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I Norge pågår just nu en 
debatt om huruvida 
totalentreprenaden som 
kontraktsform isolerar 
de rådgivande ingenjör-
erna och hindrar dem 

från att ha en objektiv, bra 
och ingående dialog med 
byggherren. Det påstås att 
detta skulle kunna leda till 
bristande rådgivning och att 
byggkvaliteten försämras, inte 
minst ur energisynpunkt. 

Anledningen till debatten är 
att rådgivarna reagerat mot 
att de allt oftare anlitas av 
totalentreprenören eller någon 
av underentreprenörerna, och 
därmed kommer för sent in 
i projekten. Resultatet är att 
kvaliteten blir lidande, säger 
man.

Vi välkomnar den här debat-
ten, men anser att den bör 
nyanseras. De traditionella 
rollerna har börjat luckras 
upp och vi har fått vad man 
brukar kalla branschglidning. 
Varför uppstår bransch-
glidning och de därpå följande 
rollförändringarna? Det 
måste bero på att mervärdet i 
projektet flyttas när modellen 
förändras.  Det är nämligen 
på det viset att ingen köper 
en vara eller en tjänst som 
inte tillför ett värde i det egna 
ansvarsområdet och den egna 
delen av processen. Därför 
anlitar byggherren en total-
entreprenör som kan ta hand 
om projektutvecklingen i 
dialog med kunden. Entre-
prenören i sin tur anlitar 

underentreprenörer inom 
olika teknikområden och 
längst ner i kedjan anlitar 
underentreprenörerna 
leverantörer med hög 
kompetens inom sina 
respektive specialområden.

I det här scenariot anlitas 
rådgivaren både av totalentre-
prenören och de tekniska 
underentreprenörerna för att 
hjälpa till under förstudien och 
projekteringsfasen, ända ner 
på ritningsnivå. Jag förmodar 
att rådgivande ingenjörer 
anlitas i samma omfattning i 
dag som tidigare, men total-
entreprenaden ainnebär att de 
får en annan roll genom att 
de anlitas av entreprenörerna 
– både av totalentreprenörerna 
och deras underleverantör. 

Och här ligger kärnan i debat-
ten, nämligen antagandet att 
det är den som står närmast 
byggherren som gör de största 
vinsterna och har störst 
inflytande! Eller med andra 
ord: Alla vill sitta vid bygg-
herrens bord. Problemet är 
dock att byggherren, genom 
entreprenadformen, har valt 
att bara ha en enda gäst vid 
bordet, nämligen totalentre-
prenören. På samma sätt 
förhåller det sig med 
totalentreprenörerna, som 
även de vill ha få kontaktytor 
och undvika oklara ansvars-
förhållanden. Därför köper de 
in de tekniska installationerna 
på totalentreprenad av sina 
underleverantörer. Detta leder 
till att totalentreprenörer och 

tekniska underleverantörer 
dels måste bygga upp råd-
givningskompetens mot nästa 
led i näringskedjan och dels 
måste fungera som inköp-
are gentemot rådgivarna. 
Resultatet blir att en del av 
kompetensen förskjuts till 
entreprenörledet. 

Blir rådgivningen sämre eller 
dyrare på grund av detta? 
Nej, naturligtvis inte! Den 
blir lika bra och kanske till 
och med billigare. Bygg-
herrarna kompromissar inte, 
vare sig med byggnormer och 
bestämmelser eller med den 
kvalitet som hyresgästerna 
efterfrågar. 

Dessutom utvecklar de 
tekniska entreprenörerna 
ständigt sin rådgivnings-
kompetens i form av projekt-
utvecklare, planerare och 
projektledare. I den här delen 
av branschen ställer vi höga 
krav på oss själva och sätter 
en ära i att tillgodose bygg-
herrens och totalentrepre-
nörens önskemål och leverera 
bra och energieffektiva 
system. Det är många som 
kan tekniken, byggbestäm-
melserna och marknadens 
krav och har dagsfärsk 
kunskap om systemen och 
produkterna. Det är därför 
som entreprenörer med stor 
precision kan och måste ge 
kompetent och bra rådgivning. 

Men det finns plats för alla. 
Rådgivning, projektering och 
ritningar behövs och här har 

den rådgivande ingenjören 
självklart en roll att spela, 
både gentemot byggherrar, 
totalentreprenörer och 
tekniska entreprenörer. 
Men vi måste jobba som 
affärspartners och acceptera 
att rollerna och ramverken 
förändras.

Och vi får leva med att en del 
tekniska entreprenörer 
skaffar sig egna rådgivare 
som kan ta hand om projekt-
utvecklingen, projektlednin-
gen och detaljprojekteringen. 
Det här gör man inte för att 
konkurrera ut rådgivarna, 
utan för att kunna erbjuda 
bra processer och en hög 
kvalitet på utvecklingen och 
leveransen av tekniska 
anläggningar i totalentrepre-
naden, med funktionsansvar.

Den som kan erbjuda den 
bästa kvaliteten och mest 
värde till det lägsta priset 
vinner, i alla led. 
Så är det, som tur är.
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Utvecklingen mot passiv- och nollenergihus 
kommer att kräva fler tekniska installationer 
– även i renoveringsprojekt. Där utgör 
installationerna den klart största potentialen, 
enligt en ny rapport. 

Ökade krav 
på installationer

Det råder stor enighet om 
att inneklimatet påverkar vår 
hälsa. Förekomsten av astma 
och allergier har ökat kraftigt 
under de senaste 30-40 åren 
och forskningen visar att 20% 
av alla norska barn har eller har 
haft astma innan tio års ålder. 

28

Norges regering 
varslar om energikrav 
på passivhusnivå 2015 

Samarbete 
ger utdelning! 14

Jon Valen-Sendstad, 
koncernchef på GK

Goda råd 
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 TEXT: HILDE KARI NYLUND PROJEKT – INGENJÖRSFIRMAN THEODOR QVILLER PROJEKT – INGENJÖRSFIRMAN THEODOR QVILLER 

Ingenjörsfirman Theodor Qviller AS behövde en ny bottenplatta för luft/luft-värmepumpar anpassade 
till norska förhållanden. Detta fick Samsung att ändra konstruktionen på alla sina bottenplattor. Skräddarsytt från Samsung

FAKTA: 
FININSTÄLLNING OCH WIFI

Goda prestanda vid låga 
utomhustemperaturer är 
ett självklart krav på en 
värmepump anpassad för 
nordiska förhållanden. 
Nominella prestanda för 
Samsung Nordic Smart är 
17 minusgrader. Dessutom 
kan innetemperaturen regl-
eras gradvis ner till 8 °C. 

– Den här fininställningen 
i steg om 1 grad är det inte 
alla tillverkare som lyckas 
åstadkomma. Det gör att du 
till exempel kan ställa in 
temperaturen i fjällstugan 
på 8 grader istället för 15, 
poängterar Frydenlund. 
Dessutom kan Samsung 
stoltsera med världens första 
luft/luft-värmepump med 
integrerad Wifi-anslutning. 

– På så sätt kan du styra 
den från en smarttelefon 
eller en surfplatta, vilket i 
sig är ett besparings-
moment, säger Frydenlund. 

Bottenplattans konstruktion höll på 
att få den nordiska versionen av luft/
luft-värmepumpen att gå i stöpet, men 
Samsung lyssnade och lade om hela 
produktionen. 

“

Jens Frydenlund undertecknar distributionsavtalet för Samsung Nordic Smart.

Samsung har blivit 
uppvaktade av flera 
större företag, så vi 
tycker det är roligt att 
de valde att 
samarbeta med ett 
litet företag som oss. 
Jens Frydenlund

Minnesvärda upplevelser.

M
arknadspotentialen i Norden för Samsungs 
luft/ luft-värmepumpar är bara en droppe i 
havet för den sydkoreanska koncernen, även 
vid en optimistisk uppskattning på några tusen 
sålda enheter per år. Trots detta har Qviller 
lyckats få tillverkaren att skräddarsy en modell 

för den nordiska marknaden: Samsung Nordic Smart. Resultatet 
blev att hela produktionen av bottenplattor lades om. 
– Vi hade gjort en noggrann specifikation för anpassningen av värme-
pumpen till nordiska förhållanden, men problemet med bottenplattan 
kvarstod, berättar Jens Frydenlund, vd på Theodor Qviller. Konstruk-
tionen gjorde att värmeaggregatet blev 10-15 cm för kort. 
– Det här var en kritisk fråga för att undvika isbildning. Samsung 
meddelade att det inte var aktuellt att tillverka en specialversion 
av bottenplattan, men efter en vecka ändrade de designen på alla 
sina bottenplattor, berättar Frydenlund nöjt. Samsung tillverkar 
tiotusentals enheter till split- och aircondition-enheter varje år. 
– Samsung är en jättekoncern, men de är väldigt flexibla när det 
handlar om att ändra sådana här detaljer i produktionen. 

Noggranna förberedelser. Att en tillverkare specialanpassar 
sina värmepumpar för nordiska förhållanden har blivit allt 
vanligare. Samsung hade tidigare ingen luft/luft-värmepump, 
eftersom de inte har någon hemmamarknad för produkten, 
vilket i sin tur beror på att Sydkorea har mycket fjärrvärme. 
– Att vi lyckades få till stånd ett samarbete om en nordisk version 
tror jag beror på att vi hade gjort ett mycket grundligt arbete med 
att dokumentera produkten och marknaden, säger Frydenlund. 
Han tror även att den globala finanskrisen, som ledde till att 
Samsung hade ledig kapacitet på fabriken, är en bidragande orsak. 
– I den situationen är det lättare att få grönt ljus för specialvoly-

mer i produktionsapparaten, säger Frydenlund, som upplever 
att sydkoreanerna är väldigt duktiga på att ge sig ut på nya 
marknader och ta reda på vad kunderna vill ha. 
– Vi har många leverantörer, men jag måste säga att Samsung 
verkligen är på hugget. Det är kul att samarbeta med dem, för 
de förbättrar ständigt sina produkter och gör dem effektivare, 
lättare och mindre, poängterar han. 

Lansering i Alta. Den nya värmepumpen lanserades officiellt i 
Alta i april, med bl.a. Sydkoreas ambassadör och hans hustru på 
plats. Fru Kee Young Ryu avtäckte värmepumpen och ambassadör 
Byong Hyum Lee startade den från en Galaxy tab. Vid samma 
tillfälle tecknade Qviller ett distributionsavtal med Samsung. 
– Samsung har blivit uppvaktade av flera större företag, så 
vi tycker det är roligt att de valde att samarbeta med ett litet 
företag som oss. För oss är det viktigt att ha det avtalet i ryggen 
när vi nu ska rikta delar av vår verksamhet mot konsument-
marknaden, understryker Frydenlund.  Qviller kommer att 
sälja produkten till återförsäljare, vilket går i linje med 
Samsungs försäljningsstrategi för företagets varumärken. 

Ishotell och scootersafari. Att lanseringen skedde i Alta var 
ingen slump. I ett bankkontor på orten finns nämligen Samsungs 
nordligaste DVM-installation. Det är en av flera åtgärder som har 
bidragit till att man lyckats minska energiförbrukningen med 72 %.
– Laila Davidsen, Altas borgmästare, visade stort intresse och var 
jätteglad över att vi valde Alta, som visade sig från sin bästa sida med 
både sol och snö, berättar Frydenlund. På programmet stod bl.a. ett 
besök på ishotellet och snöscootersafari, viket blev minnesvärda upp-
levelser för ambassadörparet och Samsungs representanter som rest 
från Korea, Storbritannien och Sverige för att delta i evenemanget.
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B
ankbyggnaden i Alta har 
i åratal haft dåligt rykte i 
regionen på grund av problem 
med inomhusklimatet och 
höga driftskostnader. Bygg-
naden stod färdig i början av 

åttiotalet med en avancerad teknisk anlägg-
ning som påstods vara en innovation. 
– Det som skulle bli så bra utvecklades 
till en mardröm. Ingenting har fungerat 
och det har inte funnits någon konsult 
som har haft lust att ta tag i det hela. 
Men 2010 fick vi fria händer att göra vad 
vi ville, eftersom energiförbrukningen 
var så hög, berättar projektledaren Ivar 
Pedersen hos GK Alta (före detta Kitek). 
En av orsakerna var att det fanns stora 
skillnader i behovet i olika zoner inom 
byggnaden. En annan orsak var dåligt 
fungerande tekniska lösningar. 
– Det var många faktorer som spelade 
in, men det har varit väldigt lätt att min-
ska energianvändningen i byggnaden 
eftersom utgångspunkten var så dålig, 
understryker Pedersen. 

Roterande värmeväxlare. Energiförbruk-
ningen har reducerats med cirka 72% och 
ett av de viktigaste bidragen till minsk-
ningen är en ny, roterande värmeväxlare. 
– Tidigare hade anläggningen en gammal 
korsvärmeväxlare, men den fungerade 

dåligt, säger Pedersen. Nu ser den nya 
värmeväxlaren till att ventilationen indirekt 
försörjs av värmepumpar via inomhus-
komponenterna till två DVM-anläggningar. 
Den tillförda luften är 3-4 grader kallare än 
önskad rumstemperatur och resten av 
värmen tillförs via DVM-enheterna. 
– Värmepumpen är inställd på lite högre 
värden och luften får lagom temperatur 
i den roterande värmeväxlaren. Värme-
batteriet i ventilationen fungerar mer 
som uppbackning. Vi utnyttjar hellre 
värmepumparna, så att vi får en hög 
verkningsgrad på värmeväxlaren, 
förklarar Pedersen. Eftersom värmebat-
teriet i ventilationsanläggningen försörjs 
av en elpanna vill vi använda det så 
litet som möjligt. Nu blir returluftens 
temperatur tillräckligt hög för att värma 
upp den inströmmande luften. 

Viktigt med komfort. Komforten var den 
viktigaste orsaken till att kunden valde en 
DVM-anläggning. 
– Inomhuskomponenterna är strategiskt 
placerade och ger en bra värmespridning i 
rummet. Vi har valt takmodeller med fyra 
ventiler som riktar luften rakt ned, vilket 
ger en väldigt bra spridning av luften i 
rummet, säger Pedersen. Värmen sprids 
särskilt bra i stora kontorslandskap. GK 
Alta har så långt installerat totalt cirka 30 

enheter i lokalerna .
 Var det komplicerat att få allt detta att 
fungera tillsammans? 
– Det är inte så svårt när man har tid och 
resurser att sätta sig in i det hela. Det är 
viktigt att se byggnaden som en helhet 
och vara uppmärksam på när en del inte 
samverkar med en annan, för det kostar 
pengar. Därför bör du i vissa fall köra en 
enhet som master och en annan som slav, 
förklarar Pedersen. I de fall det är risk att 
värme och kyla påverkar varandra är det 
viktigt att de ändå kan fungera parallellt 
– till exempel med värme i ett cellkontor 
och kyla i gången alldeles utanför. 

Många detaljer. Optimering av tekniska 
anläggningar kräver förstås även goda 
kunskaper om byggnaden. 
– Du måste sätta dig in i många detaljer 
för att få reda på hur anläggningarna är 
uppbyggda. Det gör det efterföljande jobbet 
så mycket enklare, påpekar Pedersen. Han 
brukar ofta vika några dagar åt att sätta 
sig in i anläggningen, energiförbrukning, 
energibehov med mera. 
För byggnadens ägare har insatsen 
hittills inneburit en hel del besparingar. 
– Efter fyra år börjar ägaren att tjäna 
pengar på detta. Han sparar cirka 
650 000 kWh per år, vilket är ganska 
mycket, säger Pedersen. 

 TEXT: HILDE KARI NYLUND PROJEKT – INGENJÖRSFIRMAN THEODOR QVILLER INGENIØRFIRMAET THEODOR QVILLER PROSJEKT

D
irekt efter övertagandet av bank-
byggnaden hösten 2009 påbörjade 
Rødberg renoveringarna. Han hade 
låtit en expertgrupp undersöka 
byggnaden innan budgivningen och 
hade därför en bra bild av vad som 

behövde åtgärdas. Problemen med värme och 
ventilation visade sig vara enklare att lösa än 
vad han hade trott. 
– Det handlar om att ha tillgång till kunniga 
personer och bra lösningar. Två personer som 
särskilt förtjänar beröm är Svein Arne Sørum, som 
då arbetade på GK Tromsø, och Ivar Pedersen 
på GK Alta. De har haft en unik förmåga att 
definiera problemen och i vilken ordningsföljd 
de bör åtgärdas, understryker Rødberg. 

Inneklimatet först. Han berättar att när bank-
byggnaden uppfördes var den landets näst dy-
raste per kvadratmeter. Trots att en del tekniska 
lösningar var avancerade fungerade vissa av 
dem inte som det var tänkt. Därför har vissa 
delar av anläggningen styrts manuellt. 
– När byggnaden övertogs av en ägare utan 

lokal anknytning drogs vaktmästartjänsterna 
ner till en minimal nivå, vilket resulterade i att 
inneklimatet blev lidande, säger Rødberg. Där-
för blev inneklimatet det första han ville åtgärda.
– Poängen med DVM-anläggningen är att 
man kan differentiera inneklimatet efter olika 
behov. Vi har kommit långt på vägen och jag 
tvivlar inte på att vi kommer att lyckas, säger 
Rødberg. 

Ännu lägre 2013. På köpet har han lyckats 
minska energianvändningen betydligt. 
– Och den blir ännu lägre i år ser det ut som. Vi 
arbetar med driftsmönstren för anläggningarna 
och vi tror att vi är nära en optimal lösning, säger 
Trygve Rødberg nöjt. Preliminära energidata 
för 2013 visar att energianvändningen kommer 
att minska ytterligare i år, trots att vi har haft en 
fantastisk vår med ett stort kylbehov.
– Folk har lite svårt att tro på siffrorna. Att vi 
förutom ett förbättrat inomhusklimat får en 
bra driftsekonomi gör att det här börjar se ut 
som en riktig solskenshistoria, konstaterar 
Rødberg förnöjt. 

Från värsting till lokal förebild
– Vi har byggt upp ett gott renommé kring inneklimatet och har på köpet kunnat spara 
energi som aldrig förr, säger fastighetsägaren Trygve Rødberg.

72% lägre energiförbrukning

PRAKTISKT FÖR REHAB

Enligt Remi Hansen på 
GK Alta är det inga som 
helst problem att montera 
en DVM-anläggning i en 
befintlig byggnad. Från 
utomhusaggregatet leds 
luften ner via ett rörsystem 
med förgreningar till varje 
våningsplan. Varje förgrening 
har kapacitet till 4, 8, 12 
eller 16 inomhusdelar. 
Rören dras från distribu-
tionscentralen och löper 
vanligen i kanalschakt och 
ut till rummen. Systemet 
är inte utrymmeskrävande 
eftersom de minsta rören 
är 6-8 mm och de största 
12-14 mm. 
– Vi lägger ut rören genom 
att rulla dem över taket. Det 
går snabbt och smidigt att 
montera dem, förklarar han.

t Två DVM-anläggningar på taket 
försörjer totalt ca 30 enheter 
inomhus vilket ger en god komfort 
i bankbyggnaden. 

“Det har varit 
problem med 
inneklimatet i den 
här fastigheten 
i 30 års tid.
Fastighetsägare Trygve Rødberg, 
Trygg Eiendom AS

FAKTA: ENERGIANVÄNDNING 2010   2012  MINSKNING

ELFÖRBRUKNING, TOTALT 769 879 KWH  393 957 KWH 59%

 – VARAV ELPANNA  342 138 KWH  160 781 KWH 53%

OLJEFÖRBRUKNING  28 179 L/CA 240 000 KWH 0 

UPPVÄRMNING, TOTALT  582 KWH   160 781 KWH 72%

Efter drygt tre decenniers krångel 
har bankbyggnaden i Alta till sist fått 
ett bra inomhusklimat – och kan på 
köpet spara mycket energi. t

Tack vare nya roterande värmeväxlare, Samsungs nordligaste DVM-installation och 
logiskt tänkande har energiförbrukningen i DnB:s byggnad i Alta minskat radikalt.
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TEXT: HILDE KARI NYLUND  CAMFILS FILTER: CITY-FLO TEMA

Nya förutsättningar i luften
F7-filter har varit nordisk standard för en god inomhusmiljö sedan 1960-talet. Nu är dags att ta hänsyn 
till det faktum att utomhusluften har förändrats, säger Anders Sundvik, FoU-direktör på Camfil AB. 

– När vi väljer produkt måste vi se till 
helheten och vilken typ av skydd vi vil 
ha, säger Anders Sundvik på Camfil.

På den här gatan mitt i Stockholm
testar Camfil i samarbete med 
Stockholmsuniversitet City-Flo och 
andra filter.q

Kolfilter vid behov
Det kommunala bolaget Undervisningsbygg ansvarar för 
driften och underhållet av 177 skolor i Oslo (totalt 750 
byggnader). Företagets kravspecifikation för ventilations-
anläggningar i skolbyggnader innehåller stränga regler 
för luftkvaliteten inomhus. Filtren i alla anläggningar byts 
minst en gång om året och F7-filter är standard. 
– Vid behov, det vill säga i starkt trafikerade områden, 
uppgraderar vi filtren till kolfilter, berättar Marit Thorsen, 
kommunikationsdirektör på Undervisningsbygg. Företaget 
har ett ramavtal med GK. 

Dieselavgaser är cancerframkallande
Avgaser från dieselmotorer klassificeras idag som 
cancerframkallande för människor. Det internationella 
cancerforskingsinstitutet (IARC) meddelade detta i juni 
förra året, baserat på studier som visar att exponering 
ökar risken för lungcancer.                    Källa: http://www.iarc.fr

För höga NO2-halter
Även om partikelföroreningarna i Oslo har minskat efter 
åtgärder såsom dubbdäcksavgifter och hastighetsbegränsnin-
gar är koncentrationen av kvävedioxid (NO2) alltför hög på 
årsbasis. Detta har Oslos miljöbyrå, Bymiljøetaten, fastställt 
i en rapport från 2012. I Oslo är fordonsavgaser den största 
källan till utsläppen. Även Bergen brottas med för höga 
NO2-halter i luften, enligt kommunens årsrapport om luft-
kvalitet 2012. Kvävedioxidhalterna i luften på Danmarksplass 
överskrider enligt rapporten maxvärdet för årsgenomsnittet. 
Den visar också att antalet dieselbilar nästan har tredubblats 
de senaste tio åren. Dieselbilarna utgör därmed snart halva 
fordonsparken. Enligt www.luftkvalitet.info kan inandning 
av NO2 hos sårbara grupper orsaka besvär såsom hosta, 
bronkit, lägre motståndskraft mot infektioner och andra 
sjukdomar och förstärkta allergiska reaktioner. Astmatiker får 
nedsatt lungfunktion redan efter en kort tids exponering.

Många besväras av luftföroreningarna
I Norge upplever ca 800 000 människor att de besväras av 
luftföroreningar. Av dem som bor i närheten av vägar som 
trafikeras av 10 000 bilar per dygn uppger fyra av tio att de är 
mycket besvärade av luftföroreningarna. Även om mängden 
partiklar i luften har minskat betydligt under de senaste tio 
åren, tack vare miljöbestämmelser och andra åtgärder, kom-
mer många områden vara utsatta under lång tid framöver.
Källa: Klima- og forurensningsdirektoratet

Kommunerna bör värna om en ren luft
Förskolor, skolor, bostadshus och parker bör inte byggas i 
områden där luftföroreningarna är omfattande, anser norska 
myndigheter. I Klima- og forurensningsdirektoratets (Klif) 
riktlinjer från 2012 står det att kommunerna i sina detalj-
planer för städer och tätorter bör ta hänsyn till luftkvaliteten.
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City-Flo: Så funkar det
City-Flo är ett kombinationsfilter som filtrerar bort 
både partiklar och molekyler i luften. Det innehåller 
aktivt kol som tar bort lukt och molekylära föroren-
ingar som vanliga filter inte klarar. Filtret är special-
utvecklat för byggnader i stadsmiljö och är effektivt 
mot avgaser och lukter. 

City-Flo XL
•	 Kombinerat	partikel-	och	
 molekylärfilter
•	 Filtermedia:	Glasfiber	och	
 kol med brett spektrum
•	 Filterklass	F7,	enligt	
 EN779:2002 (per   
 EN779:2010)
•	 Luftfuktighet:	70%	
 RH max
•	 Lågt	initialt	tryckfall	
 (se diagram)
•	 Påsar,	konformade
•	 Helgjuten	och	aerodyna-
 miskt utformad frontram 
 i plast
•	 Filtrerar	i	genomsnitt		
 bort 35% av ozonet i 
 luften (Ozone Rating 3) 

Filteryta 

m2 

6,1

Nominellt luftflöde m3/h/tryckfall Pa

3 400/110

3 400/85

Dimension 

592 x 592 x 520

592 x 592 x 640

Antal påsar

10

10

M
ängden och typen av par-
tiklar i uteluften förändras 
ständigt, inte minst i stads-
nära miljöer. Framförallt 
har andelen små partiklar 
ökat de senaste åren, enligt 

uppgifter från NILU (norska institutet för 
luftforskning). (Se faktaruta).  
– Människan har ett visst naturligt skydd mot 
grövre partiklar i luften i form av slemhinnor 
och flimmerhår. Problemet är att partiklarna hela 
tiden blir allt mindre, säger Anders Sundvik. Ett 
exempel är förbränningen i dieselmotorer som 
idag avger partiklar som inte fanns tidigare och 
som ständigt ökar (Se faktaruta). 

Vi lever i ett experiment. Sundvik betonar att 
det ännu inte gjorts tillräckligt omfattande 
studier av de molekylära föroreningarna och 
dess direkta effekter på vår hälsa. Samtidigt 
utsätts vi för en mängd olika typer av förore-
ningar som det inte gjorts kliniska studier på, 
och därmed vet vi inte om, eller på vilket sätt, 
de är skadliga för vår hälsa. Detta gäller t.ex. 
en rad volatila organiska föreningar. 
– Många kemikalier släpps ut i luften idag, så 
man skulle kunna säga att människan lever i 
ett stort kemiskt experiment. På Camfil anser 
vi att man bör följa försiktighetsprincipen och 
i möjligaste mån undvika den här typen av 
föreningar, både partiklar och molekyler. I 
synnerhet sådana föroreningar där hälsoeffek-
terna inte är helt kända. 

Tester i Stockholm. Camfils City-Flo-filter 
utvecklades som ett svar på utmaningarna med 
molekylära föroreningar. Nu testar Camfil 
filtret i stadsmiljö, i Stockholms centrum. 
Camfil valde en av gatorna med högst utsläpps-
nivåer och jämför nu City-Flo med vanliga 
Hi-Flo- och syntetfilter. 
– Målet är att ta reda på i vilken grad vi kan 
filtrera bort cancerframkallande partiklar och 

molekylära föroreningar, berättar Sundvik. 
Camfil samarbetar med Stockholms universitet, 
som gör de biologiska testerna. 
– Vi har fått vissa indikationer, men behöver 
göra fler tester för att bekräfta resultaten, säger 
Sundvik. Han betonar att målet med testerna 
inte är att ta fram en fullständig forskningsrap-
port, utan att kartlägga situationen och ta reda 
på om det behövs mer forskning om de mole-
kylära föroreningarna och dess hälsoeffekter. 

Helhet och skydd. Medvetenheten om ren luft 
och hälsa är enligt Sundvik större i Norden än i 
många andra länder, men när det gäller de moleky-
lära föroreningarna har även vi en hel del att lära. 
– Alla som köper F7 eller ännu bättre filter, 
gör det för att de vill ha en ren och hälsobe-
främjande innemiljö. Den som har förstått 
sambandet mellan en bra innemiljö och god 
hälsa borde även intressera sig för de moleky-
lära luftföroreningarna. Om man bara tar bort 
partikelföroreningarna så hanterar man bara 
en del av problemet med luftföroreningarna i 
stadsmiljön, understryker Sundvik. 
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N
u får kyrktornet 
i Aarhus sällskap 
i stadens sky-
line. Inte sedan 
domkyrkans 
96 meter höga 

torn uppfördes på 1930-talet 
har man byggt något så högt 
som den kombinerade hotell- 
och kontorsbyggnaden på 
Værkmestergade. Det krävdes 
ändringar i stadens detaljplan 
för att få bygglov för den ca 
88 meter höga byggnaden 
med 23 våningar. 
– Det är just höjden som gör 
logistiken till den största utma-
ningen för vår del av lever-
ansen, säger Lars Nørgaard, 
avdelningschef på GK. Han 
ansvarar för projektet och 
kontakten med utvecklaren 
och entreprenören KPC. 
– Transporten av material och 
manskap upp i byggnaden 
kräver betydligt mer planering 
och styrning jämfört med ett 
normalt projekt, säger 
Nørgaard. GK står för alla
tekniska installationer förutom
el, och kontraktet är totalt värt
ca 45 miljoner danska kronor.
Cirka 15 montörer arbetar 
på byggplatsen och dessutom 

finns en projektchef och projekt-
ledare för varje teknikområde 
på plats. 

Framtida energikrav. 
Byggnaden består av två höga, 
tunna huskroppar förenade av 
en transparent mellanbyggnad. 
– Förutom logistiken har led-
ningsdragningen till anläggnin-
garna varit en utmaning. Detta 
beror på att byggnaden har en 
genomgående kärna som inte 
får brytas för att inte rubba 
jämvikten, förklarar Nørgaard. 
Byggnaden är designad för att 
möta de nya energikrav som 
gäller från år 2015. 
– För att säkerställa detta har 
en lång rad åtgärder projek-
terats och alla beräkningar är 
dokumenterade. För ventila-
tionen betyder det bland annat 
att SFP-värdet inte får överstiga 
1,8 upplyser Nørgaard. När 
projektet var i utvecklings-
fasen var dessa krav något helt 
nytt, men idag är de nästan 
den nya standarden.

Energiåtervinning. GK har 
dessutom hanterat en mängd 
speciallösningar för de tekniska 
installationerna, bland annat 

en kylanläggning med vatten 
som kylmedium, en sekundär 
värmeväxlare för fjärrvärme, 
avlopp med parallella led-
ningar och ventilation samt 
ett tappvattensystem med 
trycksensor. 
– Vi har samordnat lösning-
arnapå ett nytt sätt, förklarar
Nørgaard. Byggnaden utnyt-
tjar även överskottsenergin 
på ett smart sätt. Överskotts-
värmen från kylanläggning-
en används till att värma 
tappvarmvattnet till hotell-
rummen. 
– Det ger 160 kW gratis 
värme varje timme. Det här 
var en lösning som Cromwell 
hotell beställde som tillval, 
upplyser Nørgaard. 

Teknik på våningsplan 7. Den 
tekniska centralen är placerad 
på sjunde våningen. 
– På grund av de lokala luft-
föroreningarna får luftintaget 
inte vara placerat högre än 33 
meter över marken, förklarar 
Nørgaard. i området finns fyra 
miljögodkända företag, bland 
annat ett oljeraffinaderi, och 
luftföroreningarna från dessa 
företag överskrider de 

TEXT: HILDE KARI NYLUND  FOTO: ERIK HAUGLI NIELSEN PROJEKT – GK DANMARKPROJEKT – GK DANMARK

Krävande logistik 
I det nya 23-våningshuset i Aarhus är det höjden som utgör den 
största utmaningen för de tekniska installationerna, inte de stränga 
energikraven och den krävande lokalmiljön, som man skulle kunna tro. 

u
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rekommenderade gränsvärdena för den 
övre delen av byggnaden. En tät fasad i 
kombination med att luftintaget är placerat 
under 33 meters höjd garanterar att 
inomhusklimatet blir bra för alla som ska 
vistas i den nya byggnaden. 
– Kraven på luftfiltren är extra stränga, så 
vi har använt Camfils City Flo, upplyser 
Nørgaard. Temperaturen i de 240 hotell-
rummen regleras endast via kyl- och 
värmebafflar, dvs. inte med radiatorer 
eller fläktkonvektorer, vilket är vanligare. 
 – Det minskar service- och underhålls-
kostnaderna. Det här är ett av de första 
hotellen i landet som har installerat den 
här typen av lösning, upplyser Lone 
Møller Sørensen, vd på GK Danmark. 
Det har även varit stort fokus på akustiken 
i byggnaden. För att minska ljudnivån är 
teknikcentralerna monterade med ljud-
dämpande fästen som ser till att vibra-
tionerna inte sprids till hotellrummen. 

GK:s roll i projektet. Samarbetet har 
fungerat mycket bra under projektet, 
vilket har varit viktigt. 
– Inte minst eftersom projektet är så 
stort och omfattar många olika teknik-
områden. Därför har det varit avgörande 
att ha en projektchef som knyter ihop alla 
trådar och tar hand om alla möten på 
byggplatsen. För det är dyrare att bygga 
på höjden, understryker Lars Nørgaard. 
GK blev inblandad i projektet 2009, då 
Lars Nørgaard förde en dialog med KPC. 
Vid den tiden var det tänkt att byggnaden 
skulle ha 16 våningar, vilket sedermera 
utökades till 23. Byggnaden avviker från
de danska byggbestämmelserna på en rad 
punkter.
– Det har krävts extra insatser på projekt-
eringssidan. Det har varit spännande 
att vara med och påverka projektet i 
utvecklingsfasen, även om det har varit 
både tålamodskrävande och intensivt, 
poängterar Nørgaard. 
– Vi på GK tycker att det varit givande att 
få bidra med våra fackkunskaper och vår 
erfarenhet inom tekniska installationer, 
och tillsammans med byggherren skapa 
en spännande byggnad som tillgodoser 
önskemålen, säger Lone MøllerSørensen. 

PROJEKT – GK DANMARKGK PROSJEKT

FAKTA: HØGHUS VÆRKMESTERGADE, AARHUS

•  Byggherre: Hans Lorenzen
• Arkitekt: Arkitema K/S
• Ingenjör: Rambøll Danmark A/S
• Utvecklare & totalentreprenör: KPC Byg
• Areal: 34 000 m2, fördelat på 23 våningsplan. 
• Byggperiod: 2011-2014

Byggherren Hans Lorenzen är en lokal bygg-
mästare och kommer att ha en privat bostad 
på översta våningen. Förutom kontorslokaler 
och 240 hotellrum kommer byggnaden 
inrymma konferenslokaler för 1000 personer. 
Solceller kommer att installeras på hela den 
sydliga fasaden och på taket. Resten av 
fasaden kläs med mörkt glas.             Källa: KPC 

Arkitekt: Arkitema K/S
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TEXT: HILDE KARI NYLUND  PROJEKT – GUNNAR KARLSEN SVERIGE AB PROJEKT – GUNNAR KARLSEN SVERIGE AB 

u

GKs installatörer (från vänster) Benny Rask, Anders Boman, Hans Grönberg och Roger Bäckgren.

Förtroende och 
samarbete ger utdelning

– Det är roligt att kunna konstatera 
att ett projekt faktiskt blir bättre 
när samarbetet börjar tidigt och 
det finns ett ömsesidigt förtroende, 
säger Simon Jennstål på 
Gunnar Karlsen Sverige AB.

R
enoveringen och moderniseringen av 
kvarteret Nöten i Solna är snart klart. 
Gunnar Karlsen Sverige ansvarar 
för installationen av luftbehand-
lingsanläggningar i fem fastigheter 
på totalt 69 000 m2, som renoveras 

enligt hyresgästens (Skatteverket) stränga krav 
på miljö, energi, teknik och flexibilitet. 
Simon Jennstål som är regionchef på Region Öst 
berättar om de faktorer som har präglat projektet. 
– Kontraktsformen är väldigt speciell, säger 
han. Projektet är en samverkansentreprenad. 
Under hela projektet har Gunnar Karlsen 
Sverige förhandlat med öppen redovisning och 
presenterat kostnaderna för Veidekke. Samtidigt 
innebär kontraktsformen att Gunnar Karlsen 
Sverige inte tar någon egen risk i projektet. 
Enligt Jennstål är stora kontrakt av det här slaget 
ovanliga. 
– Beställaren har gett oss ett väldigt stort ansvar 
och visat stort förtroende och då växer man 
ännu mer i rollen, säger han. 

Inte dyrare. Gunnar Karlsen Sverige har haft 
ett nära samarbete med byggherren Fabege 
och Veidekke ända sedan projektstart. Jennstål 
berättar att beställaren Veidekke har varit villig 
att betala för att få rätt personer på plats i rätt tid, 
vilket varit mycket viktigt. 
– De engagerade alla inblandande på ett tidigt 
stadium, entreprenör, projektledare, inköpare 
och till och med våra montörer, berättar Jennstål. 
Tack vare det kunde Gunnar Karlsen Sverige 
tidigt lägga fokus på rätt saker, vilket ökade 
förutsättningarna att få bra ekonomi i projektet. 
– Vi har inte använt mer resurser, men vi har 
satt in dem i rätt tid. På så sätt har vi hållit 

kostnaderna nere. Planeringen har varit väldigt 
smart, vilket har resulterat i att projektet blivit 
billigare än normalt, säger Jennstål. Han 
betonar även att Gunnar Karlsen Sverige 
haft en öppen och bra dialog med uppdrags-
givaren Veidekke. 
– De har varit bra på att ge återkoppling, 
vilket är inspirerande. Både Veidekke och 
Faberge har visat sin uppskattning när vi gjort 
bra ifrån oss. Det ökar medarbetarnas 
entusiasm, säger Jennstål, och tillägger att 
Gunnar Karlsen Sverige:s egna montörer har 
gjort ett toppenbra jobb. Mellan 25 och 30 
GK-anställda har varit engagerade i projektet. 

Teknikpartner. Genom att samarbetet inleddes 
redan vid projektets start har Gunnar Karlsen 
Sverige i högre utsträckning kunnat bidra 
med sin kompetens och även kunnat sälja in 
en del projektledning. 
– Vi har i stor utsträckning fungerat som 
rådgivare och haft ett nära samarbete med 
konsulterna. Vi har bidragit med vår tekniska 
kompetens och vår erfarenhet av produktion 
och inköpsvägar. I det här projektet har man 
sett oss mer som en teknikpartner, förklarar 
Jennstål. Hans mål är att utveckla organisa-
tionen och få fler projekt av den här typen. 
– Jag vill gärna arbeta med projekt där man 
väljer Gunnar Karlsen Sverige för att vi är 
en bra partner. Då måste vi kunna visa att vi 
kan jobba på det här sättet och hålla oss inom 
budget. Därför är det här projektet en mycket 
viktig språngbräda för oss, understryker 
Jennstål. Projektet var ett av företagets största 
entreprenaduppdrag för två år sedan och det 
betydde mycket att Veidekke vågade satsa på 
Gunnar Karlsen Sverige.
– Tack vare detta har vi kunnat utöka 
verksamheten och satsa mer, säger Jennstål. 

För projektets bästa. Även om kraven på 
SFP-värden och energiåtervinning är höga 
har projektarbetet inte inneburit några större 
tekniska utmaningar, förutom allt vad det 
innebär att installera anläggningar i 

Simon Jennstål är regionchef på 
Gunnar Karlsen Sverige AB
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TEKST: HILDE KARI NYLUND 

E
gentligen var det meningen att 
Smith skulle trappa ner litet i taget 
och vänja sig vid tanken på en 
vardag utan filter efter 39 aktiva 
år i branschen. I april flyttade 
företaget in i nya lokaler samti-

digt som Jan Erik Kleven tog över som vd. 
– Jag trodde att jag skulle vara här myck-
et mindre efter det, men så har det inte 
blivit, förklarar Smith. Det kanske inte 
är så underligt, Smiths hjärta har klappat 
för filter ända sedan han började hos
Kaare A Rustad 1974.
– Väldigt tidigt väcktes mitt intresse för fil-
ter, berättar Smith. Det positiva bemötandet 
från leverantören och senare ägaren 
Camfil i Trosa var en bidragande orsak till 
entusiasmen. Smith är utbildad ingenjör 
från Göteborg (GTI) och är även utbildad 
ekonom (BI). 1975 började Thomas Rud 
på företaget. Han var tekniker och snart 
bildade han och Smith ett radarpar. 
– Vi var ett bra team. Vi jobbade väldigt 
målmedvetet med det tekniska och 
målinriktat mot ventilationsbranschen, 
berättar Smith. 

Från F7 till City-Flo. Under de första tio 
åren var omsättningen av filter ganska 

låg men enligt Smith lade de då grunden 
till en hög kvalitet. 
– Jag vill mena att vi inom Kaare A. 
Rustad/Camfil har bidragit starkt till att 
kvaliteten tidigt uppgraderades till F7, 
säger Smith. Som det heter i anvisnin-
garna till teknisk föreskrift § 13-1: ”For 
ventilering av oppholdsrom bør det ikke 
benyttes dårligere filter enn F7.” I slut-
tampen av sin karriär har Smith jobbat 
mot en ny milstolpe. 
– Mitt mål var att City Flo skulle bli en 
självklarhet i alla stadsnära regioner in-
nan jag slutade, men det har jag inte gått 
i land med, erkänner Smith. Volymerna 
har ännu inte uppnått de tänkta nivåerna, 
men Smith är av uppfattningen att bran-
schen måste ta detta på allvar. 
– Det är helt meningslöst att bearbeta 
luft utan att utvärdera dess kvalitet!

Konferensbussar. Smith är inte bara
känd för sitt fackliga engagemang. Han
är också en social person som i början
av sin karriär åkte runt på kundbesök
med filter lastade i sin CV2.. 
– Det viktigaste är att ge sig ut och träffa 
kunder och bygga upp relationer, serva 
kunder och bjuda på sig själv, menar 

Smith. Han har under alla år upplåtit 
sitt lantställe på Tjøme och stugan i 
Beitostølen till sina kollegor och vänner. 
Sedan har det genom åren blivit många 
konferensresor med minibuss till Trosa, 
något som alltid har varit givande både 
yrkesmässigt och socialt.  Stämningen 
har varit god på företaget. 
– Jag blev väldigt väl omhändertagen av 
chefen Kaare Rustad. Det är viktigt att 
man inte kväver människors person-
lighet. Jag har hela tiden känt att jag har 
fått vara mig själv. Det ger självförtroende 
och trygghet, betonar Smith. 
 
Inte slö och lat! Genom sitt arbete har 
han byggt upp ett stort nätverk, som i 
stora delar kommer att finnas kvar
även efter september. 

Jag har många vänner inom branschen 
och jag vill att de kommer till mig även 
i fortsättningen, säger Smith. Och äntli-
gen kommer han att få tid att återuppta 
kontakten med sina barndomsvänner 
och spendera mer tid med sina tre söner 
och barnbarn. I sommar ska han köpa 
en dator och en smarttelefon och inreda 
ett hemmakontor. 

PROJEKT – GUNNAR KARLSEN SVERIGE AB INTERVJU

Aksel utan filter

FAKTA: SMITH & CAMFIL NORGE AS

Företaget Kaare A Rustad bildades 1963.
Smith började 1974 och tillträdde som vd 
1987.

Lars Rustad kom in från ägarsidan 1980.
Kontoret i Trondheim etablerades 1988 
och kontoret i Bergen 1998.

2007 blev företaget uppköpt av Camfil AB 
och bytte namn till Camfil Norge 2010.
I april flyttade företaget till nya lokaler i
Alnabru utanför Oslo.

– Jag gruvar mig över att bli pensionär. Jag är inte beredd på det, men vägrar bekymra mig 
över det innan den dagen kommer, säger Aksel Smith på Camfil Norge AS. 

PÅ TIDEN: – Många har frågat 
varför jag pensionerar mig nu. Jag 
fyller ju 67 och trodde det var då 
man skulle sluta, säger Smith med 
ett leende och tillägger att det nog 
är bra för Camfil att få en ny chef.

befintliga hus. Hittills visar 
prognoserna att projektet 
genererat intäkter till Gunnar 
Karlsen Sverige på 40-45 
miljoner SEK. 
– Siffrorna bygger på att 
beställaren köper in en del 
material själv, t.ex. kylbaf-
flar. Vi gör det som är bäst 
for projektet, understryker 
Jennstål. Därför har 
Gunnar Karlsen Sverige 
varit lösningsorienterade och 
aktivt jobbat med att minska 
kostnaderna under projektet. 
– När vi nu fått så stort 
förtroende från beställaren 
vill vi gärna ge något tillbaka. 
Det har resulterat i ett av vårt 
allra mest framgångsrika 
projekt. All Gunnar Karlsen 
Sverige-personal har gjort 
ett fantastiskt jobb i det här 
projektet, menar Jennstål.

FAKTA KVARTERET NÖTEN

Kv Nöten 4 ligger i Solna, 
på gränsen till Sundby-
berg. i fastigheten finns 
förutom kontorslokaler 
en restaurang och några 
butikslokaler. Total om-
byggnadsvolym: 70 000 m2. 

Kvarteret genomgår en 
omfattande renovering och 
modernisering. Kontraktets 
värde: ca 500 miljoner SEK. 

Största hyresgäst: Skat-
teverket. Renoveringen 
uppfyller framtida krav på 
tekniska lösningar och det 
har varit viktigt att skapa 
flexibla kontorslokaler som 
kan anpassas till hyres-
gästernas önskemål.  

KÄLLA: Veidekke och Faberge. 
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Granskningen, som är en 
så kallad ICSRS-revision, 
genomfördes av DNV på 
uppdrag av Esso, en av GK:s 
rikstäckande kunder. 
– De har riktlinjer som vi 
måste följa när vi samarbetar 
med dem. Revisionen visar 
att vi är väl kvalificerade på 
system-sidan för att kunna 
jobba med rikstäckande 
kunder som har mycket 
stränga krav på rutinerna 
kring HMS-arbetet, 
poängterar Stav. 

Fördelar internt. En mängd 
olika aspekter av GK:s 
HMS-arbete granskades, bl.a. 
utbildning, krishantering, 

ledarskapsutbildning, kom-
munikation, anställnings-
rutiner, hälsa och personlig 
skyddsutrustning. I år fick 
GK ett bättre resultat än förra 
året, vilket visar att företaget 
har satsat på rätt åtgärder i 
HMS-arbetet. Birgit Helene 
Stav betonar att arbetet även 
ger fördelar internt. Att regel-
bundet se över rutinerna och 
systemen på djupet är både 
lärorikt och viktigt.
– Att ha en bra kvalitet på 
arbetsprocesserna minskar 
sjukfrånvaron och risken för 
arbetsskador, säger Stav och 
påminner om GK:s policy om 
att inte ha skador som leder 
till sjukfrånvaro. 

Utbildningen är viktig.
Sedan den förra granskningen 
har samtliga rapporterade 
HMS-avvikelser från 2008 och 
fram till idag gåtts igenom.  
– Vi har jobbat aktivt med 
riskområdena på företaget 
och skräddarsyr åtgärder där 
behovet är störst, säger Stav. 
En mängd konkreta åtgärder 
har genomförts, bl.a. innehåll, 
tillgänglighet och beställ-
ningsrutiner för förstahjälpen-
utrustning, säkerhetsrutiner 
för användning av kläder och 
utrustning vid elarbeten och 

en översikt av vilken skydds-
utrustning som krävs vid olika 
typer av uppdrag. Även om 
mycket av formaliteterna och 
rutinerna är på plats, måste 
företaget  kontinuerligt se till 
att rutinerna följs, betonar 
hon. 
– Vi satsar mycket på utbild-
ning, särskilt på chefssidan. 
Utbildning är det viktigaste 
verktyget i säkerhetsarbetet, 
understryker hon. 

N
är passivhuset officiellt öpp-
nade den 23 augusti förra året 
var det Norges energisnålaste 
kontorsbyggnad.
– Vi följer naturligtvis utveck-
lingen i fastigheten noga. Efter 

ett års drift har vi sparat drygt en miljon 
kronor. Beräkningarna av husets energi-
användning har stämt och vi har lyckats 
åstadkomma ett bra inneklimat, summerar 
Valen-Sendstad. I receptionen och på 
hemsidan finns en räknare som kontinuerligt 
visar hur mycket pengar och CO2-utsläpp 
Miljöhuset GK sparar jämfört med en 
kontorsbyggnad med energimärkning C.

Besparingar i sikte. Enligt de beräkningar 
som gjordes initialt skulle det ta fyra till fem 
år innan extrakostnaderna för att bygga med 
passivhusstandard betalade sig. På miljöhusets 
ettårsdag har ca 1,1 miljoner kronor sparats in, 
vilket betyder att extrainvesteringen kommer 
att vara betald efter ca 3 år och 9 månader.
– Erfarenheterna från det första året visar att 

det här är lönsamt. Det behövs inte heller någon 
speciell teknik, poängterar Valen-Sendstad. De 
tekniska lösningarna i Miljöhuset GK lockar 
många besökare. Människor kommer från 
när och fjärran för att studera byggnaden;  
bland annat har delegationer från Kina och 
Azerbajdzjan varit på besök. GK:s anställda 
och kunder är självklara gäster i huset.
– För oss är det både roligt och viktigt att få 
visa vad som krävs, och att vi klarar av det här. 
På tekniksidan har vi använt oss av standard-
lösningar, men det krävs både kompetens 
och hårt arbete för att få allt på plats, säger 
Valen-Sendstad.

Energianvändningen följer prognoserna.
Det beräknade energibehovet för byggnaden 
är 67 kWh/m2 per år.
– Energiuppföljningssystemet visar att bygg-
naden i stort uppför sig som förväntat, berät-
tar Espen Aronsen, energi-ansvarig på GK.

Inneklimatet har högsta prioritet. Att få till 
ett bra inneklimat har varit lika viktigt som att 

hålla energiförbrukningen nere.
– Även om det är ett passivhus vi bygger så 
är det inneklimatet som har högsta prioritet. 
Det sade vi redan från början, understryker 
Valen-Sendstad. Återkopplingen från de som 
jobbar i miljöhuset visar att GK har lyckats 
med inneklimatet.
– Vi lyckades hitta en nivå som de flesta är 
nöjda med, säger Aronsen. Han är mycket 
engagerad i arbetet med att optimera driften 
av byggnaden och får regelbundet återkop-
pling från användarna.

Vinet står på kylning. På ettårsdagen är 
Miljöhuset GK fortfarande Norges energi-
snålaste kontorsbyggnad. Valen-Sendstad ger 
bort en låda vin till den första som lyckas slå 
miljöhusets energibehov. Detta efter att GK 
fick en låda vin av Bellona för att man slog 
Bellona-husets energibehov. Ännu har ingen 
har gjort anspråk på priset!

Vi deltar gärna i nya och ännu bättre projekt, 
säger Valen-Sendstad.

GK NYHETERTEXT & FOTO: HILDE KARI NYLUNDGK NYHETER

Miljöfyrtorn fullt ut
Miljöfyrtorn är ett norskt, offentligt certifikat som stöds 
och rekommenderas av Miljöskyddsdepartementet. 
Nu har GK utökat företagets Miljötorn-certifiering till att 
gälla på huvudkontornivå. I praktiken innebär detta att 
GK:s samtliga kontor i Norge ska miljöcertifieras. 

Tidigare har vissa avdelningar varit miljöcertifierade, så Miljöfyr-
torn-certifieringen är inget nytt på GK. 
– Nu certifierar vi hela företaget vilket innebär att alla anställda 
systematiskt kommer att jobba med miljöfrågor i det dagliga 
arbetet, förklarar Birgit Helene Stav, HR/HMS-chef på GK Norge. 
Miljöarbetet kommer att ske på alla kontor i Norge och tack vare 
huvudkontormodellen kan alla kontor på ett enkelt sätt certifieras 
lokalt. Varje kontor kan bistå med sin egen miljöredovisning och 
information om upphandlingsprocesser, rutiner för avfallshan-
tering, personalutveckling, HMS m.m. De måste lämna in en 
miljörapport varje år och huvudkontorets certifiering måste för-
nyas vart tredje år. Centralt hanteras Miljöfyrtorn-certifieringen 
av en arbetsgrupp bestående av Lars Kristian Haugen, Birgit 
Stuan och Oddbjørg Bøyum. 

Rejält HMS-lyft på GK
Det Norske Veritas har nyligen granskat hela HMS-systemet på GK. – Det visar att vi har gjort ett 
rejält lyft på HMS-området under det senaste året, fastslår Birgit Helene Stav, HR/HMS-chef på GK. 

Populära elbilar
Miljöhuset GK har fyrar elbilar för utlåning. 
– De är mycket populära bland våra anställda! Inte minst bland 
projektledarna som ofta använder dem för att köra till byggmöten, 
berättar HR/HMS-chefen Birgit Helene Stav. Hon tycker att det är 
bra att kunna visa GK:s miljöarbete i praktiken på det här viset. 
– Utsläpp från fordonsparken ingår i vår miljöredovisning, 
poängterar Stav.  

TEXT: HILDE KARI NYLUND  FOTO: HEIDI ØVERGAARD

Miljöhuset GK är fortfarande bäst i klassen!
Ett år efter invigningen är Miljöhuset GK fortfarande Norges energisnålaste kontorsbyggnad.
 – Det här visar att bygg- och fastighetsbranschen har stora möjligheter att bygga bättre hus och 
samtidigt spara energi. Och det är lönsamt, understryker Jon Valen-Sendstad, GK:s koncernchef.

Jon Valen-Sendstad och John-Erik Karlsen - Miljöhuset GK fyller ett år! 
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D
en norska versionen av inneklimatstandarden 
EN 15251 kom 2007. Nu kommer ett norskt tillägg 
som tar utgångspunkt i standarden, men som 
dessutom är anpassat till norska förhållanden. 
– Vi föreslår en modell med fyra inneklimatklasser, 
där klassen med de näst lägsta kraven uppfyller myn-

dighetskraven, berättar Eriksson, vd på VKE (Foreningen for 
Ventilasjon, Kulde og Energi) och ordförande för kommittén 
SN/K100 som har tagit fram tillägget. Den lägsta kategorin är 
avsedd för befintliga byggnader, som ofta är byggda utan 
inneklimatkrav. De två högsta klasserna innehåller krav som är 
högre än myndigheternas minimikrav. 
– På det här sättet tror vi att det blir möjligt att få till stånd en 
dialog om vad som behövs för att höja en byggnad från klass III 
till II eller I, istället för att ta utgångspunkt i minimikraven, vilket 
ventilationsbranschen ofta har gjort, säger Eriksson, och tillägger 
att det här är en kultur som finns inom hela  byggbranschen. 

Begränsa behovet. Dessutom anser kommittén att det är 
realistiskt att ha två nivåer som innehåller högre krav än 
minimikraven. (Se faktaruta) 
– Grundprincipen är att ventilationsbehovet ska tillgodoses 
med hänsyn till belastningen från människor, byggnader och 
processer. Ventilationsbehovet kan reduceras med förnuftiga 
materialval och genom att minska kylningsbehovet, förklarar 
Eriksson. En bra princip är att i möjligaste mån försöka 
begränsa behovet redan vid byggnationen, särskilt med tanke 
på omtanken om miljön. 
– Det ska inte vara på det viset att ett hus automatiskt får en 
bättre inneklimatklassning genom att man ökar luftmängderna. 
Vi bör behålla en lagom luftmängd och istället jobba med andra 
faktorer. I vår bransch finns det redan tillräckligt med problem 
som ska lösas med ventilationen, poängterar Eriksson. 

Synliggörande av valen. I praktiken skapar dagens krav i alltför 
många fall problem för ventilationsbranschen: Teknisk forskrifts 
(TEK) regler om luftkvalitet innehåller dels allmänna krav 
om ventilationen som förutsätter att man använder material 
och produkter som ger låga eller inga föroreningar av luften. 
Därefter följer några krav om ventilationsluftmängder.

– Att du uppfyller det första kravet är en förutsättning, poäng-
terar Eriksson, som anser att utmaningen för branschen är att 
många lyckas uppfylla kraven på luftmängderna, men glömmer 
förutsättningarna. 
– Vi försöker få lite bättre ordning på det här, särskilt genom att 
synliggöra valen på materialsidan, säger han. 

EN 15251 revideras. Nu ska även den europeiska standarden 
EN 15251 revideras, som en följd av att EU har antagit en 
reviderad version av direktivet om byggnaders energiprestanda. 
Mats Eriksson är även Norges representant i den europeiska 
arbetsgruppen. Användarmönstret i olika typer av byggnader är 
en av de frågor som gruppen har diskuterat.  
– Vad ska räknas med i energiberäkningarna? Ta en typisk kon-
torsbyggnad: Om du säger att människor inte är på jobbet kan 
du få ner energianvändningen betydligt. Vi ska försöka beskriva 
normaliserade användarmönster för olika typer av byggnader, 
berättar Eriksson. Den ökande graden av behovsstyrning och 
energieffektivisering gör att problemet blir alltmer relevant. Och 
det finns även en parallell till beräkningen av LENI-värdet för 
belysning. 
– Tanken finns, men det är viktigt att systematisera och struk-
turera frågan så att det blir klart hur man ska förhålla sig till 
detta, säger Eriksson. 

TEXT: HILDE KARI NYLUND  TEK15-RAPPORTENTEMA ENERGIANVÄNDNING

Fyra inneklimatklasser

När energianvändningen ska minskas, kanske ner mot hälften 
av dagens nivå, måste ventilationsanläggningarna uppdateras 
utan att inneklimatet blir lidande. Mats Eriksson lyfter fram tre 
faktorer som branschen kan arbeta med: 

1. Få ner energiförbrukningen för uppvärmning och kylning av 
 ventilationsluften, och gör den så  effektiv som möjligt genom 
 återvinning.

2. Få ner energiförbrukningen för transporten av luft, det vill 
 säga SFP-värdet.

3. Inför behovsstyrning, så att luften används när den behövs. 
 Dessa tre faktorer avgör hur mycket energi ventilationen 
 förbrukar. 

– Dessa tre punkter kan energianvändningen reduceras dramatiskt, 
samtidigt som man uppfyller framtida krav och får ett bra inne-
klimat.  Branschen behöver varken förändra några grundprinciper 
eller minska luftmängderna dramatiskt, understryker Eriksson. 

KOMMENTARER/FAKTA:
TRE VIKTIGA FAKTORER FÖR ENERGIANVÄNDNINGEN

Det senaste tillägget till Norges standard 
för inneklimat, NS-EN 15251, innehåller 
fyra klasser. – Vi vill uppmuntra debatten 
om inomhusklimat och på så sätt höja  
kvalitetsnivån, säger Mats Eriksson på VKE. 

Ja tack till energimätning
Energimätning bör ingå i de nya energikraven, anser ett 
antal branschaktörer. 
Detta framkom vid ett möte som det norska Direktoratet for bygg-
kvalitet anordnat för att samla in synpunkter på Rambøll-rapporten 
(se faktaruta). Rambølls rekommendation är att energimätning med 
tanke på lönsamheten inte bör vara ett krav. 
– Vi är lite överraskade över den slutsatsen, säger Guro Nereng på 
miljöstiftelsen Bellona, som uppmanat myndigheterna att införa 
ett sådant krav. Det har även Statsbygg gjort (för kommersiella 
fastigheter). 
– Energimätningen utgör en liten kostnad vid en nybyggnation och 
ger både besparingar och en enklare drift, säger Ingunn Martonen på 
Statsbygg. 
– Energiövervakning och energimätning bör absolut ingå i bestäm-
melserna. Åtgärderna är enkla att genomföra och kostnaderna är 
förhållandevis små. Byggbestämmelserna bör främja en energi-
effektiv drift, för det är driftsfasen som utgör den största utmaningen, 
poängterar Katharina Bramslev, en av grundarna till Grønn Bygg-
allianse och styrelseledamot i Norsk Eiendom. Eystein C Husebye 
från Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF), Sylvia Skar från 
Norconsult och Arnkell Petersen från Erichsen & Horgen anser 
också att energimätning ska vara ett krav. 
– Det finns inga skäl för att det inte ska vara ett krav, instämmer 
Rolf Hagen från Arkitektbedriftene.

Levererad energi som 
referensvärde
– Det är dags att lämna nettoenergin och övergå till 
levererad energi som prestandamått, säger 
Tor Helge Dokka på Skanska Teknikk. 

Rambølls förslag om att använda levererad energi som prestanda-
måttet på en byggnad (alternativ B), har ett utbrett stöd i branschen. 
– Vi är positiva till valet av levererad energi som referensvärde. 
Det ger större flexibilitet eftersom det då blir möjligt att välja den 
mest optimala lösningen för varje fastighet, säger Ingun Marton på 
Statsbygg. 
Även Grønn Byggallianse och Norsk Eiendom är positiva till förslaget. 
– Levererad energi med korrektionsfaktorer ger byggbolagen flexi-
bilitet, säger Katharina Bramslev. Hon tillägger att förslaget inte straf-
far fjärrvärme och bioenergi, vilket energimärkningen gör. NBEF, 
Norconsult, Sweco, Bellona och Norske Arkitekters Landsforbund  
stödjer också förslaget om att övergå till levererad energi. Norsk 
Teknologi, Norsk Fjernvarme och Norsk bioenergiforening vill 
däremot behålla nettoenergin som referensvärde.

Som incitament föreslår Rambøll att  yteffektiviteten ska korrigeras i 
förhållande till primärytan. Ett flertal aktörer är positiva till förslaget, 
men vill att frågan utreds vidare.  
– Det är positivt, men vi anser inte att utredningsarbetet är färdigt, 
säger Katharina Bramslev från Grønn Byggallianse och Norsk 
Eiendom. 
– Positivt, men förslaget bör utredas grundligt, menar Berit Time 
från Sintef Byggforsk.
– Det är bra om det går att premiera yteffektiviteten, men hur det 
ska genomföras i praktiken återstår att se, säger Sylvia Skar från 
Norconsult. 
– Det här är en intressant fråga att jobba vidare med, säger Arnkell 
Petersen från Erichsen & Horgen. 

Yteffektivitet bör premieras

• Att levererad energi ska 
 vara prestandamått, 
 korrigerat för energikällor

• Att en maxgräns för 
 värmeförluster införs
 (transmission och infiltration) 

• Att åtgärdsmetoderna i de 
 befintliga bestämmelserna 
 tas bort

• Att krav på SFP-värden 
 införs som minimikrav

• Att minimikraven för 
 läckage skärps (till 1,0)

• Att minimikraven för fönster 
 skärps (till 1,2)

• Att ett incitament för 
 yteffektiivitet införs

FAKTA: TEK15-RAPPORTEN

På uppdrag av Direktoratet for byggkvalitet har Rambøll undersökt 
nya förslag på energikrav i de norska byggbestämmelserna. Ram-
bøll rekommenderar bland annat:

Det norska Direktoratet for byggkvalitet tackade för det stora intresset när 
35 inbjudna aktörer ombads kommentera rapporten från Rambøll. 
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GK HER KOMMER DET TEKST TEMA: RENOVERINGSPROJEKT

M
inimikraven på 
fastigheter ökar i hela 
Norden, bland annat 
som en följd av EU:s 
direktiv om byggnad-
ers energiprestanda. 

Och kraven kommer att skärpas även för 
befintliga byggnader. 
– När vi ska optimera en befintlig bygg-
nad är det de tekniska systemen som 
står för den stora besparingspotentialen, 
säger Arne Førland-Larsen hos Asplan 
Viak. Han är seniorrådgivare (energi-
användning i byggnader) och docent vid 
Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet. 
Førland-Larsen har beräknat vinsten 
av att öka tjockleken på isoleringen i en 
typisk kontorsbyggnad med tre våningar 
från 1980-talet och jämfört resultatet 
med en värmepumplösning. Att minska 
väggarnas U-värde i en byggnad från 0,27 
ner till passivhusnivå ger en besparing på 
ca 9 kWh/m2 per år. (Den totala energi-
förbrukningen minskar från 106,7 till 
97,6 kWh/m2 per år). 
– Då måste hela ytterväggen bytas och det 
är ganska dyrt, poängterar Førland-Larsen.

Värmepump framför tilläggsisolering.
Ett alternativ till att förbättra klimatskalet är 
att installera värmepumpar. Førland-Larsen 
har beräknat vinsterna med att installera ett 
pumpsystem med effektfaktor 4. Energi-
behovet för åttiotalshuset blir då 77 kWh/
m2 per år, med frikyla från grunden som 
förutsättning. Att öka tjockleken på isoler-
ingen till passivhusnivå minskar den totala 
energiförbrukningen till 75 kWh/m2 per år. 
– Då har jag sparat 2 kWh. Så det kanske 
är bättre att sätta in en värmepump, 
istället för att göra en relativt kostsam 
ombyggnad av en yttervägg, säger 
Førland-Larsen. Han betonar att det här 
inte alltid är en optimal lösning. Det kan 

till exempel hända att fasaden har för få 
fönster eller så många köldbryggor att 
den bör förbättras. 
– Men om vi har en bra fasad bör vi 
kanske hellre välja en teknisk lösning.

Tekniska åtgärder ger störst utdelning.
I ett typiskt åttiotalshus får man de största 
vinsterna när man förbättrar de tekniska 
anläggningarna, visar beräkningarna. 
– I runda tal minskar energibehovet med 
ca 20 % när man förbättrar huskroppen 
ner till passivhusnivå. Att förbättra de 
tekniska systemen och anläggningarna 
ger en minskning med 50 %. Så den 
stora potentialen finns inom de tekniska 
systemen, fastslår Førland-Larsen. Detta 
flyttar fokus till de tekniska systemen 
inne i fastigheten.  Och då är det viktigt 
att undersöka behovet: hur stora ventila-
tionssystem behöver kunden och vad kan 
förenklas eller effektiviseras? 
  – Vi behöver ta fram en meny av sådana 
delikatesser som ger bäst utdelning i 
förhållande till de krav som kunden har, 
säger Førland-Larsen. 

SFP-värden ner mot 0,5. En del av menyn 
är att utnyttja dagsljuset på ett bra sätt, en 
annan är minska den dolda energiförbruk-
ningen (strömläckage). Vad ventilationen 
anbelangar poängterar Førland-Larsen att 
de tekniska föreskrifterna förutsätter att 
lågemitterande material används. 
– Vi måste anpassa de tekniska systemen 
till detta. För ett kontorsrum på 10 m2 
behövs det cirka 5 m3 i timmen för att 
täcka belastningen från personer och 
material, säger han. Ventilationens energi-
förbrukning blir då viktig; SFP-värdet 
kommer att röra sig ner mot 0,5. 
– Det är viktigt att sätta ribban högt. Vi kan 
inte åstadkomma detta i ett enda steg, men 
däremot i flera, menar Førland-Larsen. 

Ökade krav 
på installationer

Utvecklingen mot passiv- och nollenergihus 
kommer att kräva fler tekniska installationer – även 
i renoveringsprojekt. Där utgör installationerna den 
klart största potentialen, enligt en ny rapport. 
TEKST: HILDE KARI NYLUND

FAKTA: FREDRIK SELMERSVEI 4

• Beräknad energianvändning: 
 68,7 kWh/m2 per år, energi-
 märkning A. Med överskottet från 
 datorhallen inräknat blir energi-
 användningen 57,7 kWh/m2 per år
• Behovsstyrd ventilation 
 (temperatur och CO2-nivå) 
 med värmeväxlare som har 85% 
 verkningsgrad (årsmedelvärde). 
• Komfortkylan från returvattnet 
 från datorhallens kylsystem 
 täcker kylningsbehovet upp till 
 25 °C. 
• Energisnål belysning som styrs 
 av rörelser och dagsljus. 
• Uppvärmningsbehovet 
 tillgodoses med fjärrvärme 
 (ca 30%) samt överskottsvärmen 
 från datorhallen via värmepump 
 (ca 70%) med systemeffekt 3,4. 
 
 KÄLLA: Future Built

u
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TEXT: HILDE KARI NYLUND 

M
ålet med den 
nationella 
satsningen 
Bygg21 är 
att förändra 
byggbran-

schen och öka kompetensen 
och effektiviteten i alla led. 
Detta ska ske i nära samarbete 
med branschen och Bygg21 
har haft sju arbetsmöten med 
branschrepresentanter över 
hela landet. Cirka 300 repre-
sentanter har deltagit i dessa 
möten och enkäter.
– Det visade sig vara ganska 
lätt att gemensamt komma 
fram till var skon klämmer, 
säger Eiken. En av utmaning-
arna är projektering. 
– Vi frågade om vi bör pro-
jektera klart innan vi börjar 
bygga. 93% av branschen 
anser att vi borde göra det 
och att detta skulle leda till 
väsentligt ökad effektivitet, 
säger Eiken, och tillägger att 
han inte hade förväntat sig en 
så stor procentandel. 

Hitta barriärerna. Detta är 
viktiga resultat för Bygg21. 
Eiken menar att det visar att 
vi inte behöver göra några 
undersökningar om huruvida 
branschen bör projektera 
färdigt innan byggstart.  
– Vi bör hellre forska kring 
hur vi ska få bort de barriärer 
som hindrar oss från att göra 
det vi alla vet att vi borde ha 
gjort. Så detta handlar mer 
om kultur än om teknik, säger 
han. Ett annat exempel på 
detta är planering. Följande 
fråga ställdes till branschen: 
Planerar vi tillräckligt bra? 

Cirka 50 procent svarade att 
de är mycket missnöjda med 
planeringskulturen medan 
övriga uppgav att de är nöjda 
med den, berättar Eiken. 

Proaktiva medarbetare 
effektivast. Detta sammanfattar 
hans erfarenheter som chef för 
Skanska i Norge under flera år. 
Vi mätte beteendet hos flera 
hundra projektledare under 
flera års tid. 26% av projekt-
ledarna svarade för 80% av 
resultatet, berättar Eiken. 
Dessa 26% hade ett proaktivt 
förhållningssätt till planering, 
dvs. de löste problemen innan 
de uppstod. De övriga, 74%, 
föredrog att lösa problemen 
efterhand som de uppstår och 
var nöjda med den ordningen. 
– Och det var de som i viss mån 
fick hjältestatus. Så vi möttes 
av en kultur som vi själva hade 
skapat genom att hylla de 
handlingsorienterade istället för 
de som åstadkommer resultat, 
understryker Eiken. 

Samarbete centralt. Det råder 
också enighet inom branschen 
när det gäller synen på samar-
bete. Nästan alla svarar ja på 
frågan om graden av samarbete 
inom ett projekt är av avgörande 
betydelse för resultatet. 
– Hur får man till exempel ihop 
trådarna när ett projekt läggs ut 
på totalentreprenad så att hela 
projektet blir uppstyckat?
– Jag tror att det är möjligt att 
göra stora förändringar utan att 
förändra standardkontrakten. 
Även med dagens totalentre-
prenader går det att projektera 
färdigt innan byggstart, menar 
Eiken. Man kan ta in leveran-
törerna ett par månader innan 
totalprojekteringen är färdig 
så att alla hinner lära känna 
varandra, utbyta tankar och 
idéer och, inte minst, göra upp 
en plan inför starten. 
– Det behövs inte någon ny 
kontraktsform för att klara 
det, säger Eiken. Men trots det 
tror han att det kommer att 
falla sig naturligt att anpassa 
kontrakten med hänsyn till 
erfarenheterna av Bygg21. 

Efterlyser mod. Under 2014 
kommer Bygg21 att påbörja ett 
flertal demonstrationsprojekt. 
Eiken efterlyser fler chefer som 
visar prov på ett ökat person-
ligt mod och ansvar. 
– Vi kommer att leta efter 
miljöer där man visar prov 
på mod, som kan stå som en 
förebild och visar vad vi kan 
åstadkomma när vi gör det 
som alla vet att vi egentligen 
borde gjort. Det är inte nöd-
vändigtvis de stora, etablerade 
miljöerna, betonar han.  

TEMA: RENOVERINGSPROJEKT BYGG21

Kulturella barriärer störst
De framtida utmaningarna för byggbranschen handlar mer om kultur 
än teknik, menar styrelseordföranden hos Bygg21, Petter Eiken. 

– Varför gör vi inte det som alla 
egentligen vet att vi borde gjort? 
Delar av Bygg21 kommer att 
präglas av detta, säger styrelse-
ordföranden Petter Eiken.

FAKTA: BYGG21
I en rapport till Stortinget 2012 
om byggnadspolitik redogjordes 
för planerna på denna satsning. 
Bygg21 ska utarbeta strategier 
inom tre områden: 

• FoU och innovation
• Utbildning och kompetens-
 utveckling
• Kunskapsförmedling och 
 erfarenheter

Inneklimatet i fokus
Regeringen har förklarat att 
den kommer att utvärdera 
behovet av ett utvecklings-
program för inneklimat i 
form av ett samarbete mellan 
byggbranschen och forsk-
ningsinstitutionerna. 
– Det kommer definitivt att 
ingå som en del av Bygg21. 
Det viktigaste för oss kom-
mer förmodligen att vara 
att beskriva utmaningarna 
med inneklimatet inom ra-
men för strategin och sedan 
får vi hoppas att vi får bra 
förslag om hur vi ska kunna 
utveckla den kunskapen 
vidare, säger styrelseord-
föranden Petter Eiken. 

Hög effektiviseringspotential
Vad skulle hända med 
effektiviteten inom den 
norska byggbranschen om vi 
i morgon bestämde oss för att 
leverera det vi ska inom pro-
jektet när vi kan och inte när 
vi måste, det vill säga så fort vi 
kan istället för när vi måste? 
Denna fråga har Petter Eiken 
ställt till flera hundra chefer 
som han har träffat under de 
senaste månaderna. Det är 
stor spridning på svaren, men 
ingen har gett ett svar som in-
neburit mindre än 30 % ökad 
effektivitet. Detta skulle vara 
tillräckligt för att revolutionera 
hela den norska byggbran-
schen. I så fall skulle vi inte 
behöva bekymra oss om att 
de norska lönerna ligger litet 
högre, förklarar Eiken. 

“
Energiförbrukningen för 
ventilationsvärme och 
fläktar måste minskas 
drastiskt – ner mot 10-15% 
av dagens nivå. 
Seniorrådgivare Arne Førland-Larsen i Asplan Viak

FAKTA: POWERHOUSE KJØRBO

10-15% av dagens behov. Andra viktiga faktorer för att minska 
ventilationens energiförbrukning är effektiva värmåtervinnings-
system, vattenburen kyla med termiskt styrd luftföring, korta 
kanaler, komponenter med låga tryckfall, att använda byggnaden 
som kanal och utvärdera användningen av hybridlösningar. 
– Totalt sett gör detta att vi kan reducera energiförbrukningen 
för ventilationsvärme från TEK10-nivån på 24 kWh/m2 per 
år ner till 2 – 5 kWh/m2 per år, det vill säga 10-15% av dagens 
behov, säger Førland-Larsen. Likaså menar han att energiför-
brukningen för fläktar kan minskas från 20 kWh/m2 per år till 
2 – 5 kWh/m2 per år. Førland-Larsen har varit inblandad i två 
uppmärksammade renoveringsprojekt som pågår i Norge just 
nu: Future Built-projektet Fredrik Selmersvei 4 (passivhus) 
och Powerhouse-alliansens projekt på Kjørbo i Sandvika. Det 
sistnämnda omfattar renovering av två kontorsbyggnader från 
åttiotalet till plusshus. Lösningarna kommer sannolikt att ge 
ett SFP-värde på 1,0 för hela systemet. 
– Vi har central tilluft med deplacerande ventilation och från-
luft på tre plan med byggnaden som kanal. Tilluften håller en 
ganska låg hastighet, förklarar Førland-Larsen.

Vi har all kompetens som behövs. På Fredrik Selmersvei 4 
valde byggherren Entra Eiendom att renovera fasaden, bland 
annat för att målet var passivhusstandard och att uppnå 
Breeam-klassen Excellent. 
– Det är inga avancerade tekniska lösningar som används, på-
pekar Førland-Larsen. Han menar att den viktigaste utmaningen 
för branschen är att åstadkomma så enkla lösningar som möjligt.
– Jag tror vi har all kompetens som behövs, men vi måste vara 
lite innovativa och jobba på att utveckla framtidens lösningar 
ned mot nollenergi. Vi måste hitta alternativ och försöka hitta 
nya vägar – utan att kompromissa med våra tekniska kunskaper. 

• Två kontorsbyggnader på 
 ca 2 600 kvm. 
 Byggnadsår: 1980. 
 Energianvändning idag: 
 ca 250 kWh/m2per år.

• Planerad installation: 
 solcellspaneler med 
 kapacitet på 41 kWh/m2 
 per år.

• Bergvärmesystem som 
 förser byggnaderna med  
 värme, tappvarmvatten och 
 frikyla. 

• Mycket tätt och isoerande 
 klimatskal. Utvändig 
 solavskärmning och 

 invändiga lösningar 
 såsom exponerad betong 
 minskar kylningsbehovet 
 sommartid.

• Ventilationslösningar med 
 högeffektiva värmeväxlare, 
 mycket låga tryckfall och 
 effektiv, behovsstyrd 
 ventilation. 

• Effektivt utnyttjande av 
 dagsljus, energisnåla 
 belysningssystem och 
 behovsstyrning. 

• Beräknad energianvändning 
 exklusive verksamhetsel: 
 ca 20 kWh/m2.

Källa: Powerhouse-alliansen. 
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U
nder Miljöhuset GK:s första år i drift fick vi en vinter 
som var tillräckligt kall för att testa fastigheten och 
lösningarna, även om utetemperaturerna inte sjönk 
till de nivåer som systemen är dimensionerade för. 
– Det är varmt inomhus även under kalla vinter-
dagar, konstaterar Aronsen, energichef på GK Norge. 

Han understryker att ett bra inneklimat alltid har högsta prior-
itet. Internlasterna klarar av att täcka värmebehovet efter bara 
några timmar in på arbetsdagen, även under kalla dagar. Men 
små rum utan uttagsstolpar med 200 W radiatorer kan bli lite 
för kalla när de inte används. Därför har vi installerat takvärme-
kassetter i vissa rum, som ett alternativ till uttagsstolparna. 

Ingen sänkning av nattemperaturen. En annan viktig lärdom 
från det första året är hur driftsmönstret fungerar. 
– Vissa saker tänker vi inte igenom, därför att vi alltid har gjort dem 
på ett visst sätt. Exempelvis skulle vi sänka temperaturen under 
natten, men det fungerade inte särskilt bra, säger Aronsen. När 
utetemperaturen sjönk under -10 °C blev det för kallt i huset när 
människor kom till jobbet på morgonen. Därför är klimatanlägg-
ningen nu inställd så att det aldrig är kallare än 22,5 °C inomhus.
– Det vi förlorar på att inte sänka temperaturen under natten 
får vi tillbaka genom att det är rätt temperatur i huset när 
människor kommer till jobbet, säger Aronsen. Dessutom ger 
detta ett lägre effektuttag på luft-till-vatten-värmepumparna. 
Under natten återcirkuleras luften och temperaturen i huset 
utjämnas genom att vi utnyttjar den termiska massan. 
– Det är inte heller något nytt, betonar Aronsen. 

Dörrar som öppnas åt fel håll. I vissa avlånga mötesrum med 
stora fönster är värmeavgivningen från 20-25 personer tillräcklig 
när rummen används. Står dessa rum oanvända när det är kallt 
ute behöver mer värme tillföras än vad klimatanläggningen ger. 
– Hade vi vetat vad vi vet idag, hade vi sett till att dörrarna 
till rummen öppnas inåt, istället för utåt som idag. Då hade 
dörrarna kunnat stå öppna så att det hade kunna ske en tem-
peraturjämning, säger Aronsen. Han är inte främmande för 
att montera om några av dörrarna. Belysningen är ett annat 
område som han tror att det går att optimera. 
– Vi kunde nog ha varit mer kritiska angående användningen 

av belysningen och kanske dimensionerat lite annorlunda, säger 
Aronsen. Kraven på beräkningar av LENI-talet ställdes först i och 
med standarden NS3701, dvs. när projekteringen nästan var klar. 

Halva toppbelastningen. För närvarande har GK inga detaljerade 
uppgifter om hur mycket tillskottsvärme som kommer från de 
elektriska uttagsstolparna. Men totalförbrukningen ser bra ut. 
– Vi har utnyttjat långt under hälften av beräknad toppbelastning, 
vilket ger en indikation på att det här fungerar, säger Aronsen. 
Han tillägger dock att förbrukningen inte är temperaturkorrige-
rad. Fastigheten ska nu testas grundligt i ett forskningsprojekt 
(Forklima) som genomförs av Sintef Byggforsk. 
– Då får vi en objektiv utvärdering, understryker Aronsen. 
Hittills har vi inte funnit något som talar mot att man ersätter 
vattenburen värme med ventilation, säger han. 
– Vi kan inte fortsätta att leverera lösningar som inte behövs i den 
här typen hus. Det är bättre att använda mer resurser för projek-
tering och planering och därigenom optimera leveranserna, både 
vad gäller tekniken och ekonomin, säger Aronsen.   

MILJØHUSET GK 1 ÅRMILJÖHUSET GK 1 ÅR TEKST: HILDE KARI NYLUND  FOTO: HEIDI ØVERGAARD  OG JAN LILLEHAMRE

MILJÖHUSET GK 1 ÅR!

Det är viktigt att ställa rätt frågor
– Vi trodde att det var nödvändigt att sänka temperaturen i fastigheten under natten, 
men det fungerade inte optimalt, säger Espen Aronsen efter Miljöhuset GK:s första år i 
drift. Hittills har både inneklimatet och energiförbrukningen motsvarat förväntningarna. 

DOKUMENTERBART. Att man kunnat dokumentera temperaturerna och inne-
klimatet för användarna har också varit värdefullt. – Det hjälper inte att säga till 
personer som fryser att de bara inbillar sig. Vi kan ta fram kurvor och visa den 
faktiska temperaturen. Det har varit värdefullt, menar Aronsen.
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R
ent generellt kan man säga att 
vi ventilerar bostäder i syfte 
att få bort förorenad luft och 
ersätta den med frisk luft. 
Exempel på föroreningar som 
vi vill få bort är damm-

partiklar, fukt och gaser såsom radon. 
Med hjälp av en balanserad ventilation 
och bra filter kan vi förhindra att förore-
nad luft kommer in i bostaden från första 
början. Vi kan dessutom värma upp 
tilluften så att den inte upplevs som kall 
och dragig. Det krävs att luften är ren 
och temperaturen behaglig för att inne-
klimatet ska bli bra. Med en värmeväxlare i 
aggregatet bidrar en balanserad ventilation 
även till en bättre miljö genom att värme 
överförs från frånluften till tilluften, så att 
uppvärmningen kräver mindre energi. 

Svår att sälja. Trots de uppenbara förde-
larna för hälsa, komfort, inneklimat och 
miljö har bostadsmarknaden historiskt 
sett inte varit villig att investera i balanse-
rad ventilation. Vad beror det på? Det lig-
ger nära till hands att tro att det beror på 
produktens osynlighet. Upplevelsen av en 
väl fungerande ventilationsanläggning bör 
vara att man inte märker av den över-
huvudtaget. Upplevelsen av “ingenting” 
är svår att sälja, vilket har gjort att man 
inom byggbranschen inte har investerat 
i mer än det allra nödvändigaste när det 
gäller ventilation. 

Frånluftsventilation. Ventilation av 
bostäder har under flera decennier skett 
i form av frånluftsventilation. Principen 
är att förorenad luft förs ut ur byggnaden 
från badrum och kök samtidigt som 
“frisk luft” leds in i huset via ventiler i 
fönster och väggar som sedan strömmar 

mellan rummen. Frånluftsflödet uppstår 
antingen genom termiska krafter, det vill 
säga lyftkrafter, eller med hjälp av fläktar 
som på mekanisk väg trycker ut luften. 
Lösningen fungerar under rätt 
förutsättningar men har i praktiken en stor 
svaghet: systemets krav på användaren. 
Den stora skillnaden mellan bostads- 
och affärsfastigheter är slutanvändaren. 
I affärs- och industrifastigheter finns 
anställd personal som sköter under-
hållet, medan graden av underhåll av en 
bostad beror på den boendes tekniska 
kompetens och intresse. 

Man ställer således inga direkta krav på en 
balanserad ventilation, men om en 
annan lösning väljs måste luftkvaliteten och 
luftväxlingen dokumenteras. Detta är en 
omfattande procedur och idag väljer i stort 
sett alla ett system med balanserad ventila-
tion. TEK 10 har sålunda inneburit att ven-
tilationsmarknaden har utvecklats avsevärt. 
Under 2012 byggdes ca 30 000 bostäder i 
Norge och allt tyder på att byggnadstakten 
blir ungefär lika hög 2013. Vi vet att de 
flesta bostäder kommer att byggas med 
balanserad ventilation och grovt räknat 
motsvarar detta närmare 2 miljarder NOK i 
påbörjade ventilationsprojekt per år. 

Hemmiljön. Det råder stor enighet om 
att inneklimatet påverkar vår hälsa. 
Förekomsten av astma och allergier har 
ökat kraftigt under de senaste 30-40 
åren och forskningen visar att 20% av 
alla norska barn har eller har haft astma 

innan tio års ålder. Det råder oklarhet 
kring orsaken till ökningen, men det är 
tydligt att den är kopplad till hög lev-
nadsstandard. I Norge vistas människor 
inomhus 90% av tiden och majoriteten 
av tiden tillbringas i hemmet. Det är 
därför naturligt att undersöka hemmiljön 
och söka efter orsakerna där.

Norska folkhälsoinstitutet har konstaterat 
ett tydligt samband mellan exponering 
för fukt och mögelsvamp och inflam-
mationer i ögon, näsa och hals, hösnuva, 
infektioner i luftvägarna och astma. Det 
finns ett tydligt samband när det gäller 
såväl förvärrande av befintlig astma som 
uppkomst av astma. Astma och allergi 
är folksjukdomar som kostar samhället 
stora pengar. I Norge där människor 
vistas mycket i sina hem är ventilation 
av bostäder en investering i bättre hälsa 
som gagnar alla och envar. 

Inom några få år kommer TEK 15, som 
innehåller krav på passivhusnivå. TEK 10 
har fått kritik för att vara begränsande och 
alltför detaljstyrande. I andra europeiska 
länder har fokus framförallt lagts vid att 
minska energiförbrukningen utan att i 
detalj beskriva hur det ska uppnås. Det 
är tänkbart att TEK 15 kommer att följa 
samma linje. Att aggregaten är försedda 
med värmeväxlare är viktigt för att minska 
bostädernas totala energiförbrukning. 
Systemen med balanserad ventilation 
kommer även i fortsättningen att uppfylla 
myndighetskraven samtidigt som de bidrar 
positivt till både den inre och yttre miljön.

TEMA

En viktig investering 
Det råder stor enighet om att inneklimatet påverkar vår hälsa. 
Förekomsten av astma och allergier har ökat kraftigt under de 
senaste 30-40 åren och forskningen visar att 20% av alla norska 
barn har eller har haft astma innan tio års ålder. 

Bostäder och byggnader med 
dålig ventilation kan leda till 
hälsoproblem som trötthet, 
huvudvärk, koncentrations-
svårigheter, ökad irritation i 
slemhinnor och ökad mot-
taglighet för luftvägsinfek-
tioner. Dessutom påverkar 
ventilationen och luftväxlingen 
vår prestationsförmåga och 
produktivitet. Särskilt sårbara 
är människor med astma- och 
allergisjukdomar, men även 
andra kan drabbas av symtom 
på grund av dålig ventilation.

(Norges Astma- og Allergiforbund)

När ouppvärmd vinterluft strömmar rakt 
in i huset upplevs bostaden som dragig. 
För att slippa draget stänger den boende 
gärna spaltventilerna i fönstren vilket 
gör att det kommer in för lite frisk luft i 
bostaden. Utan tillräcklig tillgång på luft 
är det inte möjligt att pressa ut förorenad 
luft från bostaden vilket gör att bostaden 
inte ventileras. Effekterna av att inte 
ventilera bostaden beskrivs av det norska 
Astma- och Allergiförbundet i citatet 
ovan. Vissa av dessa effekter är svåra att 
mäta och kan utvecklas med tiden. Det 
man som hyresgäst först märker är att 
frånluftsflödet från kök och badrum inte 
fungerar som det borde och i vissa fall kan 
sotbeläggningar uppstå.

Det finns många aktörer inom ventila-
tionsbranschen som har varit frustrerade 
över problemen med frånluftsventila-
tionen i bostäder och följaktligen har 
bostadsventilationen fått dåligt rykte. 
Till exempel fattade GK Oslo ett strate-
giskt beslut om att inte medverka i några 
bostadsprojekt överhuvudtaget på grund 
av att kvaliteten på den produkt kunden 
var villig att betala för inte uppfyllde GK:s 
krav. Kunderna ville ofta inte betala mer 
för ventilationen än vad som behövdes för 
att uppfylla myndigheternas minimikrav. 
Samtidigt var slutanvändarnas förväntningar 
på ventilationssystemen högre än 
myndigheternas krav vilket gjorde att det 
uppstod konflikter.

TEK 10 har varit en viktig draghjälp 
för utvecklingen av inneklimatet och 
ventilationen i bostäder. Enligt 
anvisningarna ska en byggnad ha ett 
ventilationssystem som “ger en 
tillfredsställande luftkvalitet”. 

BOSTADSVENTILATION

BOSTADSVENTILATIONTEXT: KAROLINE HAUGE OLSEN  FOTO: HEIDI ØVERGAARD & LUTH & CO AS

Norges regering 
varslar om energikrav 
på passivhusnivå 2015 Karoline Hauge Olsen är gruppchef på 

GK:s avdelning för bostadsventilation
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TEXT & FOTO: HILDE KARI NYLUNDGK NYHETER GK NYHETER

Såld på iPad
Nu har alla tekniker på GK en iPad mini. 
– Jag är helt såld, säger senior servicetekniker Øistein Nordhelle entusiastiskt. 

– Nu får jag både sms och mail på Ipaden, och kan enkelt kolla upp saker och 
ting och svara på mail när jag är ute, säger Øistein Nordhelle. 

Ipaden kan hängas upp på både tavlor och aggregat tack vare magneten i 
fodralet. – Det är grymt praktiskt, säger Øistein Nordhelle. 

M
obila IT-verktyg är inget nytt på GK. De första 
integrerade handdatorerna började användas 
på företaget redan 2005. Men från i år är det 
iPad mini som gäller, och Nordhelle menar att 
“paddan” har klara fördelar. 
– Den är mycket enklare att använda och  man 

slipper en hel del krångel och irritation. Det gör att arbetsdagen 
blir effektivare, fastslår han. Och bara för att klargöra: Øistein 
var ingen Apple-fan och hade ingen smarttelefon innan han fick 
en iPad på jobbet, han hade en vanlig knapptelefon. 

Undviker köerna. Nu är det mycket lättare att växla mellan 
olika appar (applikationer). 
– Om jag är ute på en anläggning och det är något jag undrar 
över kan jag enkelt kolla upp det på nätet. Ibland händer det 
att vissa komponenter är så gamla att det är svårt att avgöra 
vad man ska ersätta dem med. Då kan jag ta en bild och skicka 
den direkt till leverantören, förklarar han. I iPaden finns en 
arbetsbeskrivning för varje enskilt uppdrag. 
– Med en tryckning på skärmen får jag också reda på vart jag 
ska, och jag kan ta fram kartan. Det finns även en funktion som 
visar trafiksituationen på vägarna. Jag har kört runt många köer 
tack vare den, berättar Øistein. 

Dokumentation är viktigt. Inte minst är det enkelt att samla in 
data med de nya verktygen. 
– En anläggning har kanske tio-femton komponenter med tre 

mätpunkter vardera. Nu har vi fått ett verktyg som är så enkelt 
att jobba med att vi hinner registrera alla uppgifter. Alla 
mätpunkter visas på en egen sida i programmet, förklarar 
Øistein Nordhelle. GK:s egen app är en vidareutveckling av 
Mobile Edge för Siebel och innefattar allt från försäljning och 
kundbehandling till service på fältet. 
– Det är viktigt att lösningarna utvecklas i samarbete med 
våra tekniker, som behöver bra verktyg, understryker 
Øyvind Monrad-Krohn, koncerndirektör IT på GK.  

Användarna är experterna. Teknikerna får i princip använda 
iPaden fritt och testa nya appar, både på jobbet och på fritiden. 
– Tekniker är ett nyfiket släkte och vi tänkte direkt att nu har vi 
fått en ny leksak! Det har hjälpt oss mycket att vi har tillåtelse 
att använda iPaden nästan helt utan begränsningar, säger 
Øistein Nordhelle.
– Vi som jobbar på IT-avdelningen kan inte ha översikt över 
alla möjligheter som finns idag. Därför måste vi få ut verk-
tygen på fältet så att vi kan undersöka vad som fungerar bäst, 
understryker Monrad-Krohn. Mer än 430 iPads används i 
organisationen idag och det har varit få tekniska problem. 
När Nordhelle skulle fotograferas med sin ipad visade han hur 
smart en tekniker kan vara: till IT-direktörens stora förvåning 
tryckte han upp iPaden direkt på aggregatväggen. 
– Jag upptäckte det av en ren tillfällighet; jag var ju bara tvungen 
att prova. Det är mycket enklare att hänga den på väggen än att 
hålla den i handen när jag håller på med mätinstrumenten. 
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