Hvad arbejder jeg med i KNI?
Betina Mathiasen, bygningsdesigningeniør
Anlægsafdelingen, KNI Servicecenter

Betina Mathiasen er vores ingeniør i KNI, og hun har base i anlægsafdelingen. Hvad er Betinas
arbejdsopgaver så i det daglige?
- En af mine vigtigste opgaver er at planlægge de projekter, som vi skal lave. Vi har som oftest rådgivere til at tegne og lave selve papirarbejdet til projekterne, fordi det er det som de er eksperter
til. Men før projekterne overhovedet kommer ud til rådgiverne skal vi internt i KNI have afklaret
hvad vi vil, hvornår og hvordan. Og det er ikke altid den letteste opgave at planlægge et byggeri,
fordi der er mange ting som spiller ind i vores projekter, fortæller Betina.
For det meste er det nemlig renoveringsopgaver, som skal laves i en butik, der skal fungere samtidig, hvilket i sig selv er en udfordring.
Der er mange interessenter i selv et simpelt renoveringsprojekt. Både købmand, regionschef, itafdeling, div. myndigheder som kommune og Nukissiorfiit skal måske inddrages, indimellem skal
marketing, logistik, indkøb og ekstern inventarleverandør eller fryserleverandør også med.
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Vi bliver dygtigere
Betina fortæller, at de stadig har lidt vej endnu før de når i mål med at sende helt gode og afklarede projekter ud af huset.
Men man bliver hele tiden dygtigere.
- Vi bliver heldigvis bedre og bedre til at koordinere med alle de forskellige afdelinger. Men det er
jo også det, der er spændende. At man kan få lov til at være med til at udvikle, siger Betina.
Hvordan forbereder man så projekter? De er et stort arbejde, oplyser Betina.
Før opgaven udliciteres, får Betina og co. opgaven retur til endelig gennemgang.
- Så bruger jeg nogle gange en halv eller hel dag på at gennemgå et projekt for at se, om alt er
som vi ønsker det og som vi har aftalt med rådgiverne. Det er alt fra hvilke materialer der skal bruges, farver og indretning til kontraktforhold og tidsplaner osv. Hvis man ikke er vant til at læse et
udbudsmateriale, kan det være ret svært, og derfor fungerer jeg som en slags ”tolk” af det tekniske sprog og tegninger til Pilersuisoq folkene. Jeg tager alle de vigtigste ting ud og gennemgår
dem med købmændene og regionscheferne, så de kan komme med kommentarer og ønsker til
rettelser, fortæller Betina.

Betina Mathiasen arbejder tæt med sin ingeniørkollega Peter Sarkov, de er i samme afdeling.

Presserende opgaver
Udover de nævnte projekter, modtager anlægsafdelingen en del hastesager. For det meste oliefyr
som er gået ud og ikke kan starte, frostsprængninger af huse og indbrud i butikkerne.
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Det er ting som skal laves med det samme, og man tager kontakt til håndværkere, som kan tage til
stedet. Nogle enkelte gange må man også selv tage til Stark og købe nogle materialer og få sendt
ud, så de selv kan fikse nogle ting i butikkerne.
- Det varierer en del, hvordan mine dage ser ud, men samlet set går alle mine opgaver ud på enten at planlægge eller styre byggeprojekter, som vi skal have udført i KNI. Nogle dage kan jeg bruge al tiden på at kommunikere på mail og telefon med rådgivere og håndværkere på forskellige
projekter. Andre dage kan jeg bruge en hel dag på at fordybe mig i et udbudsmateriale, og andre
dage igen kan jeg holde møder hele dagen, siger Betina.
Indimellem er der også tilsynsrejser, hvor Betina registrerer tilstanden på vores bygninger eller
rejser, hvor hun deltager i ombygninger, når der skal nyt inventar til butikkerne.

Betina i sit kontor i anlægsafdelingen.

Over 50 projekter
Der er syv medarbejdere i anlægsafdelingen, og Betina har over 50 projekter kørende, som hun
har ansvaret for.
Hvad er så disse projekter for noget? Hvis vi kigger på de større anlægsprojekter, er de forskelligartede.
- Af større byggeprojekter, jeg styrer i øjeblikket, er en ny jagtbutik i Tasiusaq, en ny nærbutik i
Uummannaq, personaleboliger i Nuussuaq, Uummannaq og Ittoqqortoormiit, og så har vi netop lige afleveret en ny personalebolig i Upernavik. Derudover er vi i gang med planlægning af store renoveringsefterslæbs opgaver i Ikerasak og Kangersuatsiaq, samt en personalebolig og et frysehus i
Qaanaaq, som efter planen startes op til næste sommer, fortæller Betina.
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Mindeværdige opgaver
Betina kommer ind på de mest udfordrende opgaver, hun har haft. En af dem skete i sommers,
hvor corona bærer skylden.
- En af mine mest specielle og udfordrende opgaver indtil nu har nok været i sommers, hvor vi
pludselig måtte overtage en hel inventarombygning pga. inventarfolkene fra Danmark, der ikke
kunne komme herop grundet corona. Jeg var med til inventarombygning i Uummannaq i 2018 og
havde derfor nogenlunde set hvordan en ombygning foregik, men udover dette havde jeg ingen
praktisk erfaring med dette.
Jeg var i Qaanaaq i 2 uger og styre ombygningen af den store butik, hvor der både skulle laves nye
lamper, males gulve og skiftes alt inventar. Det var virkelig krævende at skulle holde styr på koordinering med en del af butikken i drift, en del af butikken som skulle male gulv og så resten hvor vi
ombyggede inventar. At skabe overblik over materialer, som var ankommet lang tid i forvejen og
var spredt rundt og så planlægge og lægge tidsplan for hvornår vi gør hvad, så det hele gik op i en
højere enhed, var rigtig spændende. Det var lange dage på 12 timer næsten hver dag og flere dage fik jeg ikke engang tid til at sidde ned til frokost. Men det var også super spændende og sjovt at
komme væk fra skrivebordet og arbejde tæt sammen med vores personale i butikken, som bare
var super gode. Det er altid dejligt når vi kommer ud og møder kollegaer som vi ofte snakker med
i telefonen, men sjældent møder, fortæller Betina.
Der er også noget, hun arbejdsmæssigt glæder sig til.
- Jeg glæder mig til det nye regnskabssystem, da det lyder til, at vi måske kan slippe for at lave
dobbeltarbejde i både regnskab og anlæg, slutter Betina.
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