 159 lejligheder på 
Grundfos Kollegiet beret-
ter sensorer om beboernes 
forbrug. Adfærden hos kol-
legianerne bruger Alexan-
dra Instituttet til at forstå 
deres forbrugsmønster. 

Hver en bevægelse bliver fulgt

Hjælp os med at gøre Løberen endnu bedre 
Kære kollega
Vi gennemfører i øjeblikket en undersøgelse blandt 
alle medarbejdere i Danmark. Vi vil derfor gerne 
vide, hvad du mener om Løberen, så vi i fremtiden 
kan lave et endnu bedre blad til dig.

Din besvarelse indgår i en samlet vurdering af Lø-
beren, hvorfor du vil være anonym i undersøgelsen.

Du kan vælge, om du vil besvare spørgeskemaet via 
Insite eller udfylde spørgeskemaet her på siden. Du 
kan kun deltage én gang. Det tager cirka to til fire 
minutter at besvare spørgsmålene.

Vind en iPod Shuffle
Du har mulighed for at deltage i en konkurrence i 
forbindelse med undersøgelsen, hvor du kan vinde 
en af to iPods – du skal blot oplyse dit medarbejder-
nummer. Vores analysepartner står suverænt for 
udtrækning af vinderne og er de eneste med adgang 
til dit medarbejdernummer og dine svar i skemaet.

Vi håber, at du vil deltage, og at du vil besvare ske-
maet senest tirsdag, 23. september 2014.

Sådan gør du
Hvis du vælger at udfylde spørgeskemaet, bedes du 
aflevere det i én af de ”svarkasser”, der er opstillet 
ved udgangene i fabrikkerne. Du kan også gå ind på 
Insite og klikke på linket i den interne meddelelse: 
Hjælp os med at gøre Løberen endnu bedre.

Med venlig hilsen

Kommunikationsafdelingen

Køn
Kvinde .............................................................................................  1
Mand ...............................................................................................  2

Hvor lang tid har du arbejdet for Grundfos? 
Under 1 år .......................................................................................  1
1-3 år .................................................................................................  2
Mere end 3 år................................................................................  3

Hvilken beskrivelse passer bedst på dit job? 
Funktionær ...................................................................................  1
Timelønnet....................................................................................  2
Leder ................................................................................................  3

Hvordan læser du Løberen?
Jeg læser altid hele bladet .......................................................  1
Jeg læser de fleste artikler .......................................................  2
Jeg bladrer det igennem og kigger på billederne ..........  3
Jeg skimmer overskrifterne....................................................  4
Ved ikke ..........................................................................................  5

Løberen - Overordnet
 Meget utilfreds Meget tilfreds Ved ikke 
Hvor tilfreds er du alt i alt med bladet Løberen ........  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Angiv venligst, hvor uenig/enig du er i følgende udsagn:
 Helt uenig          Helt enig Ved ikke
Jeg ser altid frem til at modtage Løberen ....................  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Løberen er et rigtig godt medarbejderblad .................  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Bladets format og størrelse passer mig fint ................  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Bladets udseende er flot og indbydende ......................  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Bladet er generelt læsevenligt..........................................  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Løberen er generelt et godt udtryk på vores værdier  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Løberen er spændende læsning ......................................  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Det er vigtigt for mig, at vi har et blad som Løberen ...  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 
 Fortsættes på bagsiden
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FOR GRUNDFOS-MEDARBEJDERE I DANMARK

LØBEREN

Klar til udfordringer i alpelandet

Rudi Steffensen har takket ja til at blive en del af Grundfos Cor-

porate Purchase, der samler indkøbsfunktionen i den schweizi-

ske by Zug. Flytningen giver ham nye opgaver og mulighed for 

at opleve en ny kultur. 

S. 9

Ivrige lærlinge skal tænke sig om

Sandsynligheden for, at en lærling får en arbejdsarbejde, er 

langt større end for deres faglærte kollegaer. Nye sikkerheds-

initiativer skal få de unge til i højere grad at stoppe op og 

tænke sig om, inden de går i gang med arbejdet.  Gammel rystemaskine får nyt liv

Velgørenhedsprojekt indsamler dåseringe, som bliver for-

vandlet til kontanter og sendt til et sygehus i Thailand, der 

laver benproteser. Sorteringen glider nu lidt lettere, efter at en 

af Grundfos’ rystemaskiner er blevet en del af arbejdet.

S. 4
S. 6

Mike mestrer 
musik og 
mekanik

Læs mere på side 5.

Mads Nipper fik 
varm velkomst

Mere end 1.000 medarbejdere mødte 

op for at se og høre, hvad Mads Nipper 

havde på hjerte, da han på den sidste  

dag i marts blev præsenteret som 

Grundfos’ nye koncernchef.

Medarbejderne var mødt op for at blive klogere på, hvorfor 

han fra 1. august har valgt at takke ja til at stå i spidsen 

for 19.000 medarbejdere verden over. Og de fik, hvad de 

kom efter.  
Fortsættes på side 3.
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FOR GRUNDFOS-MEDARBEJDERE I DANMARKLØBEREN

S. 10
Vask af handsker sparer penge
Med 250.000 par handsker om året til en værdi af fire millio-ner kroner er det muligt at spare mange penge på at genbruge handskerne. Samarbejde på tværs skabte idéen, som Fleksafde-lingen fører ud i livet.

Et halvt århundrede i fritidens tegnI juni kunne Grundfos Hobby-Sport fejre, at et fodboldhold for 50 år siden lagde grundstenen til den frivillige forening. I dag spænder aktiviteterne over alt fra spinning, strikkeklub til  korsang. 

S. 4Farvel til tung teknik
Teknisk dokumentation bliver mere smidig, og der kommer større fokus på kundens behov, når Teknisk Marketing indfører ny standard. Det betyder, at det er slut med tykke installations-vejledninger.

S. 7

Jesper har 
skudt sig  
til tops 
Læs mere på side 6.

FLERE OG STØRRE – GRUNDFOS 
OLYMPICS HAR 
VOKSEVÆRK

s. 12

Energicentralen vinder pris
Heat Pump City of the year 2014. Den titel kan Viborg Kommune smykke sig med det næste års tid. Projektet, som kommunen har deltaget med, er Energicentra-len, der ligger på Jørgens Allé i Bjerringbro. Grundfos og Bjerringbro Varmeværk er hovedarkitekterne bag Energicentralen. 

- Det er dejligt, at der er så stor interesse og opmærk-somhed omkring vores setup, og netop det faktum, at en privat virksomhed og et varmeværk indgår i et meget tæt samarbejde, er noget, som har fået folk op af sto-lene, siger Senior Project Manager Klaus E. Christensen.Løsningen udnytter, at Grundfos skal have kølet maskinerne samtidig med, at varmeværket får tilført varme fra kølemaskinerne, som de kan sende ud til gavn for byens borgere, der sparer penge. Det er European Heat Pump Association, der står bag kåringen.

PRODUKTION AF BRØNDE FLYTTER TIL ODENSE
s. 15

Kim Laursen var en del af det første hold studerende, der flyttede ind på Grundfos Kollegiet i 2012. Fotos: Jeppe Plauborg Larsen


