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Mikas S. Christiansen er optaget som 
associeret partner hos Wissenberg. Til 
daglig er han afdelingsleder for Klimatil-
pasning og Bæredygtighed hos Wissen-
berg, som han var med til at starte, da 
han blev ansat hos Wissenberg i 2019. I 
dag har afdelingen otte faste medarbej-
dere og en praktikant, og den forventes at 
vokse yderligere i de kommende år. Vi har 
talt med Mikas om, hvor hans afdeling er 
på vej hen.
Mikas fortæller: ”Vi startede som ’Kli-

matilpasning og Byrum´ i 2019 og gik 
ret hurtigt fra 1 til 2 til 3 personer. Fra 
starten af 2020, faktisk samtidig med at 
COVID-19 kom, begyndte vi at udvide 
med flere medarbejdere, så vi i dag er ni. 
Og jeg kan sagtens forestille mig, at vi i 
2022 kommer til at ansætte nogle flere. 
Udviklingen i opgaverne peger meget i 
vores retning”. 
Anlægsrådgivning om det på og under 
jorden
I Wissenberg-regi er afdelingen for Klima-

tilpasning og Bæredygtighed lidt speciel, 
idet Wissenberg generelt primært arbej-
der med byggeri, boliger - med bygninger. 
I Klimatilpasning og Bæredygtighed yder 
man derimod anlægsrådgivning. ”Det 
er ikke fordi, vi skal være en egentlig 
anlægsafdeling, men klimatilpasning er 
anlægsarbejder uden for bygningerne, 
og bæredygtighed angår både opgaver i 
bygninger og opgaver med udearealer. Så 
vi skal være bevidste om, at Wissenberg 
faktisk også laver andet end bygninger”, 
forklarer Mikas og fortsætter: ”I min af-
deling tager vi os så vidt muligt af alle de 
opgaver, der foregår i jorden, hvad enten 
dette er under kælderen eller uden for 
fundamentet. Og selv om vi nu hedder 

Klimatilpasning og Bæredygtighed, så 
arbejder vi stadig med byrum, for det er 
i byrum, mange af vores arbejdsopgaver 
ligger”. 
Arbejdet med bæredygtigheden
Mikas oplever, at der er megen positiv 
synergi i kombinationen af klimatilpas-

ning og bæredygtighed. I forbindelse med 
klimatilpasning har man tidligere ikke haft 
så meget fokus på bæredygtighed, men 
som Mikas fastslår, så er klimatilpasnings-

projekterne udtryk for en mere bæredyg-

tig tilgang til håndteringen af regnvand. 
Klimatilpasningsprojekter giver et bære-

dygtigt udemiljø. Ifølge Mikas giver det 
derfor rigtig god mening at kombinere de 
to fagområder.
”Vi vil være med til at sikre, at der er 
fokus på bæredygtighed hos Wissenberg, 
og at ambitionsniveauet er højt. Det er 
nu heller ikke svært, for jeg oplever, at 
der er stærk opbakning i organisationen 
og ikke mindst i Wissenbergs ledelses-

gruppe”, siger Mikas. ”Det er dog klart, 
at der er mange andre aspekter ved 
bæredygtighed, som fx ressourcefor-
brug, energioptimering og cirkularitet i 
materialeanvendelsen, som er - og også 
skal være - funderet i Wissenbergs andre 
afdelinger”.
Urbane landskabsingeniører sætter 
biodiversitet på programmet
Som noget relativt nyt er Mikas’ afdeling 
også begyndt at arbejde med emner, 
såsom biodiversitet og koncepter som 
’vild med vilje’. Mikas forklarer: ”Det kan 
vi, fordi vi har valgt at ansætte nogle af 
de nye urbane landskabsingeniører, der 
netop formår at arbejde i et felt, der 
spænder fra vild natur til udendørs tekni-
ske installationer. Deres arbejde grænser 

selvfølgelig op til landskabsarkitekternes 
domæne, og det betyder, at vi kan sam-

arbejde på et højere fælles vidensniveau. 
Det giver masser af værdi til projekterne 
med kompetencerne hos den nye type 
medarbejdere”.
Samarbejdet med landskabsarkitekterne
Mikas fortæller, at man i forbindelse med 
alle afdelingens projekter lægger kræfter i 
at finde de optimale samarbejdspartnere. 
Når der fx arbejdes med klimatilpasning, 
så vil man meget gerne samarbejde med 
en landskabsarkitekt, for de har nogle 
andre vinkler på projektet og er med på 
beatet i forhold til fx beboernes ønsker. 
Mødet mellem landskabsarkitekternes 
kompetencer og de kompetencer, som 
Mikas og hans kolleger har, danner 
grundlag for god faglig sparring og et 
godt samspil mellem deres respektive 
fag.
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Landskab får højere prioritet
Tidligere var landskabsarbejder ofte no-

get af det første, man sparede på, fx når 
der skulle gennemføres store helhedspla-

ner. Den går, ifølge Mikas, ikke længere 
i dag. Hvis projektet også omfatter 
klimatilpasning, så er det alfa og omega, 
at landskabsarkitektens del også gennem-

føres, hvis resultatet, der står tilbage over 
jorden, skal være i orden.
Mikas forklarer: ”Når man samarbejder 
med forsyningsselskaberne om klima-

tilpasning, så er der nogle ting, som de 
kan og vil, og som de – rent lovgivnings-

mæssigt – må. Det er vigtigt at holde sig 
inden for disse rammer. Men der er også 
en generel forståelse for, at vi også skal 
lave et overfladeprojekt, så vi efterlader 
et gård- eller byrum, som beboerne vil 
være glade for at indtage. På klimatilpas-

ningsprojekter er det generelt svært at 
nedprioritere overflade- eller landskabs-

delen, da den ofte omfatter vandveje, 
grøfter og lavninger til nedsivning. Hvis 
man sparer det væk, kan projektet ikke 
det, det skal kunne. Det skal fungere 
teknisk, men det skal også fungere som 
et godt socialt uderum bagefter. Som 
ingeniører er vi meget afhængige af, hvad 
landskabsarkitekten tegner, og han eller 
hun er afhængig af de forudsætninger, 
vi sætter op for projektet. Det er meget 
integreret”.
På længere sigt håber Mikas på, at han 
kan finde 2-3 eksterne samarbejdspart-
nere, som afdelingen fast samarbejder 
med. ”Hvis man kender hinanden godt 
og har en god kemi, så er det sjovere at 
løse opgaverne sammen. Og når det er 
sjovt at samarbejde og lave projekterne, 
så gør man det ofte også mere effektivt. I 
sidste ende giver det et bedre resultat og 
en bedre økonomi i projektet”, forklarer 
Mikas. 
Udviklingsprojekter omkring DGNB og 
genbrug
Det er også afdelingen for Klimatilpasning 
og Bæredygtighed, der involverer sig i 
udviklingsprojekter vedrørende bære-

dygtighed og er med helt fremme på 
anvendelsen af nye teknologier. Man vil 
ikke nødvendigvis være blandt de største 
inden for området, men man vil gerne 

være blandt de bedste. Mikas uddyber: 
”Sammen med Green Building Council 
prøver vi at udvikle en ny DGNB-klasse for 
byrum, der har mere fokus på biodiversi-
tet og klimatilpasning. Den eksisterende 
DGNB-klasse for byområder angår mere 
anlæggelsen af større nye byområder. Det 
er noget, vi forsøger at skabe et samar-
bejde om med nogle af de større almene 
boligadministrationsselskaber, da de har 
udvist interesse for en sådan DGNB-klas-

se”.
Ud over DGNB, som Mikas oplever, er et 
godt fælles udgangspunkt for branchen, 
så er bæredygtighed eksempelvis også 
sådan noget som cirkulær brug af mate-

rialer; en dagsorden, som Mikas og hans 
team gerne vil være med til at udbrede. 
De står eksempelvis bag en undersøgelse 
af potentialet i genbrug af tegltagsten 
samt én om mulighederne for genbrug af 
beton i forbindelse med renoveringen af 
Taastrupgaard; begge finansieret af Re-

aldania. Og i øjeblikket afprøver teamet 
også den frivillige bæredygtighedsklasse 
på et renoveringsprojekt for DAB. ”Vi har 
heldigvis et superengageret ungt team, 
som gerne vil sætte sig ind i alle nye ting, 
og som gerne vil være med til at præge 
udviklingen inden for bæredygtighed 
fremover”, konkluderer Mikas.

De tre DGNB-konsulenter i Mikas’ afdeling: Line, Izabelle og Vincent

Rapport om genbrug af tegltagsten

Gårdrum i Stjernen (eksisterende forhold)

PROJEKT:
Klimatilpasning af Stjernen
Stjernen er et anlægsprojekt, der 
omfatter en række store gårdrum på 
Frederiksberg. Anledningen til projektet 
er, at kloakken skal renoveres. Bygher-
re har så valgt at separere regn- og 
spildevand i samme omgang, da der 
under alle omstændigheder vil komme 
et myndighedskrav om dette. Når regn- 
og spildevand skal separeres, er det 
oplagt samtidig at tænke på nye mere 
bæredygtige løsninger til håndteringen 
af regnvandet.


