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Gyrite Brandt
Geolog
Ny kandidat. Søger om optagelse i Miljøfagligt Udvalg foråret 2014
Spidskompetencer
Grundvandsbeskyttelse, vandforvaltning, geologi, hydrogeologi, pesticider, landbrug
Faglige interesseområde.
Grundvandsbeskyttelse, monitering af miljøets forureningstilstand, mulige indsatsområder af både teknisk
som politisk/økonomisk karakter til fremme af et bedre vandmilø og natur.
Geografisk
Har arbejdet med problemstillinger tilknyttet grundvandsindvinding i Hovedstadsområdet. Har arbejdet med
flere EU-projekter som dækker en stor del af Europa. Specielt implementeringen af EU’s vandrammedirektiv
har været omdrejningspunktet. Hertil projekter med fokus på klimatilpasning (kystzoneforvaltning).
Arbejdserfaringer.
Jeg er uddannet geolog med speciale i sedimentologi fra Københavns Universitet i 1986..
Har arbejdet i oliebranchen i Norge, i Hovedstadsrådet og Frederiksborg Amt med råstofforvaltning og i Københavns Amt med kemikalieaffaldsdepoter.
I 15 år var jeg ansat i Københavns Vandforsyning (nu HOFOR) hvor mine hovedopgaver var grundvandsindvinding og –beskyttelse samt etablering af lokale vandsamarbejder.
Var derefter ansat i KL i fire år (2008 til 2011) hvor jeg var ansvarlig for interessevaretagelsen på vandområdet (Vandsektorlov, klimatilpasning, spildevandssystemer i byerne m.m.).
De sidste to år har jeg været selvstændig (GB Consult) og har været ansat som en del af Miljøministerens
rejsehold omkring klimatilpasning i 2012 og 2013.
Modtog i 2009 G.O. Andrups grundvandspris for min mangeårige indsats for grundvandsbeskyttelse. Prisen
blev overrakt af Miljøminister Troels Lund Poulsen.
Jeg har i mange år arbejdet i politisk styrede organisationer, og jeg mener, at der hvor spændende og varige
løsninger findes på miljøproblemer er der hvor teknik og politik mødes.
Har skrevet en lang række artikler, både videnskabelige som af mere populær karakter.
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Klaus Hansen
Titel Civilingeniør (1967), Seniorforsker (tidl.)
Ny Kandidat (2013) til Miljøfagligt Udvalg.
Spidskompetencer
Miljø- og bæredygtighedsvurdering af bygninger inkl. medvirken i og viden om en række danske og europæiske indsatser på området, samt viden om byggeriets materialestrømme.
Faglige interesseområder
Miljø- og ressourcepolitik samt hertil hørende standardisering, data og værktøjer rettet mod byggeri og
byudvikling.

Geografisk
Jeg bor i Gentofte, men har også stærke relationer til Tisvilde (sommerhus) og til Nordvestjylland (opvækst).
Arbejdserfaringer
Bidrog i 1975 til rapporten ”Råhus og råstoffer”, en første dansk rapport om byggeriets materialeforbrug
samt om knaphed og energiforbrug til fremstilling.
Medvirkede som seniorforsker hos SBi, til genanvendelses- og miljøindsatsen i byggeriet i 90-erne og ind i
00-erne med indsatser om miljøvurdering og miljø(vare)deklarering af byggevarer, bygningsdele og bygninger mm. i dansk, europæisk og international sammenhæng.
Medvirkede væsentligt til introduktionen af bæredygtighedscertificering af bygninger og byudvikling i
Danmark (DGNB Denmark) samt til etableringen af Green Building Council Denmark (DK-GBC) i perioden
2008 til 2013, herunder også til tilvejebringelsen af et overblik over europæiske bæredygtighedsindsatser
rettet mod byggeriet og dets materialestrømme.
Arbejde er i hovedsagen foregået inden for rammerne af en 45-årig ansættelse ved Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), som nu er et fakultet under AAU, samt medvirken i en række programudvalg mm.
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