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TEXT: HILDE KARI NYLUND  FOTO: PETER JENSEN, GK

50 år av tillväxt
Sedan starten 31 maj 1964 har GK haft 50 år av tillväxt när det gäller 
antal anställda, omsättning, teknikområden och geografisk täckning. 

N
är GK nu firar 50-årsjubileum har företaget 67 kontor 
i Norge, Sverige och Danmark och 1 850 anställda. 
Det hela började med att Kristian Nordberg år 1964 
startade en liten verksamhet inom ventilation och 

fastigheter. Tre år senare anslöt Gunnar Karlsen och firman 
tog namnet Nordberg och Karlsen AS.
– De hade tidigt målet att företaget skulle bli rikstäckande, 
berättar John-Erik Karlsen, ägare och styrelseordförande i 
GK-koncernen. Under sjuttiotalet öppnade firman en rad 
nya kontor i Norge. 1981 delade Nordberg och Karlsen upp 
företaget och tog varsin del. Entreprenadverksamheten 
fortsatte under namnet Gunnar Karlsen AS. 

Skandinavisk leverantör inom flera teknikområden. Under 
andra hälften av åttiotalet blev utökning av den tekniska kompe-
tens en prioriterad fråga. Fastighetsautomation och klimatkyla 
blev viktiga teknikområden vid sidan av huvudprodukten ventila-
tion. Nästa generation i familjen, John-Erik Karlsen, började på 
företaget som växte genom förvärv av flera ventilationsföretag. Ett 
särskilt affärsområde etablerades för befintliga fastigheter. 1995 

förvärvade GK kylproduktleverantören Ingeniørfirmaet 
Theodor Qviller AS, som fortfarande drivs under det ursprung-
liga namnet. 1998 blir GK ett internationellt företag i och med 
köpet av det svenska serviceföretaget ERV & Wahlings. 1999 får 
GK en stark ställning inom fastighetsautomation genom förvärvet 
av Honeywells organisation i Norge. År 2005 etableras GK Dan-
mark och 2011 GK Rør. 

Miljardomsättning enligt plan. 2002 översteg omsättningen 
för första gången 1 miljard och samma år anställdes 
Jon Valen-Sendstad som koncernchef. Tio år senare, dvs. 
2012, når företaget nästa mål, 3 miljarder. Samtidigt flyttade 
koncernen in i Miljøhuset GK i Oslo, Norges energisnålaste 
kontorsfastighet. 2013 börjar Christopher, den tredje genera-
tionen Karlsen, på företaget som inköpschef. Med energi-
effektiva lösningar och bra inneklimat bidrar GK till en bättre 
miljö och en bättre hälsa. 
– Detta har vi uträttat under våra första 50 år och vi kommer 
att fortsätta på samma sätt under de kommande 50, säger 
John-Erik Karlsen. 

Ansvarig utgivare: Erik Haugli Nielsen
Design: Reaction reklamebyrå

Tryck: RKGrafisk AS
Upplaga: 6000

INNEKLIMAT
Utgivare: GK Konsern AS
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Vital 50-åring som 
uppnått flera milstolpar

Jon Valen-Sendstad, 
Konsernsjef GK Konsern
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P
å en marknad där endast de bästa har 
ynnesten att få uppleva goda resultat 
och tillväxt är det fantastiskt att se att 
GK Norge på sin 50-årsdag kan se 

tillbaka på den mest lönsamma 12-månaders-
perioden i företagets historia. Även för koncer-
nen, dvs. med våra systerbolag i Sverige och 
Danmark medräknade, var detta det mest 
lönsamma räkenskapsåret någonsin.

Under jubileumsåret har även andra milstolpar 
uppnåtts. GK har fått en egen elverksamhet i 
Norge, och därmed har GK för första gången 
samtliga viktiga fackområden på plats, nämligen 
ventilation, kylteknik, el, rör och byggautomation.

När vi nu dessutom har uppnått delmålet vad 
gäller tillväxt och ökat omsättningen till 
10 miljarder, så måste vi helt enkelt lyfta på 
hatten och gratulera alla våra anställda som 
gjort detta möjligt och samtidigt tacka alla våra 
kunder, som gett oss förtroendet och valt oss 
som partner och leverantör, både på entre-
prenader och serviceuppdrag.

Om jag ska våga mig på en förklaring till dessa 
framgångar är det framförallt två saker jag 
vill betona: kompetenta medarbetare och hårt 
arbete. Därför avslutar jag med att rikta ett tack 
till alla er som bidrar till att GK är ett vinnande 
lag!



4 5 

TEXT: HILDE KARI NYLUND  FOTO: HILDE KARI NYLUND & MAGNUS BRATTSET DRABLØSGK PROJEKT – HAMAR STADION GK PROJEKT – HAMAR STADION

N
är man befinner sig i det 1 600 m2 
stora teknikrummet, två våningar 
under marknivån, förstår man 
omfattningen av all teknik som 

kommer att användas i Hamars nya stads-
del, ett byggprojekt på hela 75 000 m2. Här 
kryllar det av rör, pumpar, ventiler, kanaler 
och kabelstegar och kabelspolarna hänger 
på kö i väntan på installation. GK levererar 
rör, ventilation, kyla och automation.
– GK levererar teknik inom de flesta 
fackområden, men för att de tekniska lös-
ningarna ska bli bra och enhetliga krävs en 
installationssamordnare. Det handlar inte 

bara om teknikvalen, utan också om själva 
genomförandet, poängterar Arvid Skjold, 
GKs installationssamordnare i projektet. 
– Alla funktioner som vi ska styra och 
reglera blir mer och mer avancerade och 
kunderna förväntar sig att de ska kunna 
sköta det mesta från en läsplatta eller en 
telefon. Uppgiften att knyta samman de 
olika teknikområdena och alla signaler 
från solavskärmare, väderstationer, ljus- 
och rörelsensorer blir allt viktigare, säger 
projektchefen Svein Høiby. Han berättar 
att GK lade in kostnaden för installations-
samordnaren i budgeten från dag ett. 

– Om den här arbetsuppgiften inte läggs 
in i kalkylen direkt kan det bli besvärligt 
att få med den senare, säger Svein Høiby.
 
En roll som måste definieras. Med 
installationssamordnaren får projektet 
ett eget ”forum” där representanter för de 
olika teknikområdena kan gå igenom alla 
lösningar – både rent tekniskt och i sam-
band med schemaläggning och planering. 
– Ofta levererar även byggentreprenören 
tekniska system, såsom hissar, rulltrappor 
och solavskärmning. Dessa måste också 
anslutas till det överordnade driftöver-

vakningssystemet, förklarar Svein Skjold. 
– Borde inte koordineringen kunna han-
teras internt i en totalteknisk entreprenad? 
– Det är många som kanske tror det, men 
det är viktigt att den här arbetsuppgiften 
definieras och läggs in i budgeten, menar 
Skjold. En stor del av koordineringsarbetet 
handlar om att definiera gränssnitten 
mellan olika tekniska system. 
– Vi måste vara väldigt noggranna med 
detaljerna i lösningarna – ända ner på 
bites- och bytes-nivå, vilken slags buss vi 
ska använda, vilken information vi ska 
hämta, med mera, och ange dessa detaljer i 
gränssnittsbeskrivningar, förklarar Skjold. 

Att undvika suboptimering. Alla tekniska 
frågor som inte är beskrivna i detalj i 
avtalsunderlaget löses i samarbetet 
mellan de berörda fackområdena.
– För kylningslösningar kan det handla 
om vem som ansvarar för elförsörjnin-
gen till kylmedelkylaren. Ska det ske 
via automationscentralen eller ska elen 
anslutas direkt av elinstallatören? Ofta 
är sådana frågor inte specificerade i 
kontraktet och då kan de lätt förbises. 
Min roll är att se till att automation och 
elinstallatören är överens om vem som 
ska leverera vad, säger Svein Skjold. Vad 
gäller rumskontroll framgår det oftast 

av specifikationerna hur styrningen 
ska ske, men inte alltid vilken Busstyp 
som ska användas. Detta kan lätt orsaka 
konflikter och Skjold har sett exempel 
på projekt där man har dragit dubbelt så 
mycket kabel som behövs för att optimera 
det egna teknikområdet. 
– I Hamar Stadion-projektet har vi kommit 
överens om att använda en KNX-buss 
för många tillämpningar. Elinstallatören 
kommer att använda KNX till vissa 
lösningar och automation kommer att 
leverera en del rumskontroll. Elinstalla-
tören fick reda på att automation 
använder KNX på hela bygget och då är 
det bara att koppla in sig. På så sätt har 
vi fått en lösning som är väldigt bra för 
projektet totalt sett, menar Svein Skjold. 

Flera hundra signaler. Att definiera vilka 
signaler som ska anslutas till driftöver-
vakningssystemet är en annan av instal-
lationssamordnarens uppgifter. 
– På Hamar har vi allt från nivåvakter till 
fettavskiljare och CO2-sensorer, samt 
fotoceller som styr utomhusbelysningen. 
Totalt sett är det ett par hundra 
signaler som inte var specificerade innan 
byggstarten, berättar Skjold. Först iden-
tifierade vi de olika signalerna och sedan 
kom teknikleverantörerna överens om 

GKs egen installationssamordnare 
var med från starten i företagets 
hittills största totaltekniska 
entreprenad: 
Hamar Stadion. 

FAKTA:  Vanliga gränssnitt 
 och frågeställningar 
Kylanläggning

På Hamar Stadion ingår kylmaskiner och 
kylmedelkylare i den totaltekniska entre-
prenaden. Viktiga frågor att lösa är:

•	 Vem	ansvarar	för	kylmedelkylarens	
	 elförsörjning	–	ska	det	ske	via	
 automationscentralen, eller ska elen 
 anslutas direkt?

•	 I	vilken	utsträckning	ska	kylmaskinen		
	 styras	av	automationslösningen?	
	 Maskinen	styr	isvattnet	automatiskt,	
 medan automationssystemet sköter 
	 start	och	stopp.	Hur	gör	vi	med	flödes-
	 vakter	och	pumpstyrningen?

•	 Är	produkten	känd,	eller	bör	vi	testa	
 den först?

•	 Ska	maskinen	anslutas	till	buss	eller	
 TCP/IP?

Pumpar

•	 Hur	ska	vi	styra	pumparna	–	bara	av/på,	
	 eller	även	hastigheten?		

•	 Behöver	vi	mäta	pumpeffekten?		

•	 Vilken	slags	buss-kommunikation	ska	
	 vi	använda	i	så	fall?

Automationscentralen

•	 Var	ska	vi	placera	centralen?
	 –	Vissa	gånger	har	rådgivaren	bara	valt	ut	
 en plats. På Hamar Stadion hade elinstal-
 latören ett förslag, men Veidekke tyckte 
	 inte	platsen	var	lämplig.	Då	gjorde	vi	en	
	 inspektion	och	hittade	den	plats	som	var	
	 bäst	för	alla,	berättar	Arvid	Skjold.
	 Vem	ska	beräkna	kabeldimensionen	till	
 och från centralen?
	 Vilket	underlag	behöver	elinstallatören	
	 för	att	kunna	dra	kablarna?

Frekvensomformare

•	 Vem	ska	leverera	dem	–	fläktfirman,	
	 pumpleverantören	eller	automation?

Datanätverk

•	 Ska	driftövervakningssystemet	använda	
	 det	allmänna	datanätverket	i	fastigheten	
	 eller	ett	separat	nätverk?
	 –	Automationssystemet	använder	
	 datanätverket	i	mycket	hög	utsträckning	
	 eftersom	stora	delar	av	utrustningen	är	
	 TCP/IP-baserad.	Jag	har	ofta	märkt	att	
	 nätverksfrågan	blir	löst	alltför	sent	i	
 projekten, så därför tar jag alltid upp den 
	 tidigt,	berättar	Skjold.	Hamar	Stadion	får	
	 ett	separat	nätverk	för	driftövervakningen,	
	 bland	annat	för	att	byggherren	inte	vill	att	
	 övervakningen	ska	ske	i	samma	nätverk	
	 som	butikerna	kommer	att	vara	uppkop-
 plade mot. 

Att ha kontroll över flera hundra signaler från tekniska anläggningar, med allt från nivåvakter och fettavskiljare till 
CO2-sensorer och fotoceller, är en av installationssamordnaren Arvid Skjolds många viktiga uppgifter. 

u

Koordinering en självklarhet
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Inte nog med att teknikrummet på 1 750 m2 är det största 
Einar Myhre har sett efter 40 år i branschen. När han började 
jobba, två våningar under marknivån, var rummet både tätt, 
uppvärmt och nymålat – samtidigt som Veidekke fortsatte med 
grundarbeten på utsidan. En truck hissades in för att underlätta 
monteringen av rör men den togs självklart bort innan nästa 
våningsplan byggdes. 
– Juni förra året var sista gången vi hade möjlighet att hissa ner 
material, så vi var tvungna att hålla tidsschemat. Men det har gått 
ganska bra, konstaterar Einar Myhre ett år senare. God logistik är 
en av de viktigaste faktorerna för att projektet ska bli lönsamt. 
– Att stå och vänta på material är helt värdelöst – då tickar 
taxametern, säger Einar Myhre. 

God laganda. Rörentreprenaden är GKs största uppdrag någon-
sin, med ett kontraktsvärde på ca 50 miljoner och ett tillägg på 10 
miljoner. De stora dimensionerna på både värme- och kylanlägg-
ningen gör att det krävs mycket svetsning och koordinering. 
Arbetet med sprinklercentralen har lagts ut på Evensen Rør. 
– Det var ett klokt beslut och de är otroligt duktiga, säger 
Einar Myhre. Att projektet ligger så bra till med knappt sex 
månader kvar till deadline beror i hög grad på det goda samar-
betet mellan leverantörerna. 
– Det är väldigt god stämning och bra laganda. Alla tycker det är 
kul när arbetet flyter på, säger Evensen. 

Samarbete från start. Projektchefen Svein Høiby berättar att 
samarbetet har stått i fokus från första stund. 

GK PROJEKT – HAMAR STADIONGK PROJEKT – HAMAR STADION

Ömsesidig 
nytta 
Internt inom GK har Kyla 
och	Byggautomation	haft	
stort	utbyte	av	varandra	
i	det	här	projektet,	bland	
annat	i	samband	med	
lösningar	för	driftöver-
vakningssystemet.	
–	Nu	behöver	vi	inte	åka	
till	Hamar	för	att	se	vad	
som är fel med kylmaski-
nen.	Det	har	vi	löst	väldigt	
bra	tillsammans	med	
Byggautomation,	kon-
staterar	Ole	Jørgen	Veiby,	
direktör för Kyla hos GK 
Norge. Vad som ska in i 
driftövervakningssystemet	
och	vilken	kommunika-
tionslösning	som	behövs	
ligger utanför kylmaskin-
tillverkarnas	kompetens-
område.	De	levererar	
något	som	ska	läsas	av	en	
regulator i ett gränssnitt. 
Om	Byggautomation	inte	
klarar	av	att	läsa	signal-
erna stoppar allt upp. 
–	Vi	har	gjort	testboxar	så	
att	vi	kan	dokumentera	att	
vi	får	upp	signaler	när	vi	är	
ute och kör igång anlägg-
ningar,	berättar	Veiby.	

Goda relationer 
mellan branscherna
– Det märks att GK ansvarar för nästan samtliga teknikområden 
i projektet. Samarbetet mellan ventilation och rör fungerar 
alldeles utmärkt, konstaterar rörläggarbasen Einar Myhre. 

Lyckat samarbete

Veidekke ville tidigt hitta en gemensam lösning för alla VVS-
installationer. Geirmund Østvold är nöjd med att GK fick kon-
traktet, inte minst för att Veidekke hade etablerat ett mycket bra 
samarbete med Jørstad innan de blev uppköpta av GK Rør. 
– Det blev en strålande lösning. Vi får färre personer att förhålla oss 
till och vi slipper de diskussioner som annars ofta uppstår mellan 
branschgrenarna. Här har de tagit ett helhetsgrepp på allt som ska 

vem som skulle göra vad och hur informationen 
skulle överföras till driftövervakningssystemet. 
– Vi vill basera användningen av övervaknings-
systemet på rätt information. Vi har jobbat 
med att hämta in den information som är mest 
intressant för driften, till exempel vad du behöver 
veta för att se att en kylanläggning fungerar som 
den ska, förklarar Skjold. Då är det viktigt att 
den som ska förvalta och sköta fastigheten deltar 
aktivt i arbetet med specifikationerna. 

Nära samarbete med rådgivaren. Leverantörer, 
servicepartners och andra som ska felsöka behöver 
få tillgång till sina system och all detaljinformation. 
– Byggrådgivaren är naturligtvis mycket angelägen om 
att resultatet ska bli så bra som möjligt för kunden och 
ställer därför höga krav på informationen. Men det 
som är intressant för rådgivaren är ofta totalt irrele-
vant för den som ska förvalta och sköta fastigheten, 
säger Skjold. Att ha ett bra samarbete med rådgivaren 
är därför viktigt för installationssamordnaren. 
– I totaltekniska entreprenader ingår ofta råd-
givaren i vår organisation vilket är mycket bra. Då 
blir avståndet inte så stort mellan entreprenör och 
rådgivare och vi kan lättare dra åt samma håll i 
planeringen. Vi har många projekt där vi har ett tätt 
samarbete med rådgivarna, understryker Skjold. 

Lättare att flytta gränssnitt. Ofta kan man 
behöva flytta ett gränssnitt från ett teknikområde 
till ett annat. Om det till exempel från början var 
tänkt att byggautomation skulle leverera energi-
mätare, men att det sedan visar sig att rör kan 
leverera pumpar med inbyggda mätare, kan det 

– Det tekniska samarbetet på VVS-sidan har fungerat 
väldigt bra, säger Geirmund Østvold, projektchef hos 
totalentreprenören Veidekke. 

installeras och det är synnerligen värdefullt i ett projekt av den här 
typen, säger Geirmund Østvold. Hamar Stadion är ett stort projekt 
och enligt honom är det ovanligt med totalentreprenader av den 
här omfattningen. 
– Vi måste berömma byggherren Hage-familjen som kommer från 
området. De investerar ganska mycket pengar, ca 1,5 miljard kro-
nor, tomten inräknad. Det är mycket för en lokal, privat byggherre. 
Geirmund Østvold har känt Knut Hage ända sedan 1992, då han 
för första gången medverkade i ett byggprojekt för familjen. 
– De vill gärna samarbeta med lokala leverantörer och därför har vi 
så långt det varit möjligt använt lokala krafter. Den lokala förank-
ringen är också viktig för servicen och underhållet, säger han. 

– Det här är ett typiskt gränssnitt, säger installationssamordnaren Arvid Skjold 
om sprinklerventilerna. Signalen från en utlöst sprinkler ska gå till brandlarm-
centralen, medan vanliga driftssignaler ska gå till driftövervakningssystemet. 
En driftssignal kan till exempel vara avstängning i samband med underhåll. 

– Den stora utmaningen i alla totaltekniska entreprenader är att 
få alla att arbeta mot samma mål. 
Det får inte bli så att vi sitter och drar i varsin ände. Vi måste 
tänka på vad som lönar sig bäst för alla, betonar han. Ole Jørgen 
Veiby, direktör för Kyla, berättar att kostnaderna och intäkterna 
är fördelade på ett unikt sätt i projektet.
– Vi delar på vinsten och varje leverantör är beroende av att de övriga 
gör rätt saker. Det skapar en väldigt bra gemenskap mellan de olika 
teknikområdena. Det märks tydligt i det här projektet, fastslår han. 

Teknisk bodega. Projektledaren Tom Jansrud från ventilation 
och Dag Werner Hammersborg från rör har fasta kontorsplatser 
tillsammans med elinstallatören Sinus Prosjekt AS.
– Vi har ett nära samarbete med dem så det är naturligt att de 
jobbar i vår tekniska bodega, säger Høiby med ett leende. Han 
anser det vara nödvändigt att samtliga tekniska projektledare 
sitter i samma kontor oavsett hur kontraktet är utformat. 
– Då tar man hänsyn till varandra som personer också, inte bara 
yrkesmässigt. Den tvärfackliga projekteringen blir mycket mer 
genomarbetad med en sådan lösning och man slipper många fel 
som annars inte hade upptäckts förrän det praktiska arbetet 
kommit igång, säger Høiby. Totaltekniska entreprenader ger 
dessutom GK en utmärkt möjlighet att använda och marknads-
föra egna produkter och tjänster. 
– När du har hand om så mycket får du också större inflytande i 
projektet, säger Høiby. 

Rörläggarbasen Einar Myhre förbereder ett trycktest i värme- och kylanläggningen. 

Lars Kristian Rørdam (till vänster) och Jo Inge Olsen är två av många  kompetenta 
medarbetare som bidrar till att Hamar Stadion,  ett av GK Norges största projekt, 
går som på räls.

vara klokt att flytta gränssnittet. 
– Totalt sett är det en bättre lösning. Men även 
om det är önskvärt att göra ett sådant byte kan 
det vara svårt att genomföra på grund av att alla 
håller på sitt. I totaltekniska entreprenader är det 
lättare, säger Skjold. Det är med andra ord lättare 
att vara installationssamordnare när GK ansvarar 
för de flesta av teknikområdena. 
– Men tekniskt sett är uppgiften densamma. Vi 
måste detaljspecificera på samma sätt för att få 
allting att fungera tillsammans, säger Skjold. 
Att vara anställd som installationssamordnare hos en 
av underentreprenörerna kan ibland vara en utman-
ing vad gäller samarbetet med övriga leverantörer. 
– Min roll är att se till att alla gränssnitt blir lösta. 
Jag måste vara genuint intresserad av att projektet 
fungerar bra i stort. Ibland blir det diskussioner 
med GKs projektledare men jag kan inte 
rekommendera en lösning som är mindre bra 
ur ett helhetsperspektiv, förklarar Skjold.
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TEKST: HILDE KARI NYLUND GK PROJEKT –  COORGK PROJEKT – HAMAR STADION

Kylning med fjärrvärme 
Absorptionskyla från fjärrvärme och smart frikyla från torrkylare och 
en isbana är viktiga delar i energikonceptet för Hamar Stadion. 

Att använda fjärrvärme i ett köpcentrum 
som i första hand har behov av kyla var 
inget självklart val. 
– Absorptionskylmaskiner är ingen 
resurssnål metod att producera kyla 
– men den värme som används skulle 
annars släppas ut direkt i luften, säger 
Kristian Lang-Ree, vd hos Aalerud Råd-
givende Ingeniører. Han har projekterat 
energilösningen för projektet, men beto-
nar att byggherren redan från början hade 
bestämt sig för absorptionskylning. 

Samhällsekonomiskt sunt. Eidsiva 
Bioenergi monterar och äger anläggnin-
gen som levererar kyla till fastigheten. 
– De ska leverera 1 500 kW kyla och 
använder 2 000 kW värme för att 
producera den, upplyser Lang-Ree. 
Den indirekta fjärrkylan kommer att 
täcka cirka hälften av kylningsbehovet. 
Resten kommer från en lösning 
levererad av GK. 
– Absorptionskyla är en bra lösning sett 
ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, 
eftersom den värme som används an-
nars hade dumpats rätt ut i öppna luften, 
kommenterar Ole Jørgen Veiby, direktör 

för Kyla hos GK Norge. Fjärrvärmen 
produceras av källsorterat avfall. 

Frikyla från torrkylare. 900 kW av kyl-
behovet täcks av traditionella kylmaski-
ner och mängder av frikyla tas till vara. 
– Under vinterhalvåret täcker frikyla hela 
behovet via torrkylare på taket, även långt 
in på vårkanten. Om utomhustempera-
turen är lägre än 10 plusgrader behövs i 
princip inget annat än frikyla, förklarar 
Lang-Ree. Hamar Stadion kommer att ha 
en isbana med en kylvattenslinga avsedd för 
en utomhustemperatur på 10 minusgrader. 
– Det är en ganska hög temperatur, men 
vi har valt den nivån för att kunna 
utnyttja mer frikyla, berättar Lang-Ree. 

Frikyla från snösmältningsanläggning.
Även snösmältningsmattor används för 
att producera frikyla. 
– När det är kallt ute är det kallt i marken. 
Då kör vi ut glykol som vi hämtar kyla 
från och tillför isvattenslingan, berättar 
Lang-Ree. Det ger en liten energivinst när 
det är kallare än 10 plusgrader utomhus. 
– Den här lösningen är ganska ovanlig, men 
jag har använt den tidigare, säger Lang-Ree. 

FAKTA:	Absorptionskyla	

Generator (kokare)
Energikällan	värmer	upp	kylmediet	(till	exempel	
en	utspädd	lösning	av	vatten	och	litiumbromid).	
När	ångan	kokar	bort	koncentreras	lösningen.	
Kylmedieångan	(vattenångan)	flödar	till	konden-
satorn	och	den	kylmediefattiga	absorptionsvätskan	
flödar	tillbaka	till	absorbatorn.		

Kondensator
Ångan från generatorn kondenserar och konden-
seringsvärmen	plockas	ut	(av	en	vattenslinga).	
Kylvätskan	samlas	i	kondensatorn	och	flödar	
genom en smal kanal till förångaren. 

Förångare
I förångaren råder ett kraftigt undertryck, nära 
vakuum,	vilket	tvingar	kylvätskan	att	flöda	från	
kondensatorn in i förångaren. Här förångas 
kylmediet	samtidigt	som	värmen	tas	upp.	
Den	latenta	förångningsvärmen	i	kylmediet	tas	
bort	från	kylkretsen	och	temperaturen	där	sjunker	
från	12	°C	till	7	°C.	Kylmedieångan	flödar	till	
absorbatorn.	

Absorbator
Kylmedieångan	(vattenånga)	absorberas	av	en	
litiumbromidlösning).	Värmen	från	kondensering	
och	utspädning	kyls	med	vatten.	

Källor: Geir Eggen, COWI/Norsk Kjøleteknisk møte 2013, www.
yazakiairconditioning.com. 

Kondensator Kokare

Drivenergi

Qkok

Qkond

QabsQford

Förångare

Absorberar

– Att använda snösmältningsanläggnin-
gen till att producera isvatten när det är 
möjligt är ganska smart, säger Veiby. 

Överskottsvärme används lokalt.
Isbanan kommer att vara placerad på 
stadions norra sida. På norrsidan kommer 
även överskottsvärme från värmeanlägg-
ningen att användas till att smälta snö. 
– På framsidan utnyttjar vi en del av över-
skottsvärmen från en livsmedelsbutik för 
att smälta snön, i stället för att den går till 
torrkylarna på taket. Här ligger snösmält-
ningsslingorna precis intill teknikrummet. 
Det gör att vi slipper transportera värmen, 
vilket annars hade förstört ekonomin, 
påpekar Lang-Ree. Inne i själva köpcent-
ret är värmebehovet litet, med undantag 
av några glasytor som behöver säkras mot 
kallras. Kontor och bostäder kommer att 
värmas upp med vanliga radiatorer. 

Fläktkonvektorerna sprider absorptionskyla producerad 
av fjärrvärme.

Övervakad 
service

FAKTA: Rekordstort FM-kontrakt

Avtalet	mellan	Coor	och	Statoil	är	det	största	
FM-kontrakt som har ingåtts i Norden på 
över	tio	år,	enligt	ett	pressmeddelande	från	
Coor. Det omfattar ett stort antal tjänster, 
såsom fastighetsdrift, städning, säkerhets- 
och receptionstjänster, konferenstjänster 
samt	kontorsservicetjänster	i	31	större	
kontors- och produktionsanläggningar 
runtom i Norge. Uppdraget är ett så kallat 
integrerat	FM-uppdrag,	vilket	innebär	att	
leverantören	i	stor	utsträckning	ansvarar	
för	samordning,	leverans	och	utveckling	av	
servicetjänsterna.	

En av de fastigheter där GK ska ta hand om det förebyggande underhållet av de tekniska installationerna är Statoils 
huvudkontor i Stavanger. (Foto: Ivar Langvik, Statoil)

Det förebyggande underhållet 
av de tekniska anläggningarna 
i Statoils kontorsbyggnad 
kräver extra övervakning. 
– Om datasystemet stängs ner 
blir konsekvenserna gigantiska, 
påpekar Bjarne Moldenes. 

G
enom ett avtal med Coor 
ansvarar GK för service och 
underhåll av ventilation, kyla, rör 
och automation i cirka 540 000 

kvm kontorslokaler i Stavanger, Kårstø, 
Bergen, Kollsnes, Sture, Mongstad, 
Tjeldbergodden, Rotvoll, Stjørdal och 
Hammerfest. De tekniska anläggning-

arna är snarlika de man hittar i andra 
kontorsbyggnader. 
– Men villkoren är krävande. Statoil har 
till exempel extrema krav på upptid i 
företagets datahallar. Därför är det 
förebyggande underhållet extremt 
viktigt, säger Bjarne Moldenes, som 
är projektansvarig och Coors kontakt-
person på GK. 

Rätt läge. Han poängterar att övervak-
ning av underhåll alltid är en prioritet 
på GK. Skillnaden med de här avtalen 
är konsekvenserna vid problem med en 
driftskritisk installation. – Då talar vi 
om många nollor, säger Moldenes.
– Uppdraget ligger mitt i vårt geografiska 
område och vi är kompetensmässigt 
rustade för att hantera det, betonar han. 
GK ska leverera förebyggande underhåll 
men kontraktet omfattar även optioner 

TEXT: HILDE KARI NYLUND 

på akutuppdrag, ombyggnationer och 
renoveringar. 
– Det är den stora x-faktorn. Vi vet att 
det kan bli mycket att göra men inte hur 
mycket. De flesta avdelningarna på de 
olika orterna kan bli inblandade i leveran-
serna till Coor, bedömer Moldenes. 

En bra start. GK har utsett kontakt-
personer för Coors platsansvariga på 
samtliga platser. 
– Vi utnyttjar även våra ordinarie avdel-
ningar inom service, byggautomation, 
kyla och rör när de finns lokalt, berättar 
Moldenes. Avtalet trädde i kraft den 1 
juni och efter en knapp månad konstate-
rar Moldenes att uppstarten har gått bra. 
– Vi var osäkra på vad vi hade framför 
oss. Det fanns ingen hos kunden som 
visste, men vi har bra kontroll, säger 
han. I början gjorde vi några småjobb. 
Arbetet med det förebyggande under-
hållet drar igång efter sommaren. 

Kan bli ett lyft.
Eftersom Coor är en krävande kund 
har GK använt mer resurser än vanligt 
på att definiera vad som ska göras. Det 
har varit många detaljer att gå igenom 
för GK. 
– Det här är utan tvekan positivt för oss. 
Jag tror att det kan bidra till vi lyfter oss 
och blir ännu bättre på det vi gör, vilket 
även kommer andra kunder tillgodo, 
säger han. 
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Spektakulära studentbostäder 

De tre tornen byggs i skogsbrynet vid 
infarten till Syddansk Universitet. 

Vid Syddansk Universitet i Odense byggs tre nya 
14-våningshus med totalt 250 studentlägenheter. 
– Entreprenaden innehåller alla våra teknikområden 
vilket ger oss en möjlighet att visa byggherren, 
Maersk-fonden, vad vi går för, säger Jacob 
Christensen, avdelningschef hos GK Danmark. 

A
tt bygga riktigt höga hus blir 
allt populärare i Danmark. 
Den här gången är det 
studenterna som kommer 

att få njuta av utsikten. Och det 
är tack vare en donation från A.P. 
Møller Fonden (i folkmun kallad 
Maerskfonden). De 250 enheterna är 
fördelade på 180-enrumslägenheter, 
35 handikappanpassade rum och 35 
dubblettrum. Den totala arealen är 15 
000 m2. GK Danmark levererar rör, 
ventilation och driftövervaknings-
system. Christensen ser klara fördelar 
med att GK levererar all denna teknik i 
en och samma entreprenad. 
– Vi kan göra gemensamma inköp, 
till exempel vad gäller isolering. 
Att samma leverantör tar hand om 
isoleringen för alla teknikområden 
är förnuftigt, poängterar han. 

Enklare detaljkoordinering. Alla 
uppgifter är projekterade i detalj i 
förväg och byggherrens rådgivare 
ansvarar för den överordnade koor-
dineringen av tekniken. 
– Det är självklart mycket lättare 
att göra detaljerade tidsplaner och 
samordna allt när man levererar all 
teknik själv, säger Christensen, som 
är avdelningschef i Slagelse. Det är 
också en fördel att montörerna på 
byggplatsen känner varandra. 
– Det ger ett bra arbetsklimat och 
underlättar hela projektet, både för GK 
och byggherren, säger Christensen. 

Lågenergiklass. Att utföra installa-
tioner i de 14 våningar höga husen 
ställer stora krav på logistiken. 

Arbetsdagen måste planeras noga 
för att undvika tidsspillan. 
– Det gäller att komma ihåg vad 
som ska tas med när man åker upp 
och ner. Och helst bör man koor-
dinera med sina kollegor, säger 
Christensen. De nya husen kommer 
att uppfylla kraven för lågenergihus 
(BR 2020), vilket ställer höga krav 
på aggregatens energiförbrukning.
– Bland annat måste vi klara av ett 
SFP-värde på 1,5 [kJ/m3]. Det uppnår 
vi bland annat genom att överdimen-
sionera kanaler och armaturer för att 
minska det externa tryckfallet, förkla-
rar Christensen. Ventilationen måste 
projekteras noga i förhållande till tryck-
fallet för att klara BR 2020-kraven. 

Tvärfackliga erfarenheter. GK 
har levererat tvärfackliga installa-
tioner vid flera tidigare projekt, t.ex. 
bostadsprojektet Cortex Park som 
ligger tvärs över gatan från student-
bostäderna. Här levererade GK 
automation, ventilation och VVS. Ett 
annat exempel är Odense Cykelarena 
med samma teknikområden, plus el 
(via extern leverantör). Møllervangen 
i Nyborg är ett projekt som GK nyss 
avslutade. Här leverade GK ventila-
tion och VVS. 
– Det blir allt vanligare att projekt 
genomförs som teknikentreprenader. 
Därför är det extra intressant att 
kunna erbjuda en paketlösning med 
samtliga teknikområden. Fördelen 
för byggherren är att han bara be-
höver tala med ett enda företag för 
att samordna alla teknikområden i 
projektet, säger Christensen. 

FAKTA: Donation

De	nya	studentbostäderna	har	kunnat	byggas	
tack	vare	en	donation	från	A.P.	Møller	och	
Chastine Mc-Kinney Møllers fond för allmänna 
ändamål	–	även	kallad	Maerskfonden.	Odense	
är	i	behov	av	fler	studentbostäder	inte	minst	till	
universitetets	utbytesstudenter.	En	förutsättning	
för	donationen	är	därför	att	en	väsentlig	andel	av	
de	boende	i	de	tre	husen	ska	vara	internationella	
studenter, enligt studenttidningen Sund & Hed.

–	Vi	är	stolta	över	att	A.P.	Møller-fonden	vill	bygga	
dessa	fina	bostäder	som	kommer	att	vara	till	stor	
glädje	för	våra	danska	och	utländska	studenter,	
säger	professor	Jens	Oddershede	vid	Syddansk	
Universitet.	Han	poängterar	att	det	är	viktigt	för	
universitetet	att	kunna	erbjuda	en	bra	studie-	och	
boendemiljö	som	kan	fungera	som	en	mötesplats	
för	studenter	från	olika	länder,	både	kunskaps-
mässigt, kulturellt och socialt. 

–	De	nya	studentbostäderna	kommer	att	bidra	till	
att	vi	får	ett	levande	campus	utanför	undervisn-
ingstiden,	och	därmed	bidra	till	den	utveckling	
av	staden	som	satts	igång	av	universitetet,	säger	
Oddershede enligt www.sdu.dk. 
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utrymmen är en del av solavskärmningen 
– förutom att de ökar livskvaliteten för 
de boende, poängterar Weyer. 

Integration ett nyckelord. Varje student-
rum har en egen balkong och de gemen-
samma utrymmena binder ihop de tre 
huskropparna som är placerade så att 
alla boende har utsikt över landskapet. 
Den översta våningen är reserverad 
för gemensamma aktiviteter. Här finns 
grupprum, studieplatser, en festlokal 
samt takterasser. 
– Byggherren ställer höga krav på 
arkitekturen så nyckelordet för miljön 
både inomhus och utomhus har varit 
integration, berättar Weyer. Alla 
lösningar måste vara driftsäkra och 
enkla oavsett om det gäller de tekniska 
anläggningarna eller hållbarheten i 
byggnadskonstruktionen. 

– Men de måste också vara osynliga och 
är därför helt integrerade i arkitekturen 
och inventarierna, säger Weyer. 

Bra ledningskanaler. För att kunna 
integrera de tekniska lösningarna har 
arkitekterna jobbat mycket med att 
konstruera bra ledningskanaler. Dessa 
är också en förutsättning för lågenergi-
anläggningen. 
– Samtidigt måste vi vara måna om andra 
viktiga faktorer, inte minst ljudisoleringen 
mellan rummen, säger Weyer. 
Väggarna är uppbyggda av högisolerande 
”batts”, och fasaden har fått goda omdö-
men för dess slanka och eleganta uttryck. 
– Totalt sett tycker vi att vi har lyckats 
hitta en bra balans där husen uppfyller 
mycket stränga krav utan att det går ut 
över de boende eller förstör helhets-
intrycket, menar Weyer. 

GK DANMARK  –  MAERSK-KOLLEGIET I ODENSEGK DANMARK  –  MAERSK-KOLLEGIET I ODENSE

Återvinning av duschvärme
GK Rør kommer att installera separata avlopp från alla badrum. 
I källaren återvinns sedan värmen från studenternas duschar. 

Med hjälp av en enkel värmeväxlare 
återvinns värmen som sedan används till 
att förvärma centralvärmen i fastigheterna. 
– Unga människor duschar mycket så 
den här lösningen kan i hög grad bidra 
till uppvärmningen av huset, säger 
Johnny Andersen, avdelningschef hos 
GK Rør. Det är första gången GK Rør 
installerar den här typen av lösning. Det 
är också första gången som rådgivarna 
projekterar den. 
– Vi har bara hittat ett enda referenspro-
jekt i Danmark. Rent tekniskt är lösningen 
inte särskilt komplicerad, säger Andersen, 
men man måste ansluta en särskild enhet 
till fjärrvärmenätet. Återvinningen hänger 
självklart samman med de stränga kraven 
på energianvändningen. 
– Maersk-fonden är en mycket ambitiös 
byggherre, säger Andersen. 

Mer prefab. Att få logistiken att flyta på 
smidigt är alltid en utmaning i höga 
byggnader och GK Rør har dragit 
lärdom av tidigare projekt. 
– Vi kommer att bygga ihop så mycket 
av tekniken som möjligt på marken 
innan vi transporterar upp den i huset. 
Det gäller bland annat sprinkleranlägg-
ningen. Det kommer vi att spara mycket 
tid på, säger Andersen. Förutom att det 
minskar transporttiden på byggplatsen 
får vi också en bättre arbetsmiljö när vi 
sätter ihop delarna. 
– Vi har också sett till att leveranserna 
från grossisterna kommer tidigt på mor-
gonen – innan de övriga börjar jobba på 
byggplatsen, förklarar Andersen. 

Samarbete om besparingar. Själva 
kontraktsformen för projektet är lite 

annorlunda utformat än normalt. Först 
tecknade GK ett standardkontrakt. 
– Därefter skrev vi ett intentionsavtal om 
att spara en halv miljon kronor. Vi blir 
ofta ombedda att spara, men i det här 
fallet gjorde vi det tillsammans med bygg-
herren som var på vår sida av bordet. 
Så detta var en fas präglad av ett nära 
samarbete, säger Andersen. Projektet är 
ganska stort med danska mått mätt och 
ligger i ett område med stor konkurrens 
och med många stora aktörer. 
– Att vi fick ett uppdrag av den här stor-
leken på Fyn är bra reklam för GK, säger 
Andersen. Projekteringen och en del 
arbetena på byggplatsen startade redan 
innan sommaren. 
– Vi kom faktiskt i gång tidigare än 
planerat, och det är positivt, fastslår 
Andersen. 

Stränga krav

Huskropparna byggs med prefabricerade element. 
GK inledde sin del av arbetet innan sommaren. (Foto: GK Danmark)

Maersk-fonden är en
mycket ambitiös byggherre. 
Johnny Andersen, GK Rør

“

Designprocessen för Maersk 
Kollegiet präglas av stränga 
energikrav i kombination med 
förväntningar på hög arkitek-
tonisk kvalitet. 

Grundidén bakom arkitektfirman C. F. 
Møllers förslag var att bygga en levande 
och upplyst port till universitetet i form av 
tre torn. Husen ligger i skogskanten, precis 
invid infarten till universitetsområdet. 
– Energikraven enligt 2020-standarden 
är så stränga att man kräver fortlöpande 
verifiering under hela designprocessen, 
säger Julian Weyer, chefsarkitekt hos 
C.F. Møller, som tillägger att även de 
passiva energiåtgärderna måste optimeras. 
– Ett exempel på detta är att balkongerna 
utanför alla rum och gemensamma 
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KABs gruva i Kiruna är världens 
näst största underjordsgruva. 2013 
producerade gruvan närmare 26 
miljoner ton järnmalm och varje 

dag bryts järn motsvarande 6,5 Eiffeltorn. 
Men att starta en gruva handlar inte bara 
om att gräva ett hål i marken.
– Ska man bedriva gruvdrift behöver 
man två saker. Man behöver ett hål och 
man behöver luft, säger Jimmy Angust, 
montör på GK.
Jimmy har medverkat vid praktiskt taget 
varje uppdrag som Gunnar Karlsen 
Sverige AB utfört i gruvorna i Kiruna 
sedan företaget fick kontraktet 2010. 
Arbetet omfattar montering av enorma 
kanaler och stora, tunga aggregat i 
svårtillgängliga gruvgångar.
Hittills har GK monterat närmare 10 
km kanaler och ca 100 axialventiler med 

dimensioner på 1000 och 1250 mm.
– Det är besvärliga ljusförhållanden 
under jord. Monteringen av ventila-
tionen kan aldrig göras exakt som 
ritningarna visar och därför måste man 
ofta improvisera, berättar Jimmy.
Trots detta trivs han med sitt arbete 
därnere, med 1500 meter berg över 
huvudet.
– Det bästa med att jobba i gruvorna 
är klimatet. Det är alltid samma 
temperatur. Det är också ett mycket 
viktigt jobb vi gör här, påpekar han. 

Många ovanliga situationer. Många av 
kanalerna är monterade i tunnlarnas tak, 
som på vissa platser är hela 15-16 meter 
högt. GK har en egen lastbil med lift, 
men i vissa fall har man tvingats ställa 
en byggnadsställning ovanpå liften för 

att nå upp till taket i gruvtunnlarna.
– Den största utmaningen är logistiken. 
Vi utför tunga industrimontage under 
pågående gruvdrift, vilket innebär att vi då 
och då ställs inför ovanliga situationer, som 
till exempel sprängningsarbeten, rassäkring, 
oframkomliga vägar och liknande, säger 
GKs regionchef Magnus Rönnberg.
Därför är det viktigt att arbetet planeras 
noga och koordineras med alla övriga 
aktiviteter i gruvan.
– För att arbetet ska bli effektivt 
planeras dagens alla aktiviteter i detalj 
tillsammans med LKAB och övriga 
entreprenörer. Vi jobbar bland annat på 
olika tider på dygnet, det kan vara 
förmiddagar, nätter, helger osv. I början 
av en arbetsvecka vet vi inte alltid hur 
den kommer att se ut, säger Rönnberg, 
och tillägger att GKs medarbetare 

Billedtekst kommer her...

u

GUNNAR KARLSEN SVERIGE – KIRUNA TEXT:  MAGNUS BRATTSET DRABLØS FOTO: MAGNUS BRATTSET DRABLØS, FREDRIC ALM & ERIK NIELSEN GUNNAR KARLSEN SVERIGE – KIRUNA

1365 meter under marknivån i Kiruna 
finns det mer än bara järnmalm. 
Det finns luft. Massor av frisk luft.Luftens riddare

 Jimmy Angust och Jacob Fjellström har händerna fulla en kilometer under marknivån. (Foto: Magnus Brattset Drabløs)
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sköter sina uppgifter föredömligt.
– Detta ställer naturligvis enorma krav 
på vår personal och de har verkligen 
visat att GKs anställda här uppe är 
”top of the line” när det gäller den här 
typen av arbete.

Brandskydd. I en gruva är det ingenting 
man fruktar mer än att det börjar 
brinna. Ett av GKs uppdrag har varit 
att förse räddningskamrarna i gruvorna 
med frisk luft vid sidan av huvudanlägg-
ningen. Till räddningskamrarna kan 
gruvarbetarna söka sin tillflykt både 
under och över den nivå där en brand 
bryter ut.
– Vid de tillfällen en brand har brutit 
ut i gruvorna och de anställda inte har 
lyckats ta sig upp till marknivån, har de 
kunnat uppehålla sig i dessa kamrar tills 
branden har släckts och röken kunnat 
ventileras ut, säger Rönnberg.
Frisk luft räddar liv och därför finns det 
många räddningskamrar i gruvorna.
– Räddningskammare finns utplacerade 
på strategiska ställen och om något 
händer ska man stänga in sig i dem. Det 
är en enormt viktig säkerhetsfunktion 
för de som jobbar i gruvorna. 

LKABs förstahandsval. GKs uppdrag i 
Kiruna är så omfattande att LKAB blivit 
en av företagets största kunder i Sverige. 
Totalt jobbar åtta GK-medarbetare 
ständigt i gruvkommunerna Kiruna och 
Gällivare. Vid större uppdrag tar man 
dessutom hjälp av underentreprenörer.
– Det stora projektet med den nya 
huvudnivån i Kiruna och Malmberget 
är snart färdigt, men LKAB ger oss hela 
tiden nya uppdrag, projekt och effektivi-
seringsuppgifter. Det mesta sker i 
samarbete med deras projektledare och 
med ”öppna böcker”. Vi får ofta höra 
att vi är deras förstahandsval när de har 
möjlighet att välja entreprenör, säger 
Rönnberg.
Framöver kommer GKs effektiva och 
produktiva arbete i Kiruna att ställas 
inför nya utmaningar.
– Vi håller nu på med planeringen av 

arbetet vid en enorm anrikningsanlägg-
ning i Malmberget som behöver reno-
veras. Det kommer att bli det största 
enskilda uppdraget hittills och samtidigt 
är leveranstiden den kortaste någonsin. 
Hela projektet ska vara klart på fyra 
månader, så det är verkligen en utman-
ing. Vi kommer att mobilisera egen 
personal från hela regionen och dessu-
tom använda både svenska och finska 
underentreprenörer, säger Rönnberg. 

500 000 kvadratmeter ska flyttas. Med 
knappt 18 000 invånare är Kiruna ingen 
storstadsmetropol, men de utmaningar 
som kommunen står inför under de 
närmaste åren är gigantiska. Malmådern 
sträcker sig nämligen in under själva 
stadskärnan och brytningen av järnmal-
men sker allt närmare stadens centrum.
Gruvbrytningen orsakar sprickbild-
ningar i berget och marken ovanför 
deformeras. Men enorma värden står på 
spel, så när valet står mellan att stoppa 
utvinningen eller flytta hela staden, ja, 

då flyttar man hela staden.
Beslutet att flytta staden togs för 10 
år sedan, men vart den skulle flyttas 
bestämdes först 2013.
– Flytten av Kiruna kommer att bli en 
ny erfarenhet för oss. Vår plan är att 
satsa stenhårt redan från starten, säger 
GKs regionchef Magnus Rönnberg.
LKAB har avsatt 3,7 miljarder kronor 
för flytten av Kiruna centrum, och 
då talar vi bara om offentlig service, 
såsom gator, vatten och avlopp, skolor, 
bibliotek, busstation och simhall. Senare 
kommer man att ta ställning till hur 
man ska hantera de privata fastigheter 
och bostäder som måste flyttas.
Hos Gunnar Karlsen Sverige AB 
förbereder man sig nu för att på bästa 
sätt kunna hjälpa till med flyttprojekten 
i Kiruna och Gällivare.
– Vi planerar för att stå i frontlinjen 
när det hela kommer igång. Det är lite 
Klondyke-stämning runt stadsflytten 
med både seriösa och mindre seriösa 
nyetableringar i området. Dessutom 
glömmer medierna ofta bort att även 
stora delar av Gällivare ska flyttas. Där 
har vi redan medverkat i flera projekt, 
så vi tror och hoppas att vi har en bra 
överblick över läget.

Vi konstaterar att sista ordet förmod-
ligen inte är skrivet om Kiruna och 
Gällivare i Inneklimat.

För att utvinningen av malmen ska kunna fortsätta måste hela staden Kiruna flyttas, bit för bit.  (Foto: Fredric Alm, LKAB)

1365 meter under marknivån har LKAB byggt en elektrisk 
järnväg med förarlösa tåg. (Foto: Erik Nielsen)
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TEMA – LINDINVENT

- Otroligt enkelt 
att jobba med 

– Med två klick har jag 
översikt över hela 
byggnaden. Lindinspect är 
otroligt användarvänligt och  
enkelt att jobba med, säger 
Georg Mikkelsen, driftchef 
på Braathen Eiendom. 

D
eloitte-huset på Dronning 
Eufemiasgate 14 i Oslo kallas 
både isberget och skulpturhuset 
och är ritat av arkitektbyrån 

Snøhetta. I likhet med Vismas byggnad 
intill är Deloitte-huset utrustat med 
luftbehandlingsanläggning och tillufts-
ventiler från Lindinvent. Och som sig 
bör i ett spektakulärt hus som detta är 
styrprogramvaran av högsta klass. Även 
den från Lindinspect. 
– Den är snäppet bättre än lösningen i 
grannhuset, säger Georg, som är drifts-
ansvarig för fastigheten sedan den 29 
november. Innan han kom till Deloitte-
huset arbetade han i Vismas byggnad, den 
första nybyggnationen i Norge som utrust-
ats med Lindinvent. De båda fastigheterna 
har samma ägare, Braathen Eiendom.

Stämmer överens.
– Överensstämmelsen mellan de faktiska 
värdena och det jag ser på skärmen här är 
väldigt stor. Med de förutsättningarna är 
det otroligt tryggt att jobba, konstaterar 
Georg där han sitter vid datorn i drift-
centralen. Fastigheten har 15 våningar och 
över 700 tilluftsventiler, men användar-
gränssnittet i Lindinspect gör det enkelt att 
upptäcka avvikelser från börvärdena.
– Med två klick får jag besked om eventu-
ella avvikelser från börvärdena och var 
de är belägna, förklarar Georg Mikkelsen 
medan han visar en översikt över hela 
fastigheten på datorn. Temperaturen i 
ventilerna ska ligga på 21-23 grader. Om 
temperaturen är lägre än så visas ventilen 
i blått, om det är varmare än 23 grader 
visas den i rött. Även persondetekteringen 
är färgkodad i systemet. (F
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Fasadens mönster tar sin utgångspunkt i en liggande och en stående diamant som förskjuts bortåt. Fasaden består av 
sandwichskivor med små pigment som vid solbelysning ger en visuell effekt av glöd och ger liv åt fasaden. 
(Rendering: Snøhetta)

(Foto: Hilde Kari Nylund)

Det här är förmodligen 
det mest kompletta 
system jag använt. 
Driftschef Georg Mikkelsen om Lindinvent 
och Lindinspect-lösningen. 

“
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Kontrollerar avvikelser. När Georg upptäcker 
en rödmarkerad ventil kan han klicka sig vidare 
för att få reda på orsaken till den för höga 
temperaturen. 
– Här har vi till exempel en ventil som sitter 
utanför ett mötesrum, och på den våningen 
har de gruppzoner. I nuläget levererar ven-
tilen maximal luftmängd, precis som ventilen 
bredvid. Detta tyder på att det sitter mycket 
folk i gruppzonerna, säger Georg Mikkelsen. 
Temperaturen i ventilen ligger på 23,2 °C, så 
det handlar om en liten avvikelse och Georg 
behöver inte vidta åtgärder. Han kan även följa 
energiförbrukningen över tid. 
– Det är otroligt enkelt att få fram information 
om energiförbrukningen, till och med timme 
för timme. Detta gör det ganska enkelt att ta 
reda på vilka fastighetens energitjuvar är. 

Små variationer. Hittills har Georg driftat 
ventilationsanläggningen med minsta möjliga 
temperatursvängningar, med max 1,5 °C 
variation inom de enskilda områdena. 
– Då reglerar jag en, två eller kanske tre ventiler 
samtidigt. Vi har kommit överens med hyres-
gästen om att jag inte ska reglera alltför mycket, 
för även det medför energikostnader. Men i 
särskilt utsatta zoner mäter jag temperaturen 
för att kontrollera om det är några elförbrukare 
som drar extra mycket, förklarar han. Efter 
hand kan det bli aktuellt att införa vissa zoner 
med lägre eller högre börtemperatur, istället för 
att som nu reglera enskilda ventiler. 
– Det skulle vara ganska enkelt med det här 
systemet, säger Georg. 

En framgångsrik sommar. Byggnaden har energi-
klass B. Än så länge har inte Georg Mikkelsen 
några siffror på den totala energiförbrukningen, 
eftersom det tagit tid att få all programvara på plats. 
– Men det är tydligt att detta sparar mycket 
energi, för man brassar ju inte på de timmar det 
inte finns människor i fastigheten. 
Innan sommaren var han nyfiken på hur 
ventilationsanläggningen skulle fungera under 
de mest krävande driftsförhållandena. 
– Det har fungerat bättre än vad vi förväntade 
oss. Vi har klarat av att hålla den temperatur 
i byggnaden som vi önskade och energi-
förbrukningen är lägre än vad vi räknade med, 
sammanfattar han.

TEMA – LINDINVENT

Sparat in 40 %
I samband med renoveringen av kontorskomplexet 
Rosenholm Campus valde Aspelin Ramm att installera 
Lindinvent. Nu har de mätt resultatet av detta: minskad 
energiförbrukning med ca 40 %. 

Kontorskomplexet söder om Oslo byggdes 1986 och är drygt 
43 000 m2 stort. Aspelin Ramm köpte fastigheten 2007 och 
började renovera den. De blev därmed de första att använda 
Lindinvent-lösningen i ett renoveringsprojekt. Vissa av anlägg-
ningarna har nu varit i drift i omkring tre år. 
– Det fungerar bra, konstaterar driftschef Magne Fahre. Bygg-
naden är stor, så renoveringen sker lite i taget. Aspelin Ramm 
behåller både aggregaten och kanalsystemet, men sätter in nya 
belysningsarmaturer och installerar Lindinvent.
– På området närvarostyrd ventilation är Lindinvent den bästa 
lösningen vi hittat på marknaden. Vi fortsätter att bygga ut 
systemet efterhand som vi renoverar, säger Magne. 

Uppmätte resultat i tre månader. Magne Fahre var inte säker 
på om Lindinvent skulle innebära så stora energibesparingar 
som de räknat med. 
– Om vi skulle fortsätta investera i Lindinvent var vi tvungna att 
hitta bra argument för detta. Därför gjorde vi en grundlig 
mätning som sträckte sig över tre månader, förklarar han. All 
energiförbrukning ingick. Eftersom renoveringen sker etappvis 
var det möjligt att jämföra ett renoverat område med ett 
motsvarande område med den ursprungliga lösningen. 
– Energiförbrukningen har minskat rejält, nästan till hälften. Jag 
vill nog mena att besparingarna kan tillskrivas Lindinvent, och 
det handlar om upp till 30-40 %. Det varierar lite beroende på 
vilken typ av användare det gäller, säger Magne. 

Mycket teknik. Besparingen hänger naturligtvis ihop med 
användarmönstret i byggnaden, och närvaron har uppmätts 
till 40 %. Resultatet av mätningen av energiförbrukningen med 

Rosenholm Campus 
upp till energiklass B
En av Norges främsta modernister, arkitekten Geir Grung, 
formgav Rosenholmveien 25 som huvudkontor åt IBM. 
1987 invigdes byggnaden av dåvarande kronprins Harald. 
Den är konstruerad av tio trekantiga moduler uppdelade av 
två inbyggda gågator med ett enormt glastak som överbygg-
nad. Aspelin Ramm tog över byggnaden vid årsskiftet 
2007-2008. De gav de danska arkitekterna Schmidt/
Hammer/Lassen i uppdrag att anpassa byggnaden så att 
den uppfyller dagens höga krav. Fastighetsägaren jobbar 
kontinuerligt med att minska energiförbrukningen i sina 
byggnader, så energiåtgärderna var en prioriterad fråga vid 
ombyggnaden av Rosenholm. Det första energicertifikatet 
blev ett gult C. I januari i år uppnådde Aspelin Ramm 
sitt mål om att nå upp till energiklass B. Byte av glastak, 
värmeåtervinning från datacentret i byggnaden och 
intelligent styrning av belysning och ventilation är några 
av de åtgärder som genomförts. 
– Det är ganska sensationellt att en byggnad från 1985 
uppnått energiklass B. Dagens standard för nybyggnationer 
brukar ge energiklass C, så Rosenholm Campus ligger till 
och med över standarden för nybyggnationer, kommen-
terar Isak Oksvold, miljöchef på Aspelin Ramm. 

Källa: www.rosenholmcampus.no, www.bygg.no

Lindinvent-tekniken var så positivt att det inte var svårt att 
argumentera för fortsatt användning under renoveringen. 
– Detta måste vi bara fortsätta med, säger Magne. Efter cirka tre 
års drift kan han konstatera att Lindinvent fungerar bra. 
– Det är en avancerad anläggning med mycket teknik. Det 
betyder alltid att man har fler utmaningar än med en traditionell 
anläggning som bara blåser luft hela tiden. Men det fungerar bra, 
oavsett om det är folk på plats eller inte, säger Magne. 
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Lindinspect ger snabbt en bra överblick – här visas några av våningarna i Deloitte-byggnaden. 

Kontorsbyggnaden har 15 våningar, över 700 Lindinvent-ventiler och inrymmer både kontorslandskap, 
gruppzoner och cellkontor. (Foto: Hilde Kari Nylund)

(Foto: Ivan Brodey)
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som bland annat går till gatuvärme, data-
rumskylningg och konstbelysning i gatu-
plan. Dessutom har vi en stor kantin, en 
mäklarsal med massor av utrustning som 
drar mycket mer el än vanliga kontors-
lokaler och vissa delar av fastigheten är i 
drift 24 timmar om dygnet, påpekar han. 

Energimätning är viktigt. Ett bra energi-
uppföljningssystem är ett måste för att 
man ska få kontroll över fastigheterna. 
– Att mäta energianvändningen för de 
olika förbrukarområdena är otroligt vik-
tigt! Vi måste veta vart energin tar vägen 
– om vi bara gissar blir felmarginalerna för 
stora, fastslår Simonsen. I Bjørvika sparade 
man in på elmätare under byggnationen, 
dvs. innan DNB köpte fastigheterna. 
– Enligt vår uppfattning är elmätare det 
sista man ska spara in på, säger Simonsen. 
DNB kommer nu att installera elmätare 
i husen för att få information om exakt 
vilka de största förbrukarna är. Det är inte 
första gången DNB vidtar den här typen 
av åtgärd. 
– Vi har installerat många mätare i efter-
hand, även i relativt nya fastigheter, berät-
tar Simonsen. Och när det gäller gröna 
hyreskontrakt är det en förutsättning. 
– Du måste veta och kunna dokumen-
tera hur energin används. Först därefter 
kan du vidta åtgärder tillsammans med 
hyresgästen. Du behöver en referenspunkt 
så att du kan mäta vad du har uppnått och 

du måste känna till den faktiska förbruk-
ningen för varje förbrukare. Därför är 
mätarna så viktiga, säger Simonsen. 

Ett nytt tankesätt. När DNB Næring-
seiendom gör större renoveringsarbeten 
har man som mål att uppgradera energi-
märkningen med en klass.
– Dessvärre är det inte så många som 
lägger särskilt stor vikt vid energimärknin-
gen när de köper eller hyr – i alla fall inte 
ännu. Däremot har vi sett att utländska 
investerare är mycket intresserade av att 
veta vilken energi- och miljöcertifiering 
våra fastigheter har. Jag är övertygad om 
att detta kommer att tvinga fram ett nytt 
tankesätt i Norge, säger Simonsen, och 
nämner DNB Scandinavian Property 
Fund som har flera utländska investerare. 
– Dessa investerare ställer i högre utsträck-
ning krav på ISO-certifiering, BREEAM-
klassificering och energimärkning, säger 
Simonsen.

Lokalt klimat och
faktiska driftstider
Seniorrådgivaren William Rode hos NVE 
är nöjd med hur DNB Næringseiendom an-
vänder energimärkningen av sina fastigheter. 
– Är det så här ni vill att märkningen 
ska användas?
– Ja, men för att kunna vidta konkreta 
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Energimärkning som jämförelseindex

Med nya elmätare i företagets tre fastigheter i Bjørvika i Oslo mäter DNB energianvändningen för de största förbrukarna. 

– Vi använder energimärkningen 
till att bedöma trender och göra 
jämförelser. Det finns många 
orsaker till att en fastighet är 
bättre än en annan, säger Erlend 
Simonsen, teknisk direktör på 
DNB Næringseiendom. 

D
NB förvaltar ca 1,2 miljoner m2 
kontor, köpcentrum och hotell 
och hade i slutet av 2012 energi-
märkt cirka 100 fastigheter. 

– Det har diskuterats hur bra energimärk-
ningen egentligen är, men vi vill använda 
den på ett konstruktivt sätt för att bedöma 
trenderna och se hur saker och ting 
hänger ihop, berättar Simonsen. Bland 
annat har vi jämfört den faktiska energi-

användningen i D- och E-fastigheter med 
fastigheter i högre energiklasser.
– När man gör den typen av jämförelser 
lär man sig mycket om fastigheterna. De 
lärdomarna kan man sedan använda på 
andra fastigheter och vidta smarta energi-
besparande åtgärder, säger Simonsen.

Den faktiska energianvändningen ligger 
mycket nära den beräknade för hela 
företagets portfölj, men det finns stora 
variationer mellan fastigheterna. En av 
de fastigheter där den faktiska och den 
beräknade användningen är densamma är 
ett typiskt kontorshus i energiklass B. 
– Huset är mycket välbyggt och tätt. Det 
har dessutom en decentraliserad ventila-
tionsanläggning, behovsstyrd ventilation 
och belysning och en hyresgäst som inte 
har särskilt höga internlaster, berättar 
Simonsen.

Internlaster undervärderas. Ofta läggs 
inte tillräcklig vikt vid internlasterna 
menar han och därför har man uppmärk-
sammat dessa noga i de tre fastigheter i 
Bjørvika som utgör DNBs huvudkontor 
(85 000 m2). De har energimärkning B 
och DNB har dessutom satt egna mål 
för den levererade energin: 120 kWh per 
kvm och år. Fastigheterna har välkända, 
robusta lösningar med VAV i mötesrum, 
kylbafflar och fläktkonvektorer i mötes-
rum och kantinen samt flera decentrali-
serade ventilationsanläggningar. 
– Vi har uppmätt läckaget till 0,6, vilket 
nästan motsvarar passivhusnivå. Att vi har 
en bra och tät fastighet känns bra inför 
framtiden, säger Simonsen. Siffrorna för 
energianvändningen är ännu inte klara 
men han antyder att de ligger något över 
energimärkningen.
– Vi har börjat titta på de extra lasterna, 

FAKTA: 
Köper	B,	säljer	C,	D,	E,	F,	G
Under	åren	2011-2013	sålde	DNB	Nærings-
eiendom 20 fastigheter: tre C-fastigheter, 
sex	D-fastigheter,	fem	E-	fastigheter,	fem	
F- fastigheter och en G-fastighet, de allra 
flesta	i	energiklass	röd.
 
–	Det	kanske	bara	är	en	tillfällighet,	men	
våra	icke-strategiska	fastigheter	har	i	
många	fall	haft	ett	lågt	energibetyg	och	
detta	i	kombination	med	andra	viktiga	
kriterier gör att de har hamnat på försälj-
ningslistan, säger Erlend Simonsen. 
De	fem	fastigheter	som	DNB	köpte	under	
samma	period	ligger	alla	i	energiklass	B,	
dvs.	den	ljusgröna	klassen.	

Seniorrådgiver William Rode i NVE

åtgärder måste man använda projekterad, 
beräknad levererad energianvändning – 
under lokala klimatförhållanden, betonar 
William Rode. Den uppmätta energi-
användningen kan statistiskt sett stämma 
bra överens med det beräknade energi-
behovet i energideklarationen, men detta 
håller inte för en enskild fastighet. 
– Om man utvärderar vilka åtgärder 
som är kostnadseffektiva med utgångs-
punkt från värden i ett standardklimat 
får man aldrig veta vilka åtgärder som är 
mest förnuftiga i det faktiska klimatet, 
säger Rode. En energirådgivare som gör 
sitt jobb upplyser kunden om detta och 
gör de beräkningar som är nödvändiga. 
– Vi har övervägt att ändra energideklara-
tionen så att dessa värden kommer med. 
Det kan till exempel göras med ett 
stapeldiagram som tvingar rådgivaren 
att använda det lokala klimatet och 
faktiska driftstider, upplyser Rode. 

Vinnaren: Stockholm Waterfront är den energisnålaste fastigheten i DNB Næringseiendoms
portfölj, med 54 kWh/m2 levererad energi per år för kyla och värme. De goda resultaten beror
bland annat på effektiva sjövärmepumpar, dubbla fasader och islager i källaren.
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TEMA – KYLNING TEKNIK

Vatten som köldmedium

Effektiva kompressorer gör 
vatten till ett konkurrenskraftigt 
köldmedium. Under året kommer 
fälttester att inledas på Lego.

I
dén att använda vatten som köldmedium 
är förvisso inte ny, inte heller hos Lego 
som tidigare har provat att använda vatten 
som köldmedium för processkylning. 

– Vi installerade en anläggning som gick i 
nästan 10 år, tills ett blixtnedslag ödelade instal-
lationen, berättar Alexander Cohr Pachai, 
teknikchef på Johnson Controls Danmark, 
som idag äger Sabroe. Det här demonstra-
tions-projektet var ett samarbete mellan 
Sabroe och Teknologisk Institut, Danmark. 
– För övrigt var Lego mycket nöjda, så de var 
intresserade att prova det nya systemet, 
berättar Alexander. 

Upp till 2 MW. 2014 installerades en anlägg-
ning med 850 kW kylkapacitet som kommer 
att vara i drift under hela nästa år. 

– Vi ska göra mätningar och anpassa systemet 
och tanken är att vi ska börja sälja anlägg-
ningarna 2016-2017, berättar Alexander. 
Kobe Steel och Johnson Controls Denmark 
har tillverkningsrättigheterna. Alexander 
bedömer att kapaciteten hos de nya systemen 
kommer att bli ca 2 MW. 
– Det beror på marknaden. Det är kunderna 
som kommer att driva på utvecklingen – inte 
vi, påpekar han. Den viktigaste skillnaden mot 
tidigare anlägg-ningar är den nya kompressorn. 
– Den är så effektiv att vatten nu kan kon-
kurrera med andra köldmedier, upplyser 
Alexander. 

Kompakt kompressor. Teknologisk Institut 
i Danmark har stått för den grundläggande 
aerodynamiska konstruktionen och testerna 
av kompressorn som nu ska fälttestas. 
Processen körs i kraftigt undertryck, nära 
vakuum, vilket kräver stora volymflöden. 
(Se faktaruta). 
– Kompressorn måste klara av att hantera 
omkring 48 kubikmeter i sekunden, upplyser 
Hans Madsbøll, konsult i kylning och värme-

pumpteknik vid Teknolo-
gisk Institut. Kompressorn 
måste samtidigt vara liten. 
Det finns kompressorer 
på marknaden, men de är 
3-4 meter i diameter och 
anläggningarna är tio meter 
långa. Teknologisk Institut har 
utvecklat kompressorer i två 
storlekar med en effekt på 
ca 850 kW respektive ca 2 MW. 
– Den minsta är ca 0,6 meter 
i diameter, berättar Madsbøll. 
Den största är 90 cm i diame-
ter. Den anläggning som ska 
testas hos Lego är 3 x 4,8 x 3 
meter och har en kylnings-
kapacitet på 850 kW.

Första axialkompressorn.
Priset måste vara realistiskt 
och prestandan jämförbar 
med traditionella HFC-
köldmedier. 
– Saker och ting har fallit på 
plats steg för steg. Prestan-
dan är jämförbar med HFC. 
Själva kompressorn är dyrare 
men resten av anläggningen 
är billigare, påpekar 
Madsbøll. Förångaren och 
kondensatorn är enklare, 
köldmediet är naturligtvis 
billigare än HCF och service-
kostnaderna blir förmod-
ligen också lägre. Teknologisk 
Institut är de första som har 
utvecklat en axialkompressor 
till en anläggning med vatten 
som köldmedium. 
– Såvitt vi vet använder alla 
andra centrifugalkompres-
sorer som är 3-4 gånger 
större. Vi tror att vi har 
hittat ett bra koncept, säger 
Madsbøll. 

Den minste kompressoren er ca 0,6 m i diameter og har kapasitet på ca 800 kW. (Foto: Teknologisk Institut.)

TEMA – KYLNING TEKNIKTEXT:  HILDE KARI NYLUND 

FAKTA: Inget behov av värmeväxlare
Med	vatten	som	köldmedium	behövs	ingen	värmeväxlare.	Anläggningen	
kyler	isvattnet	direkt	och	skickar	det	vidare	till	förbrukarna.	Kylanlägg-
ningen	har	en	förångare	(blå	i	figuren)	och	en	kondensator	(röd).	
–	Förångaren	är	i	princip	en	stor	expansionsventil	och	vätskeseparator.	

Vi kallar den förångare för att kylningen sker här, förklarar 
Hans	Madsbøll,	konsult	i	kylnings-	och	värmepumpteknik	vid	
Teknologisk	institutt.	Vattnet	expanderas	under	lågt	tryck	och	vätskan	
och	vattenångan	separeras.	Vätskan	kyls	till	en	låg	temperatur	redan	
i	expansionsfasen.	Kompressorn	suger	över	vattenångan	till	konden-
satorn.	Där	kondenseras	ångan	till	vatten	på	nytt	–	till	exempel	med	
traditionella kyltorn. 

Principskiss för 
kylsystem med vatten 
som köldmedium och 
axialkompressor. 
Isvattenkrets till vänster 
och kylvattenkrets till 
höger. 
(Illustration: 
Teknologisk Institut.)

– Vatten som köldmedium är något som varit på gång i många år, säger Alexander Cohr Pachai 
från Johnson Controls Danmark. 

Testriggen med den största kompressorn har en kapacitet på ca 2 MW. (Foto: Teknologisk Institut.)

Rent vatten 
från processen
Det ställs inga särskilda 
kvalitetskrav	för	att	det	ska	
vara	möjligt	att	använda	
vatten	som	köldmedium.	
Vattnet	kan	avmineraliseras	
i processen.  

FAKTA: Store 
volumstrømmer
Vanndamptrykk	ved	typiske	
isvanns-temperaturer	(6-7	°C)	
er	ca	10	mbar	absolutt	trykk,	
mens	trykk	ved	typiske	
kondenseringstemperaturer 
25-35 °C er i området ca 30 
til	ca	60	millibar.		På	grunn	
av	det	veldig	lave	trykket	er	
spesifikt	volum	for	vanndamp	
veldig	høyt:	Ved	6-7	°C	grader	
er det i størrelsesorden 130 til 
140	m3/kg.	Latent	varme	for	
vann	er	ca	2,4	MJ/kg.	Det	betyr	
at et ca 2 MW anlegg må ha 
volumstrøm	i	kompressoren	på	
ca 100 m3/s. 

KILDE:	Hans	Madsbøll,	Teknologisk	

Institut.  

Miljövänlig teknik. Lagren 
i kompressorn smörjs med 
vatten, vilket kräver en hög 
kvalitet på vattnet – något 
som kan tillhandahållas 
genom processen. En viktig 
orsak till det nyväckta 
intresset för vatten som 
köldmedium (även kallat 
R718) är förstås miljö-
profilen. Vatten bidrar inte 
till den globala uppvärm-
ningen och skadar inte 
ozonlagret. 
– Att använda vatten som 
köldmedium är intressant 
på många sätt: vatten är 
billigt, det finns överallt och 
det behövs ingen särskild 
typ av vatten, poängterar 
Pachai. Han anser också att 
marknaden är mogen för 
naturliga köldmedier. 
– De viktigaste trenderna 
just nu är mindre förpack-
ningsmaterial, mer 
användning av naturliga 
köldmedier och att det sker 
en utveckling mot prefabri-
cerade lösningar. 
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TEMA	–	ENERGIFÖRBRUKNINGEN	FÖR	VENTILATION	

Ersätt spjäll med fläktar 
               och spara energi
Energiförbrukningen för 
ventilation kan minskas med 
upp till 30 procent om man 
använder decentraliserade 
kanalfläktar i stället för spjäll. 

T
ryckfallet har stor påverkan på 
energibehovet i ventilations-
anläggningar. Ju lägre tryckfall, 
desto energieffektivare anlägg-

ning. Med decentraliserade fläktar 
kan man eliminera trycktappen från 
spjäll, vilket kan ge betydande energi-
besparingar. Amalie Gunner, doktorand 
vid Statens Byggeforskningsinstitut, 
Aalborg Universitet, har undersökt 
besparingspotentialen i anläggningar 
med konstanta luftmängder (CAV). 
– Enligt beräkningarna går det att 
minska effektbehovet med upp emot 
30 procent i en större kontorsbyggnad, 
konstaterar Amalie Gunner. 

Gas istället för broms. Aggregat i tradi-
tionella spjällsystem dimensioneras efter 
det största tryckfallet och man använder 
då spjäll för att ”bromsa ner” luften i 
förgreningar med lägre trycktapp. (se 
figur). I en lösning med decentraliserade 
fläktar dimensioneras i stället aggregatet 
efter det lägsta tryckfallet och då används 
fläktar för att ”gasa” så att man får rätt 
luftmängder i förgreningar där tryck-
fallet överstiger minimivärdet. Därmed 
blir aggregatets installerade effekt lägre 
än i en konventionell anläggning. En 
förutsättning är att fläktarna inte förbru-
kar mer energi än den tänkta besparingen. 
– Det krävs en viss verkningsgrad på de 

decentraliserade fläktarna, poängterar 
Gunner. 

Minimikrav för verkningsgraden. Hon 
har räknat ut vad som krävs för ett 
ventilationssystem i en större kontors-
fastighet, där huvudenhetens verknings-
grad antas vara densamma för en 
konventionell CAV-lösning som för en 
lösning med decentraliserade fläktar. 
– Beräkningarna visar att energibehovet 
minskar när de decentraliserade fläk-
tarnas verkningsgrad är minst 29 % av 
huvudaggregatets verkningsgrad, berät-
tar Gunner. Om huvudaggregatet har en 
verkningsgrad på 0,7 måste fläktarna ha 
en verkningsgrad på minst 0,2. Om alla 
fläktar har samma verkningsgrad blir 
effektbehovet ca 30 procent lägre än i en 
traditionell CAV-anläggning. 

Mot bättre verkningsgrader.
– Det är också viktigt att se på fläkt-
karaktäristiken med hänsyn till hur 
fläktarna ska användas och var de ska 
placeras, säger Gunner. För närvarande 
har stora fläktar bättre verkningsgrad än 
små och det kan därför vara lämpligt att 
placera decentraliserade fläktar i största 
möjliga kanaler. Enligt Gunner har fläk-
tar för kanalmontering en verknings-
grad på ca 0,15 – 0,25. (Se tabell).
– Fläkttillverkarna säger att går att till-
verka små fläktar med hög verkningsgrad 
men att det inte funnits någon efterfrågan, 
påpekar Gunner. Hon tror att kompakta 
kanalfläktar med en verkningsgrad på 
minst 0,25 till 0, 40 kommer att lanseras 
på marknaden inom några år. 

Större potential för VAV. I VAV-system 
med spjäll används trycket i en referens-
punkt för reglering. Detta referenstryck 
måste vara tillräckligt högt för att täcka 
tryckfall i kanalsystemet och för att 
upprätthålla ett tillräckligt högt tryck 
för att reglera luftmängden. VAV-system 
med decentraliserade fläktar behöver 
inte detta referenstryck för att dimen-
sionera huvudaggregatet. På samma sätt 
som för CAV-lösningen dimensioneras 
aggregatet istället enligt minsta tryck-
fall och tryckfall för spjäll elimineras. 
Gunner har ännu inte undersökt effekt- 
och energibesparingspotentialen hos 
decentraliserade fläktar i anläggningar 
med variabla luftmängder (VAV). 
– Rent spontant skulle jag tro att bespa-
ringen blir högre, eftersom du kan 
dimensionera efter det minsta tryckfallet 
i stället för ett referenstryck i systemet, 
säger Gunner. Hon betonar att lösningen 
förutsätter att fläktar med hög verknings-

– Fläkttillverkarna säger att det går att tillverka fläktar 
med hög verkningsgrad, men att det inte funnits någon 
efterfrågan, säger Amalie Gunner.
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grad används. I ett VAV-system måste 
decentraliserade fläktar användas så att 
en hög verkningsgrad upprätthålls med 
varierande luftmängd och tryck. 
– Jag har ännu inte gjort någon konkret 
utvärdering av energivinsterna i VAV-
anläggningar men det är på gång, upplyser 
Gunner. I sitt doktorandarbete ska hon 
även se närmare på kostnaderna för anlägg-
ningar med decentraliserade fläktar. 

Utvecklings-
arbetet pågår
– Att ersätta spjäll med decentraliserade 
fläktar är naturligtvis en intressant fråga 
för oss som tillverkar fläktar, säger Sturla 
Ingebrigtsen, marknadschef hos Systemair. 
– Men det handlar också om att vi 
måste tänka i nya banor för att utvecklas 
och att använda decentraliserade fläktar 
i stället för spjäll låter förnuftigt. Med 
spjäll har du per definition ett för högt 
tryck vilket är slöseri, säger Ingebrigt-
sen. Samtidigt är fläktarnas verknings-
grad kritisk om man ska uppnå någon 
energivinst när man skapar det tryck 
som behövs i systemet. Här har bland 
annat ekodesigndirektivet bidragit till 
att produktutvecklingen satt fart genom 
dess minimikrav på energieffektivitet. 
– Det sker en enorm utveckling just nu 
och den gamla sanningen att små fläktar 
har dålig verkningsgrad stämmer inte 
nödvändigtvis längre, säger Ingebrigtsen. 

Fortsatt potential. Som ett konkret 
exempel nämner han Systemairs 
kanalfläkt PrioAir som är avsedd för en 
kanaldiameter på 160 mm.
– Med den nya fläkten kan vi köra dubbelt 
så mycket luft med ett lägre SFP-värde 
och tystare gång, upplyser Ingebrigtsen. 
Verkningsgraden är 37 % för den gamla 
fläkten och 49 % för den nya, vid en given 
driftpunkt. Även om fysikens lagar sätter 
gränser för hur effektiv en liten fläkt kan 
bli tror Ingebrigtsen inte att potentialen är 
uppnådd ännu. 

Verkningsgraden för fläktar för olika kanaldimensioner. 
”Gamla” visar de värden som var vanliga tidigare medan 
”Nya” visar prestandan hos nya och bättre fläktar. Amalie 
Gunner menar att verkningsgraderna kan bli ännu bättre 
om det bara fanns en efterfrågan på marknaden för detta. 

Fläktsortimentet befinner sig i ett teknikskifte, 
säger Sturla Ingebrigtsen hos Systemair. 

– Med spjäll har du per definition ett för högt tryck vilket 
är slöseri, säger Sturla Ingebrigtsen hos Systemair. 
(Foto: Hilde Kari Nylund.)

Principen för kanalsystem med injusteringsspjäll. Huvud-
fläkten dimensioneras efter högsta tryckfall, här kanal D.

Principen för ett kanalsystem med decentraliserade kanalfläktar. 
Huvudfläkten dimensioneras efter lägsta tryckfall, här kanal A. 

Dimension Gamla Nya

40 x 40
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80 x 80

92 x 92

120 x 120

10 % 25 %

14 % 30 %

16 % 33 %

18 % 35 %

24 % 40 %
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Å
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– Fläktsortimentet befinner sig i ett 
teknikskifte just nu. På sextio- och 
sjuttiotalet hade man fläktar som inte 
klarade höga tryck, vilket gjorde att man 
var tvungen att kompensera med 
anläggningar med bra flödesteknik. 
Därefter har utvecklingen gått mot 
fläktar som tål höga tryck. Men idag 
måste vi optimera driftpunkten mot ett 
lägre tryck, tror Ingebrigtsen. 

Skippa zonspjällen. Redan med dagens 
produkter kan det vara värt att ta en 
titt på konceptet med decentraliserade 
fläktar. Vissa VAV-anläggningar har 
zonspjäll som minskar trycket ut mot 
rummet för att man ska undvika för 
mycket strypning och höga bullernivåer. 
– Istället bör man definitivt sätta upp 
en fläkt för att öka trycket i det motsatta 
rummet så att aggregatet inte behöver 
skapa så mycket tryck. Då tar man en 
större zonfläkt med högre verknings-
grad. Strypning är per definition slöseri, 
säger Ingebrigtsen. 
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ENERGIEFFEKTIVA	KONTORSBYGGNADER

I genomsnitt 
57 kWh/m2 per år
Energianvändningen för 
Veidekkes nya A-klassade hus 
i Rudshøgda i Norge var i 
genomsnitt 57 kWh/m2 under 
det första året, visar driftdatan 
för byggnaden. – Vi hoppades 
klara kraven för A-klassning, 
men kunde inte ens drömma 
om att resultatet skulle bli så 
här bra, säger distriktschef 
Gudmund Lien Bjørnstad. 

D
en uppmätta energiförbrukningen 
för de första 14 månaderna är strå-
lande nyheter för distriktschefen 
Indre Østland. Byggnaden har 

energiklass A, vilket innebär att energiför-
brukningen får vara max 85 kWh/m2 år. 
– Vi mäter energiförbrukningen på huvud-
säkringen och sedan uppstarten ligger 
genomsnittet på 57 kWh/m2 år, förklarar 
Gudmund. I praktiken betyder detta att 
byggnaden har lägre energiförbrukning än 
många kontorsbyggnader med passiv-
standard, som till exempel Miljøhuset GK. 
– Vi har fått ett stabilt och bra inomhusklimat 
som är mycket bättre än vad vi var vana vid 
sedan tidigare, säger Gudmund Bjørnstad. 

Mycket termisk massa. Den ca 1200 m2 
stora byggnaden är platsgjuten i betong 
– ett naturligt val för ett företag som är 
specialiserat på just det materialet. Dessu-
tom är detta en viktig del av byggnadens 
energikoncept. 
– Vi har mycket exponerad betong, som 
vi använder till att lagra värme och kyla, 
förklarar Gudmund. På så sätt jämnas 
temperatursvängningarna i byggnaden ut. 
Vintertid värms byggnaden upp på natten 

Veidekke ville ha en byggnad som drar uppmärksamheten 
till sig och som trafikanterna på E6:an lägger märke till 
när de åker förbi.

ENERGIEFFEKTIVA	KONTORSBYGGNADERTEXT & FOTO: HILDE KARI NYLUND

och under årets varma månader kyls den 
ner. Betonglösningen är även ett effektivt 
sätt att undvika värmeförluster. Köldbryg-
gevärdet är enligt energicertifikatet 0,05, 
men Gudmund menar att det är ännu 
lägre i praktiken. 
– I praktiken har vi inga köldbryggor, 
poängterar han. Halva byggnaden har 
20 cm betong ytterst, 25 cm isolering och 
sedan ytterligare 20 cm betong på insidan. 
Resten består av glasfasader monterade 
med vanliga fasadprofiler. Veidekke har 
helt klart lyckats med arbetet; det 
uppmätta läckagetalet är 0,5. 

Enkel teknik. En annan viktig del av en-
ergikonceptet består av energibrunnar och 
värmepumpar. Denna teknik täcker 90 % 
av energibehovet och vid belastningstoppar 
kompletteras den med el. Värmen distri-
bueras med hjälp av radiatorer som kan 
regleras på varje enskilt kontor. Energibrun-
narna används även för frikyla; det är den 
enda kylningslösningen i byggnaden. 
– De tekniska anläggningarna är enkla, 
det här är hyllvaror. Vi har hållit tekniken 
på en lagom nivå utan att gå till överdrift, 
säger Gudmund. Byggnaden har inga 
innertak, men däremot bafflar i taket som 
säkerställer en bra akustik. På varje 
våningsplan finns ett teknikrum med 
ventilationsaggregat. 
– På så sätt slipper vi kanaler med krökar 
och minimerar tryckfallet, betonar Gud-
mund. SFP-värdet för ventilationsanlägg-
ningarna är 1,11, med andra ord gott och 
väl under passivhuskravet på 1,5. 
Belysnings- och ventilationssystemen är 
behovsstyrda utifrån närvaro och 
mötesrummen har CO2-sensorer. 
– Vi kom fram till att den enklaste lösningen 
var den bästa, konstaterar Gudmund 
Bjørnstad. Han tillägger att de specialister 
som de samarbetade med var mycket goda 

Kontorsfastighet, Veidekke Entreprenør Indre Østland

Energiåtgärder Vald lösning
Sammanlagd glas-, fönster- och dörryta 15 % av BRA
U-värde, yttervägg [W/m2K] 0,16
U-värde, tak [W/m2K] 0,12
U-värde för golv mot mark [W/m2K] 0,10
U-värde glas, fönster och dörrar [W/m2K] 0,81
Köldbryggor 0,05
Täthet 0,5
Värmeåtervinning ventilation 85 %
SFP-värde [kWm3s] 1,11
Kylning Enbart frikyla nattetid
Temperaturstyrning Natt- och helgsänkning till 19 °C
Belysning, årligt energibehov 15,0 kWh/m2

 

En specialfärg som inte bildar film gör det möjligt att 
utnyttja betongkonstruktionens termiska egenskaper. 

Byggnaden har inga innertak, vilket gör det möjligt att utnyttja 
betongen för värmelagring. Och för att säkerställa en bra akustik 
används särskilda bafflar. 

– Det här har varit ett pionjärprojekt för Veidekke. Vi har bland annat 
använt en särskild typ av rostfri armering och betong som inte bildar 

porer, säger distriktschef Gudmund Lien Bjørnstad.

problemlösare och bidrog till att projektet 
blev så lyckat. Hamstad AS levererade 
ventilationsprodukterna, Arvid Hagen 
rören och Ringsaker stod för de elektriska 
komponenterna. Itech AS ansvarade för 
energiplaneringen. 

”Landmärke” vid E6:an. Hälften av bygg-
nadens yttre består av en ljusblå glasfasad 
med glasskivor i två lager. Byggnaden 
Rockheim i Trondheim har en liknande 
fasadlösning, men Veidekkes fasad är den 
första av denna typ som är tillverkad i Norge. 

– Arkitekten fick ganska fria tyglar när 
det gäller det estetiska. Vi ville ha en 
byggnad som folk lägger märke till, så 
att folk ser oss. Det har vi fått, säger 
Gudmund och tillägger att byggnaden 
fått stor uppmärksamhet i media. 
Samtidigt sticker han inte under 
stol med att projektet kostat en hel 
del. Tunga konstruktioner medför 
naturligtvis att priset blir högre. 
Dessutom är husgrundens yta ganska 
liten i förhållande till väggvolymen. 
– Vi har inte räknat på hur billigt vi 
kunde ha kommit undan. Eftersom 
vår markplätt ligger inklämd mellan 
E6:an och järnvägen hade vi ändå 
varit tvungna att använda någon form 
av tung konstruktion. Så med det här 
alternativet uppfylls våra önskemål 
om såväl ljudisolering som energi-
effektivitet, konstaterar han. 

Svårt att jämföra. Utifrån den 
faktiska energiförbrukningen hittills 
kan Veidekkes A-byggnad mäta sig 
med några av Norges mest energi-
snåla kontorsbyggnader, däribland 
Miljøhuset GK, där förbrukningen 
hittills har legat på mellan 71 och 
78 kWh/m2 år och varierar beroende 
på hur stor andel av fastigheten som 
används. 
– Veidekke använder värmepumpar 
med energibrunnar och i det här fallet 
har det förmodligen en bättre effekt än 
våra luft-till-vatten-värmepumpar. De 
använder också behovsstyrd ventila-
tion och uppvärmning med radiatorer, 
vilket inte Miljøhuset har, kommen-
terar Espen Aronsen, energichef på 
GK Norge. Eftersom Veidekkes bygg-
nad bara har frikyla är det problema-
tiskt att göra jämförelser, menar han. 
– Kylningen står för en del och kravet 
för passivhus är att kylningens för-
brukning inte överstiger ca 9 kWh/m2. 
Så jag tror att temperaturen under 
årets varma perioder kan bli något 
högre där än hos oss, säger Espen. 
Samtidigt förklarar han att Miljøhuset 
GK på vissa områden har större 
internlast än vad som anges i NS3031 
och vad som är vanligt för typiska 
kontorsbyggnader.
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P
er Magnus Holth har tillsammans med 
GK testat olika metoder för uppvärmning 
utanför arbetstid vid Miljøhuset GK. 
Holth har provat tre olika tilluftsmängder: 

2,52 m3/m2 tim, 4,4 m3/m2 tim och 10, 8 m3/m2 tim 
samt återcirkulation och jämfört den beräknade 
och uppmätta temperaturminskningen för de 
olika metoderna. 
– Återcirkulation är utan tvekan den mest 
fördelaktiga metoden, fastslår han. 

Lägre effektbehov. Effektbehovet, beräknat 
utifrån temperaturfallet, visar stora skillnader för 
de kallaste dagarna, det vill säga när utomhus-
temperaturen sjunker under -20 grader. 
– Det totala effektbehovet vid användning av åter-
cirkulerad luft är ca 33 kW, medan den maximala 
luftmängden utan återcirkulation har ett effekt-
behov på 99 kW, upplyser Holth. Effektbehovet 
för minimumluftmängden är ca 46 kW. För att 
uppnå 22 grader inomhus vid 20 minusgrader ute 
behöver maxluftmängden bara drygt 2 graders 
övertemperatur, det vill säga en tilluft på 24 grader. 
Den lägsta luftmängden behöver ca 32 grader. 
– Det är fortfarande bra marginaler till tur-
temperaturen från värmeslingorna, säger Holth 
och konstaterar att uppvärmningsbehovet i 
Miljøhuset GK kan tillgodoses med tilluft oav-
sett vilken av de tre metoderna som används. 

Smart att slå av värmen under 
kortare perioder. Holth har 
också undersökt effekten av att 
köra ventilationsanläggningen 
med intermittent drift, det vill 
säga att anläggningen stängs av 
helt och hållet under några 
timmar på natten. 
– Det ger ett så litet tempera-
turfall i byggnaden att man inte 
behöver kompensera det, berättar 
han. Natten till den 24 januari 
var utomhustemperaturen -8,4 
och aggregat och internlaster 
stängdes av. 
– Det genomsnittliga temperatur-

fallet under fem timmar var 0,25 grader, up-
plyser Holth. Han har räknat ut att en intermit-
tent drift skulle minska uppvärmningsbehovet 
i Miljøhuset GK med ca 15 %, från 9 till 7,8 
(kWh/m2 per år). 
– Jag rekommenderar både återcirkulation 
och intermittent drift under natten – så länge 
man tillåter de små temperaturfallen utan att 
kompensera för dem efteråt, sammanfattar 
Holth. 

Förnuftiga lösningar utanför kontorstid.
– Att köra med återcirkulation utanför kontors-
tid med liten luftmängd är en bättre metod än 
att stänga av anläggningen. En förutsättning är 
dock att anläggningen klarar av att distribuera 
ventilationen på ett kontrollerat sätt, säger Mads 
Mysen, professor vid Högskolan i Oslo och 
Akershus och Per Magnus Holths handledare. 
Han syftar på att vanliga VAV-spjäll behöver en 
större minimiluftmängd än aktiva tilluftsven-
tiler för att regleringen ska fungera bra. En god 
återcirkulationslösning har en viktig fördel: den 
jämnar ut temperaturskillnader i byggnaden 
genom att värmen flyttas runt. 
– Det har stora fördelar; de tekniska installation-
erna avlastas och den totala energianvändningen 
blir mindre. Det här är en outnyttjad potential i 
många fastigheter, konstaterar Mysen. 

TEXT:  HILDE KARI NYLUND GK NYHETER GK NYHETER

Fördelaktigt med återcirkulation nattetid
Att värma upp fastigheten med återcirkulerad luft vid låga utomhustemperaturer är en fördelaktig metod 
som ger en jämn temperatur och minskar energiförbrukningen, visar en ny avhandling. 

Övertempererad 
tilluft fungerar
– Att tillföra värme via tilluften 
med aktiv tilluftsventil ger 
ett bra inneklimat i pas-
sivhus, konstaterar Vegard 
Aslaksen efter att ha utfört 
mätningar i ”GK-rummet” 
på Sintef Byggforsk. 

I samband med sin master-
uppsats vid Høgskolen i Oslo og 
Akershus har Vegard Aslaksen 
undersökt effekterna av ventila-
tionsuppvärmning med aktiva 
tilluftsventiler. Mätningarna är 
genomförda i ”GK-rummet” 
som Vegard byggt hos Sintef 
Byggforsk. Rummet har samma 
lösningar som Miljøhuset GK. 
Ventilationseffekten i andnings-
zonen är uppmätt med spårgas-
mätning. Alla tester genom-
fördes två gånger, med utsug vid 
golvet och i taket. Temperaturen 
på alla ytor uppmättes för att 
kontrollera att förhållandena var 
stabila under studien.

Utsuget påverkar. 
– Det är fullt möjligt att åstad-
komma ett bra inneklimat i 
passivhus med ventilationsupp-
värmning, konstaterar Aslaksen 
utifrån sina mätningar. Att 
placera utsuget i golvnivå ger 
den bästa effektiviteten vid 
låga luftmängder och stor 
övertemperatur. 
– Men om man använder de 
luftmängder som rekommende-
ras i byggnormen TEK10 blir 

Hög trivsel inom GK
– Resultaten från medarbetarundersökningen på GK är några 
av de bästa vi har sett, säger Martin Aabech, chefskonsult hos 
Rambøll Management Consulting.

B
land de 34 företag med över 1 000 
anställda där Rambøll har genom-
fört medarbetarundersökningar 
är GK näst bäst. 9 av 10 uppger 

att de trivs på jobbet och 8 av 10 att de är 
stolta över att jobba på GK. 
– Folk trivs på jobbet och många är nöjda 
med sina chefer och upplever att de ut-
vecklas, sammanfattar Aabech. ”Motiva-
tion och trivsel”, ”Samarbetsklimat” och 
”HMS” får de högsta betygen, tätt följt 
av ”Kundorientering”. Undersökningen 
omfattar hela koncernen. 

Representativt. Aabech betonar att 
svarsprocenten bland GKs anställda var 
mycket bra, inte minst med tanke på att 
många anställda inte har datorn som 
primärt arbetsverktyg. 
– Det gör att underlaget blir pålitligt. 
Resultaten ligger i det övre skiktet vilket 
inte sker av sig självt, understryker Aabech. 
Han poängterar också att trivseln är relativt 
hög i samtliga företag i koncernen. De delar 
som uppvisar ett något lägre resultat tillhör 
områden där det är vanligt med lägre betyg.
– De allra flesta enheter fungerar bra eller 
mycket bra, säger Aabech. 

Socialt överskott. Cheferna får också bra 
betyg, även om det inte innebär att alla 
chefer är lika bra.
– Det är intressant att se att systemen och 
rutinerna ute i organisationen är ganska 
viktiga för hur medarbetarna har det på 
jobbet. Det märks tydligt i undersöknin-
gen, säger Aabech, och tillägger att detta 
var lite överraskande. Resultatet innebär 
att GK inte behöver lägga resurser på att 

”släcka bränder” som beror på att folk 
vantrivs på jobbet. 
– Företaget har ett socialt överskott som 
kan användas till att utveckla företaget 
som är väl rustat att jobba med sina 
affärsområden och förbättra kvaliteten 
och systemen. GK har lyckat skapa en 
intressant företagskultur, sammanfattar 
Aabech. 

Öppen stämning. 
– Vi är mycket nöjda med resultatet som är 
bättre än förväntat. Det bekräftar vad vi har 
trott och sagt, men det är väldigt bra att få 
det svart på vitt, säger John-Erik Karlsen, 
koncerndirektör Personal på GK. Han me-
nar också att ett bra resultat inte kommer av 
sig självt. 
– Det har alltid varit en öppen och fin 
stämning på företaget och det tror jag 
sprider sig vidare inom hela organisa-
tionen. Det ligger i vår företagskultur att 
vi ska försöka lyckas tillsammans och vi 
är medvetna om att medarbetarna är GKs 
viktigaste resurs, säger John-Erik Karlsen. 

Tillväxt är viktigt. Att GK i alla år har 
satsat hårt på tillväxt och utveckling är en 
viktig orsak till att de anställda trivs. 
– Det är viktigt att de som vill ges möjlig-
het att utvecklas, både yrkesmässigt och 
personligt, och att de inte stagnerar, säger 
John-Erik Karlsen. Medarbetarundersök-
ningen är ett samarbete mellan 
HR-avdelningarna i tre länder, med 
John-Erik Karlsen från GK Koncern, 
Birgit Stav från GK Norge, Eva Ekelund i 
Sverige, Lars och Bård Scheie på GK Rør 
och Lars Munch-Andersen i Danmark.

inte placeringen så viktig. Det 
går att få en bra ventilations-
effektivitet i andningszonen vid 
utetemperaturer ända ner till 22 
minusgrader, upplyser Vegard. 

Upp till 5 graders övertempe-
ratur. Han har beräknat 
uppvärmningsbehovet med 
utgångspunkt från värme-
förlustsiffror och internlaster.
– Vid en utetemperatur på 
- 22 °C och en luftmängd 
enligt byggnormen räcker 
det med en övertemperatur 
på 5°C för att tillgodose upp-
värmningsbehovet, säger Vegard. 
Med max 50 liter tilluft och 
samma utetemperatur behövs 
en övertemperatur på 2 °C. Upp-
värmningsbehovet uppstår vid 
en utetemperatur på ca - 8 °C. 
– Detta visar att det inte behövs 
några stora övertemperaturer i 
passivhus, poängterar Vegard. 

Sällsynta behov. Väder-
data för universitetsområdet 
Blindern i Oslo under de 
senaste tio åren visar att 
utetemperaturen i genomsnitt 
understigit 8 minusgrader 
endast 29 dagar per år. 
– Om vi ser på dagar med en 
utetemperatur på 20 minus-
grader är vi nere i 0,2 dagar 
per år. Dessa temperaturer 
uppträder dessutom inte nöd-
vändigtvis under kontorstid. 
Uppgifterna visar att de stora 
övertemperaturerna sällan kom-
mer att behöva användas, säger 
Vegard Aslaksen avslutningsvis. 

Genom att återcirkulera luften nattetid kan Miljøhuset GK minska energianvändningen 
väsentligt.  Källa: Per Magnus Holth. 
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Uppköp i Odda
Den 1 juni övertog GK Apply TB AS och 
stärker därmed närvaron i Hordaland. 

Apply har en lång historia som lokalt 
plåtslageri- och ventilationsföretag. GK 
har tidigare haft en viss aktivitet i områ-
det, men den långa resvägen har varit en 
utmaning. 
– Genom övertagandet av Apply i Odda 
får vi ett bättre lokalt fotfäste i inre 
Hardanger. Vi satsar på närhet till 
kunderna och då är det viktigt att ha 
lokal närvaro, menar Eivind Sælen som 
är vd för GK Norge. De tre anställda hos 
Apply fortsätter inom GK och avdel-
ningen kommer att fungera precis som 
tidigare, fast nu under namnet GK. De 
ställer sig positiva till att nu bli en del av 
GK och känner sig välkomna i teamet. 
– Det känns spännande och kan kanske 
innebära andra typer av uppdrag och att vi 
får nya medarbetare, säger projektledaren 
Rune Hetland. Avdelningen har fasta 
serviceavtal, framförallt med kommunerna 
och privata, lokala byggnadsägare. 

Nya tankegångar angående 
renovering
De danska myndigheterna har 
förstått vad forskningsinstituten 
och industrin har dokumenterat, 
nämligen att när vi gör klimat-
skalet tätt måste vi samtidigt ta 
hand om inomhusklimatet.

Vid årsskiftet införde den danska Energi-
styrelsen den nya strategin BedreBolig 
för att få fart på energirenoveringen av 
bostäder. 
– En av våra viktigaste uppgifter var att 
upplysa politiker och byggföretag om 
vikten av att se till att inomhusklimatet 
blir bra när man tätar en byggnad för att 
spara energi, säger Christen Galsgaard, 
direktör på branschföreningen Dansk 
Ventilation. Nu har myndigheterna 
insett detta och vill införa det som ett 
krav. Att man tar hänsyn till inomhus-
klimatet i samband med renoveringar är 
relativt nytt, säger Galsgaard. 

Nytt tankesätt. Tidigare har man kunnat 
undvika kraven på ett bra inomhusklimat 
i samband med renovering av bostäder, 
företagslokaler och offentliga fastigheter om 
det inte finns ekonomi för detta i projektet. 
– Kommuner och byggföretag kan alltid 
ta fram siffror som visar att det inte är 
lönsamt. Nu satsar man på att ändra 
detta så att även inomhusklimatet åtgär-
das. Reglerna måste följas, understryker 
Galsgaard. De nya reglerna visar att det 
skett en betydande attitydförändring an-
gående renoveringsarbeten. Den tidigare 
uppfattningen har varit att ventilation 
inte behövs eftersom husen är så otäta. 
Behovet att åtgärda inomhusklimatet 
i samband med renoveringar gäller 
inte bara eftersatta bostäder utan även 
många offentliga fastigheter. 
– Även många danska skolor har brist-
fällig ventilation, säger Galsgard. 

Skärpta krav på dokumentation. Den 
klassiska frågan om vilken metod som 
är att föredra, mekanisk eller naturlig 
ventilation, hamnar nu i ett nytt ljus 
om vi ska tro Galsgaard. Enligt den nya 
standarden för ventilation av fastigheter 
måste alla lösningar dokumenteras. 
– Tidigare kunde man dokumentera den 
naturliga ventilationen på lite olika sätt 
men nu har reglerna blivit mycket sträng-
are, upplyser Galsgaard. Hans branschor-
ganisation har medlemmar som levererar 
lösningar till båda dessa metoder. 
– Oavsett vilken metod som används är 
det viktigt att ventilationen blir bra. Att 
detta uppmärksammas och att vi får en 
saklig debatt som bygger på fakta är en 
viktig uppgift för oss som organisation, 
säger Galsgaard.

Traditioner måste skapas. En annan 
viktig fråga är kvalitetssystemen. 
– Vi arbetar också med att skapa kon-
trollsystem som säkrar att lösningarna 
fungerar, berättar Galsgaard. Han menar 
att hantverkarna inte är vana att tänka 
på ventilation. Och ett dåligt utfört ven-
tilationsarbete ger inte bra ventilation. 
– Vi måste skapa en tradition hos 
hantverkarna eftersom vi sett en hel del 
dåligt utförda ventilationsjobb. Så vi 
jobbar med att reducera antalet dåliga 
installationer, säger Galsgaard. 

– När du efterisolerar och tätar måste du samtidigt se till att 
inomhusklimatet blir bra, säger Christen Galsgaard hos Dansk 
Ventilation. 

EK Automation till GK
GK har köpt upp byggautomationsföretaget 
EK Automasjon i Sørreisa i Troms. – Detta 
kommer att stärka vår position som region-
ens ledande klimatentreprenör, säger Børge 
Lund, regionchef på GK Region Nord. 

EK Automasjon har idag sju anställda och 
kan erbjuda totalleveranser inom automa-
tion, drift och säkring av byggnader. 
Företaget har specialiserat sig på automa-
tion, anläggningar för central driftskontroll 
och integration av nätverk och data. Bland 

kunderna finns Hammerfest LNG Plant på 
Melkøya, flera av Försvarets anläggningar i 
Nord-Norge samt hälsoföretag och skolor i 
Troms och Finnmark. 
– Vi tycker att detta är spännande och 
utmanande, berättar företagets vd, Andreas 
Edvardsen. EK Automasjon har Johnson 
Controls i Nord-Norge som kund och 
kommer att fortsätta att ge service till 
installerade anläggningar. Verksamheten 
kommer att fortsätta under samma namn 
och i samma lokaler som tidigare. 
– Våra kunder kommer inte att märka 
någon större skillnad, påpekar Edvardsen. 

(från vänster) Rune Skare, Erik Waulen Gregori och 
Rune Hetland tillsammans med Sten Magne Birkeland från 
GK Haugesund som blir avdelningschef för GKs avdelning i Odda. 

Full rulle i Narvik
– Nu blir det full rulle i 18 månader framöver, säger 
Øystein Røsnes Larsen, avdelningschef på GK Sortland Entreprise 
om EPC-kontraktet med Narviks kommun. 

I april tog kommunstyrelsen i Narvik ett 
enhälligt beslut om att gå vidare till fas 
2 av  energisparkontraktet (EPC) med 
GK. Enligt kontraktet ska 177 energi-
besparande åtgärder genomföras inom 
loppet av 18 månader, vilket kommer att 
minska kommunens energianvändning 
med ca 40 procent. Tack vare minskade 
energikostnader kommer investeringen 
att vara betald inom 7,6 år. 
– En förutsättning för EPC-kontraktet 
var att kommunen skulle få stöd för flera 
åtgärder från det statliga företaget Enova. 
Nu har kommunen fått det, upplyser 
Larsen. Totalt får kommunen 10 miljoner 
kr i stöd, varav 8,5 miljoner kr går till ett 
åtgärdspaket på totalt 41 miljoner. 

Redan igång. – Vi har nu påbörjat 
planeringen och är igång. Det är en viss 
leveranstid på delar av utrustningen, så 
vi kommer att sätta igång med det prak-
tiska arbetet runt den 1 oktober, berättar 
Larsen. Några av de första åtgärderna 
är att installera en SD-anläggning på 

en förskola och byta kammarfläkt och 
belysningsstyrning samt installera 
värmepump på en ungdomsskola. 
– Vi ska genomföra en del större åtgärder 
på skolor, och det måste vi huvudsak-
ligen göra under loven. Vi hade hoppats 
att kunna starta under sommaren, men 
det blev inte så på grund av projektets 
långa handläggningstid, säger han. 

Snabba puckar. Den största delen av de 
åtgärder som ska genomföras handlar 
om värmepumpar och automation.  
– Kylavdelningen i Bodø kommer att 
göra det mesta inom värmepumpar, 
medan byggautomation i Bodø tar hand 
om automation. Enterprise och service 
i Sortland tar hand om ventilation, 
byggnadsmässiga åtgärder och några 
värmepumpar, upplyser Larsen. Samtliga 
åtgärder ska vara klara inom 18 månader. 
– Det är kort tid, men vi tror att det kom-
mer att gå bra. Därefter blir det uppföljning 
– vi måst ju visa att besparingarna blir så 
stora som vi har lovat, säger Larsen.

Full aktivitet på 
GK Elektro 
Even Stenvaag Leira blir vd för GKs nya 
bolag GK Elektro. GK breddar sin kompe-
tens med el för att kunna erbjuda sina 
kunder kompletta tekniska lösningar för 
såväl nybyggnationer som befintliga bygg-
nader. Leira har tidigare varit KEM-koor-
dinator (kemi-energi-miljö) på Fagskolen i 
Oslo, men är inte obekant med GK. Han har 
nämligen tidigare arbetat i sex år i bolaget 
och har bland annat suttit i regionledningen 
hos GK i Oslo och varit distriktschef för 
byggautomation. Han kommer närmast från 
Moelven Elektro där han varit anställd i tio 
år och varit med och byggt upp Oslo-avdel-
ningen. GK Elektro AS kommer att ha sin 
verksamhetsadress i Oslo men ska efterhand 
etablera och bygga ut regionala avdelningar i 
samarbete med GK Norges kontor. 
– Detta är strategiskt mycket viktigt för GK 
i Norge eftersom det kommer att hjälpa oss 
att möta den ständigt ökande efterfrågan på 
totalteknisk service och entreprenad, säger 
GK Elektros styrelseordförande Geir Bjørke. 
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Ny version 
av NS3031

Den norska standarden för energiberäk-
ning av byggnaders nettobehov, NS3031, 
uppdateras nu för att tydliggöra energi-
besparande val i projekteringsfasen. 
– Det är otroligt många val som görs i varje 
projekt, så det gäller att hitta de viktigaste 
åtgärderna och lyfta fram dem, säger Arnkell 
Petersen, rådgivare på Erichsen & Horgen. 
Han ingår i den arbetsgrupp som utformar 
den nya standarden, som kommer att bestå av 
två delar: en del för beräkning av byggnaders 
energibehov och en del för beräkning av byg-
gnaders energiförsörjning. En av de ändrin-
gar som diskuteras är att ändra beräkningen 
av förluster i inbyggda värme- och kylenheter. 
– Vi vet att golvvärme kan ge otroligt höga 
förluster om systemet utformas felaktigt. Vi 
vill belysa valmöjligheterna och uppmuntra 
till bra och korrekta lösningar, säger Petersen. 
Arbetsgruppen kommer också att jämställa 
vattenburen och luftburen kylning vad gäller 
börvärdet. 
– I dag ska man använda börvärdet 22 °C 
för kylbafflar. För luftburen kyla ska man 
använda det börvärde man vill ha i 
realiteten. Många använder då 26 °C. Det är 
en faktor som gynnat Lindinvent och Cave-
rions Klimatak de senaste åren, förklarar 
Petersen. Han upplyser att denna snedvrid-
ning i konkurrensen är resultatet av en inte 
helt genomtänkt lösning från 2007. 
– Det ska vi åtgärda nu, lovar Petersen. 
Den nya versionen av standarden ska vara 
klar efter sommaren. 

TEXT:  HILDE KARI NYLUND BRANSCHNYHETERBRANSCHNYHETER

VVS till 
supersjukhus
GK ska leverera ventilation och 
VVS till byggområde S2 vid det 
nya universitetssjukhuset i Århus, 
Danmarks största sjukhusprojekt 
någonsin.

Denna byggetapp omfattar 38 900 m2 

fördelat på ett antal behandlings- och 
vårdavdelningar i 4-8 etage och är ett av 
elva byggområden på platsen. GK vann 
anbudsgivningen om uppdraget tillsam-
mans med Lindpro A/S och påbörjade 
arbetet på byggplatsen under sommaren. 
Denna byggetapp ska stå färdig i april 
2016. Sjukhuset byggs samman med det 
existerande universitetssjukhuset till ett 
enhetligt komplex. När allt står färdigt blir 
sjukhuset lika stort som en mindre stad 
och dessutom Århus största arbetsplats 
med drygt 9 000 anställda. Den primära 
visionen för projektet är att skapa effektiva 
byggnader med en attraktiv arbetsmiljö. 
För detta ändamål har GK samarbetat 
med teknikleverantörer för att ta fram 
bärkraftiga lösningar som samtidigt ger en 
effektiv process. Projektet innebär stora 
logistiska utmaningar för GK där det 
krävs grundlig planering. Ritningarna 
görs i BIM-verktyget MagiCAD till Revit. 

Nya Kungliga Musikhögskolan (KMH) ska 
bli en central mötesplats för musik och är 
tänkt att öka Stockholms dragningskraft 
internationellt när det gäller utbildning och 
forskning. Det är i huvudsak konsertsalar 
och övningssalar som byggs vilket ställer 
höga krav på akustik och luftfuktighet. 
NCC och Akademiska hus i Stockholm AB 
har gett Gunnar Karlsen Sverige uppdraget 
att installera luftbehandlingsanläggningarna. 
– Anläggningarna är mycket viktiga både 
för ljudet och luftfuktigheten. Vi kommer 
att montera befuktningsaggregat med 

adiabatisk kylning och befuktning, berättar 
Simon Jennstål, regionchef Öst hos GK. 
Skolan blir 21 600 m2 stor och kommer till 
största delen att ventileras med ett VAV-
system. Stor vikt har lagts vid precision 
och kvalitet under installationsfasen för att 
uppfylla de höga kraven när det gäller ljud 
och luftfuktighet. 
– Detta projekt ligger helt i linje med vårt 
mål att bli en teknisk samarbetspartner i 
samband med komplexa och intressanta 
projekt i Stockholm och vi är väldigt stolta 
att man har valt oss, säger Jennstål. 

Musikalisk kvalitet

Världens modernaste musikhögskola 
får ventilation och befuktning från 
GUnnar Karlsen Sverige AB. 

Platinum-projekt i Stockholm
Byggnaden Klara C på Vasagatan 14 
har som mål att bli LEED-certifierad på 
Platinum-nivå. GK Sverige levererar 
system för luftbehandling i ett stort samar-
betsprojekt. Uppdraget är att projektera och 
installera en anläggning för luftbehandling 
i samarbete med Skanska och Vasakronan. 
Byggnaden, som är kulturhistoriskt värde-
full, ligger rakt ovanför centralstationen i 
Stockholm och har tolv våningar och en yta 
på ca 48 000 m2. 
– Vi installerar kompletta, nya anläggningar 
med aggregat byggda på plats som har ca 

90 % återvinningsgrad, berättar Simon 
Jennstål, regionchef Öst hos GK Sverige. 
På markplanet installeras kylbafflar. 
I fastigheten finns restaurant, café, 
konferensrum och butiker. 
– Vi är förstås mycket stolta över det 
förtroende vi fått av Skanska och 
Vasakronan. Stort fokus har lagts på energi 
och miljö vilket ligger i linje med hur vi 
vill jobba och utveckla våra projekt, 
betonar Jennstål. Projektet beräknas bli 
färdigt under 2016. 

Bra inomhusklimat 
ökar byggnadernas 
värde
Byggnader med bra inomhusklimat har 
10 % högre värde än standardbyggnader, 
och värdegapet kommer sannolikt att öka 
väsentligt under de närmaste fem åren. Så 
tror Matti Sivunen och många med honom 
med stöd av tillgänglig forskning. Förut-
om ökat värde ger ett bra inomhusklimat 
dessutom cirka 10 % högre beläggning och 
5 % högre hyresnivå än standardbyggnader. 
Även sådana faktorer som högkvalitativa 
facility management-tjänster som förbättrar 
inomhusklimatet och energieffektiviteten ger 
högre avkastning vid uthyrning. Allt enligt 
en artikel av finska forskare i juniutgåvan av 
Rehva Journal. Läs mer på www.rehva.eu. 

Inomhusklimat, 
en viktig bonus
Ekonomin är den viktigaste faktorn för att få 
danska ägare av enfamiljshus att uppgradera 
sina bostäder så att de blir mer energieffek-
tiva. Inneklimatet – uttryckt som bättre tem-
peratur och en mindre dragig inomhusmiljö 
– kommer som god tvåa. Det visar en enkät 
som gjorts i Furesø norr om Köpenhamn 
där totalt 683 hushåll medverkade. Några av 
deltagarna i enkäten har redan genomfört 
energibesparande åtgärder i sina bostäder 
vilket har gett såväl bättre ekonomi som 
bättre inomhusklimat. 
– För att få flera hushåll att vidta åtgärder 
för energieffektivisering i sina bostäder är 
det viktigt att även tala om de positiva 
bieffekterna, skriver Peter Fjoldberg och 
Henrik K. Knudsen i Rehva Journal. 

Nya svenska lagar 
att ta hänsyn till
Från och med den 1 juli har VVS-branschen 
i Sverige 11 nya lagar att ta hänsyn till, med-
delar VVS- Forum. Bland annat ska indivi-
duell mätning och debitering av värme och 

varmvatten genomföras där det är kostnads-
effektivt att installera mätsystem. Energi-
effektiviseringsdirektivet gäller från den 
1 juli och innebär att alla företag med mer än 
250 anställda ska göra en energikartläggning 
av byggnader, industriprocesser, industrian-
läggningar och kommersiella verksamheter 
vart fjärde år. Vidare införs ett system för 
frivillig certifiering av energitjänster för att 
garantera kompetensnivån hos dem som 
utför energitjänster, vilket ska bidra till 
energieffektiviseringen. 

Dålig uppföljning 
av svenska skolor
I Sverige åligger det kommunerna att 
kontrollera hur väl fastighetsägarna 
tillgodoser kravet på en bra inomhusmiljö. 
Emellertid är det bara 40 procent av 
kommunerna som har genomfört den 
obligatoriska ventilationskontrollen 
(OVK) på samtliga skolor under de senaste 
tre åren. Detta visar en ny undersökning 
från Svensk Ventilation. Kontrollerna ska 
enligt lag ske vart tredje år. Svensk 
Ventilation avslöjar också att många 
kommuner saknar rutiner för uppföljning 
av OVK-kontrollerna och gjorda 
anmärkningar. Det är dessutom vanligt att 
påtalade brister inte åtgärdats inför nästa 
kontroll. 
– De nuvarande incitamenten för att rätta 
till problemen är för svaga. Skolorna är 
Sveriges största arbetsplats där flera 
hundra tusen elever, lärare och annan 
skolpersonal befinner sig dagligen. Det 
säger sig självt att miljön måste vara bra 
för att lärare och elever ska kunna prestera 
bra, säger vd:n Britta Permats i ett 
pressmeddelande från Svensk Ventilation. 

– Jag tror att vi som bransch tagit vägen från robusta 
lösningar till prestanda, och att vi nu tar nästa steg mot 
kundanpassad prestanda, säger Arnkell Petersen 
i Erichsen & Horgen. 

Byggarbetsplats för det nya sjukhuset. (Foto: DNU.)

Nya Kungliga Musikhögskolan ska stå färdig våren 2016. (Illustration: AIX Arkitekter AB.)




