Kistefos Museum bygges
som en snoet kunstbro over
Randselven

Styring og overvågning
af alle Kistefos’
bygningsinstallationer

Strøm Hansen har løst opgaven via et samarbejde mellem automation, entreprise og el-tavler

STRØM HANSEN DESIGNER BMS TIL EN AF VERDENS FEM SMUKKESTE BYGNINGER

Kommende galleriområde i
den nordlige ende af kunstbroen.

I Norges pragtfulde fjeldlandskab,
ca. 75 km nordvest for Oslo, finder
man den lille by Jevnaker, der er på vej
til verdensberømmelse for det spektakulære Kistefos Museum. Museet er
tegnet af den danske stjernearkitekt,
Bjarke Ingels, og integreres smukt
med den dramatiske, norske natur,
hvor det bygges som en snoet „kunstbro“ over Randselven i området.
Én af 5 smukkeste bygninger
For nylig kårede britiske ”The Telegraph” de 5 smukkeste bygninger,
der åbner i 2019, og Kistefos Museum
rangerer her på lige fod med bl.a. kulturcentret The Shed i New York - og
Strøm Hansen er stolt af at have været
med til at bygge så fantastisk et værk.

Detajleret BMS
Strøm Hansen fik opgaven som en
del af et samarbejde med nordjyske
Bladt industries, og Strøm Hansens
del af projektet favner hele el-entreprisen; både arkitektonisk belysning,
kameraovervågning (CCTV), alarm, eltavler (bygget på eget tavleværksted)
og netværk. Yderligere har vi designet,
programmeret og leveret et meget
brugervenligt Building Management
System, der styrer og overvåger samtlige bygningsinstallationer. Systemet,
der bygger på et standard-SCADA-system fra automationsverdenen har tillige en detaljeringsgrad, der går langt
ud over almindelige BMS-systemer.
Opgaven er udført som et samarbejde mellem tre af Strøm Hansens 8
indsatsområder: Entreprise, Automation og El-tavler, og er én af de opgaver,
hvor vi trækker på vores ”højeste fællesnævner”; evnen til at få to plus to til
at give mere end fire.

Den højeste fællesnævner
Hos Strøm Hansen er udvikling
af viden en del af vores DNA. Det
er grundlaget for at kunne modsvare kundernes krav om et fortsat
højere (teknologisk) vidensniveau
– og for vores arbejdsglæde i det
daglige. Men det er ikke kun, når vi
får nye folk med ny viden, eller når
nogen videreuddanner sig, at vi udvikler viden hos Strøm Hansen. Det
foregår også på tværs af vores 8
indsatsområder.
Når dygtige medarbejdere fra
f.eks. automation, entreprise og eltavler med hver deres spidskompetencer løfter opgaver til unikke
løsninger, inspirerer vi hinanden til
nye ideer og nye måder at løse opgaver på. Hos Strøm Hansen kalder
vi dette fænomen ”den højeste fællesnævner”; eller dér, hvor to plus
to giver mere end fire.
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