
 

Mandag morgen news 21. november  2016 
5 

München: Milliarder til skolebyggeri  
Det tyske messekoncept Schulbau var atter vendt tilbage til München i sidste uge. Denne gang med et 
rekordstort antal udstillere på 70, der vidste at der skulle investeres milliarder til nybyggeri og renovering 
af skoler.  
 Schulbau’s messechef Kirsten Jung fortæller til Bygge-
eksport, at byen vil doble investeringerne alene til renovering 
til nu samlet 9 milliarder euro frem til år 2030. Herudover skal 
der i samme periode bygges 57 nye skoler. Årsagen er dels 
flere års manglende vedligeholdelse og del et kraftigt stigende antal tilflyttere og 
migranter på over 230.000 årligt. Det lægger desuden også pres på boligsituatio-
nen, hvor der årligt skal bygges 47.000 boliger for at følge behovet.  
 Det er argumenter, der trækker og derfor det rekordstore antal udstillere 
heraf en lille håndfuld danske og alle gengangere Troldtekt, Airmaster og Rock-
panel. Antallet af besøgende fagfolk rundede næsten 3.000, der udover at besø-
ge udstillerne også lytter til en anden vigtig del af Schulbau: 
Omfattende seminarprogram 
Seminarer med erfarings– og idéudveksling mellem lokale skolemyndigheder og 
rådgivere, hvor og danske arkitekter bidrager. Denne gang Smak Arkitekter og fra 
Henning Larsens Achitects kontor i München partner og designdirektør Viggo 
Haremst, der med internationale erfaringer både fra Skandinavien og Tyskland, 
her senest Frankfurt School of Finance & Management og netop indviet Siemens 
hovedkontor i München, at for både skoler og kontorer er det vigtigt for et godt 
lærings– og arbejdsmiljø at skabe optimalt med naturlig lys. 
Øget tilfredshed 
De danske udstillere udtrykte samstemmende til Byggeeksport øget tilfredshed 
med deres deltagelse. De besøgende vidste nu bedre, hvad de kunne hente af 
inputs på Schulbau og var derfor bedre forberedte. 
 
Ingen penge til ventilation 
Hos Airmaster, der producerer decentrale ventilationsanlæg,  der udstiller via 
deres tyske forhandler Airflow, fortalte eksportchef Claus Pasgaard (red. næste 
dag på vvs-messen Get Nord i Hamburg) at München ikke prioriterer mekanisk 
ventilation ved renovering. Dels fordi de ikke har en lovgivning som f.eks. i Danmark, og dels fordi de me-
ner, at naturlig ventilation er nok. Men efterfølgende erfarer de fugtproblemer, dårligt indeklima med bl.a. 
hovedpine, som skal løses efter at de har ofret millioner af euro. 
  - Så selvom det virker paradoksalt, at vi så deltager her på Schulbau, så er vi her alligevel, fordi vi 
konstaterer at ingeniørerne nu kender os, og de beder os hjælpe dem. Så vi er overbevist om, at vores 
løsninger nok skal blive brugt. Det kræver lidt tålmodighed, men understøttes også af at det tyske Frauen-
hofinstitut har dokumenteret, at det tyske samfund henter en ge-
vinst på 9 pct. ved at investere i indeklima.  
  
Ny tysk pris endnu et løft for Troldtekt 
Troldtekt’s tyske landechef Jesper Kvist, forklarer til Byggeeks-
port på Schulbau, at de satser på rådgivere, og det har givet suc-
cés også i Tyskland, hvor de har kontor i Hamburg.   
 Deltagelsen på Schulbau i München for anden gang i træk  
styrker vores indsats i München-området, hvilket vi allerede har 
mærket, fortæller Jesper Kvist. Vi har en forhandler, referencer 
med skolebyggeri i München. Ekstra opmærksom for Troldtekts 
produkter bidrager for andet år i træk tildelingen af German De-
sign Award 2017 for udviklingen af deres rhombeformet akustik-
plader i sort og hvidt. Prisen bliver officielt først overrakt næste 
år. 
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