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att den använts mer än så. Den felaktiga 
användningen av värmepumpen har 
dessutom minskat verkningsgraden och 
orsakat många driftstopp. GK arbetar även 
för att göra hyresgästerna mer medvetna 
om hur de kan spara energi.
– Energianvändningen har minskat en 
del redan i år, men resultatet från vissa 
åtgärder kommer vi först att kunna se 
nästa år, säger Bent Kåre Stein.
En av de större utmaningarna under de 
kommande åren blir att byta ut den olje-
panna som idag används för att ta hand om 
köldtopparna. Senast 2018 ska all uppvärm-
ning med fossila bränslen vara utfasad.

GK har ett avtal med fastighetsbolaget 
Obos Basale som i sin tur hyr ut 
fastigheten till Fylkesmannen i Sogn och 
Fjordane. Ägaren och hyresgästerna har 
bara positiva saker att säga om GK.
– Vi är mycket nöjda med samarbetet med 
GK. Bent-Kåre och Jan Inge, som är här 
mest, är mycket serviceinriktade och tar 
hand om allt som ska göras. De är duktiga 
på att dokumentera och har goda kunska-
per om många av de arbetsuppgifter som 
driftschefen ansvarar för. De är dessutom 
viktiga för stämningen på arbetsplatsen. 
De bidrar med gott humör och kommer 
med bra förslag på förbättringar, säger 
Jorunn Felde, administrativ chef vid 
Fylkesmannen i Sogn och Fjordane.
För Fylkesmannen innebär serviceavtalet 
fördelar som sträcker sig längre än till de 
utförda tjänsterna. De får dessutom mindre 
administration och slipper anställningskrångel.
– Vi hade behövt anställa mer än en 
person för att sköta driften. Om vi bara 

hade haft en person hade situationen blivit 
sårbar med tanke på semestrar och annan 
frånvaro. Det hade också varit svårt att 
erbjuda personen vettiga arbetsförhål-
landen eftersom driften av fastigheten bara 
motsvarar en tjänst på 60 procent, säger 
Felde och påpekar att kompetensutveck-
lingen också hade blivit en utmaning.
– Totalt sett är avtalet med GK en strålande 
lösning för oss. GK har utsett fyra medarbe-
tare som är säkerhetsgodkända och som har 
utbildats för uppgiften. De tar hand om det 
administrativa och vem av de fyra som ska 
vara på plats vid varje tidpunkt, säger Felde.

F
rån början ville de ha en drifttekniker 
med 75 % tjänstgöring här i huset, men 
efterhand upptäckte vi att behovet inte var 
så stort. Så vi bad om att omfattningen 

skulle minskas till 60 %, säger Bent-Kåre Stein.
Bent-Kåre Stein var den första drifttek-
nikern från GK som arbetade i fastig-
heten. I dag är det oftast Jan Inge Engebø 
som sköter det jobbet.  Han är på plats i 
fastigheten tre dagar i veckan.
Under de tre dagarna ska han se till att 
samtliga tekniska installationer i fastigheten 
fungerar optimalt, bland annat den ventila-
tionsanläggning som GK levererade år 2005 
när huset byggdes. Idag jobbar 137 personer 
i den 5 800 kvm stora byggnaden. GK har 
även jourbevakning om det skulle uppstå 
akuta situationer utanför kontorstid.
– Det kan till exempel hända att det blir 
något fel på värmepumpen och då får vi 
rycka ut och lösa problemet. Vi har en 
separat prislista för den typen av uppdrag, 
förklarar Jan Inge Engebø.

En viktig del av GKs: uppdrag i Statens 
hus är att optimera energianvändningen. 
En av GK:s viktigaste åtgärder har varit att 
få ordning på sjövärmepumpen, för att på 
så sätt få ner förbrukningen av eldnings-
olja. Från början var oljepannan tänkt 
att endast användas vid köldtoppar, men 
problemen med värmepumpen har gjort 
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I Statens hus i Leikanger ansvarar 
GK för driften och underhållet av alla 
tekniska anläggningar. Hyresgästerna 
är så nöjda att de bjöd in GKs 
medarbetare till julbordet.

Som driftstekniker vid Statens hus har 
Jan Inge Engebø varierande arbets-
uppgifter under veckan. GK:s driftavtal 
med fastighetsägaren omfattar:

•  Övervakning av fastighetstekniska och  
 drifttekniska installationer.

•  Uppföljning av serviceavtal och inhyrd 
 personal.

•  Internkontroll och dokumentation

•  Fungera som brandskyddsansvarig för 
 fastigheten.

•  Fungera som kommunikationslänk 
 mellan fastighetsägare och hyresgäst i 
 den dagliga driften av fastigheten.

•  Inkomma med förslag på förbättringar 
 och uppgraderingar samt se till att de blir 
 genomförda.

•  Supportfunktion för hyresgästen i 
 HMS-sammanhang och vid skyddsrundor.

•  Bidra med återkoppling angående 
 driftbudgeten till fastighetsägaren och 
 hyresgästen.  

NYHETER

Jon Valen-Sendstad, 
Konsernsjef GK Konsern
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Teknikbranschen seglar i medvind
Nu när TEK 15 är ute på remiss 
kommer nya energibesparingskrav 
och förslag på ytterligare reglering 
av användningen av el och fossila 
bränslen. För nya bostäder föreslås 
en minskning med 26 % och för nya 
kommersiella fastigheter föreslås en 
minskning med 38 %.

Reglerna som formellt begränsar energianvänd-
ningen i byggnader i Norge, Sverige och Danmark 
utgår från samma EU-direktiv, vilket gör att 
länderna ligger mycket nära varandra vad gäller 
kraven, men länderna har rätt att införliva 
direktivet så att hänsyn tas till de nationella 
förutsättningarna. 

När de norska myndigheterna nu har skickat ut 
TEK15 på remiss kan man notera att förslagen 

har mötts av blandade reaktioner. Miljö-
rörelsen jublar och vissa branschorgani-
sationer suckar tungt över förändringarna, 
som de anser vara för arbetskrävande.

Vi på GK jublar tillsammans med miljö-
rörelsen över varenda liten förbättring 
av den tekniska standarden och varje 
energibesparing som går att genomföra i 
bostäder och kommersiella fastigheter. Vår 
uppgift är att skapa en bra innemiljö vilket 
kräver uppvärmning, kylning och ventila-
tion. Och som alla vet kräver detta energi. 
Med andra ord behövs det nya lösningar 
och innovationer för att möta de skärpta 
energikraven.

Nu ska vi noggrant läsa remissen och 
tillsammans med branschorganisationerna 
lämna ett utlåtande. Vi har säkert en del 
att säga om valet av lösningar inom teknik 

och uppvärmning, men först 
och främst är vi glada över 
att tillhöra en bransch som 
aktivt kan bidra till att möta de 
globala klimatutmaningarna.
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Smarta nät  
i grön stadsdel
I stadsdelen Hyllie i Malmö ska energiförsörjningen bestå av 
100 procent förnybar eller återvunnen energi senast 2020. 
Smarta elnät är en av nycklarna. 

1
2 minuter från Kastrup och 6 
minuter från Malmö Central ligger 
den nya stadsdelen Hyllie. När 
det 200 hektar stora området är 

färdigbyggt kommer här att finnas 9 000 
arbetsplatser, lika många bostäder och 
mängder av kontor och affärslokaler. 
Projekteringen regleras i ett klimat-
kontrakt från 2011 mellan Malmö stad, 
VA Syd (avfall, vatten- och avlopp) och 
energibolaget E.ON. 
– Målet är att Hyllie ska bli en förebild 
inom hållbar stadsutveckling. En av 
utgångspunkterna är att se hur vi kan 
optimera energiförsörjningen i området, 
förklarar Peder Berne, projektledare på 
E.ON. Grundtanken med smarta nät 
är att man tar ett helhetsgrepp på hela 
energisystemet – inklusive fjärrvärme, 
kyla och transporter. 
– Här ser vi på hela energisystemet, och 
inte bara elsystemet. Det ger oss ytterligare 

möjligheter att effektivisera och optimera 
energianvändningen, säger Peder Berne. 

Ombytta roller. Malmö stad, E.ON 
och VA SYD har tillsammans arbetat 
fram en energibalansmodell som visar 
hur stort energibehovet för Hyllie kan 
antas bli 2015, 2020 och 2030. För att 
2020-målet ska kunna uppnås måste 
alla energiflöden i området utnyttjas. 
Mer förnybar energi måste in i systemet, 
till exempel vindkraft. Det kan göra att 
de traditionella rollerna förändras, till 
exempel genom att konsumenter blir 
producenter av el under vissa perioder. 
– Hur kan konsumenternas och producen-
ternas olika behov integreras, och hur kan 
vi se på fastigheter och konsumenter som 
resurser? Det är utgångspunkten för de 
smarta nät-lösningar vi testar i Hyllie i syfte 
att visa upp ny teknik och nya affärsmodeller 
som kan möta behoven, säger Peder Berne. 

Överordnat styrsystem. I konceptet med 
smarta nät ingår smarta hemsystem, dvs. 
teknik som gör det möjligt för de boende 
att själva optimera energianvändningen i 
hemmet. En annan del är Energy Manager, 
en komponent som kan kommunicera 
med fastighetens styrsystem. Energy 
Manager gör det möjligt för fastighets-
ägaren att styra förbrukningen med 
hänsyn till pris och energimix. 
– På så sätt kan vi styra energianvänd-
ningen med demand-response-funk-
tioner och skapa värdefulla incitament 
på systemnivå, säger Peder Berne. Att 
ansluta fastigheten till E.ONs smarta 
nät-plattform via Energy Manager är 
frivilligt. Till dags dato har ca hälften av 
fastighetsägarna valt att göra det.

Smarta nät för värmelagring. Pilot-
projektet är inte begränsat till förbruknings-
styrning, det omfattar även lagring av energi. 

Projektledaren Peder Berne sticker inte under 
stol med att samarbetet med flera energiprodu-
center i samma projekt utgör en utmaning för 
E.ON som energibolag. 
– Men vi är övertygade om att energinätet fyller 
en viktig funktion, bland annat genom att det gör 
det möjligt att integrera olika behov som kan 
uppstå parallellt, vilket maximerar effekten och 
nyttan, säger han, och betonar vikten av att skapa 
vinn-vinn-situationer för de lokala energiprodu-
centerna och nätägarna. 

En grundförutsättning för energimodellen är att 
alla energiflöden i området används. Därför vill 
E.ON prova en modell med dynamisk styrning i 
fjärrvärmenätet. 
– Det innebär att våra kunder måste vara 
inställda på en lägre flödestemperatur än vanligt 
– ner mot 65 grader. Fördelen är att vi får större 
möjligheter att ta emot lägre temperaturer från 
olika processer i stadsdelen, t.ex. kylning i 
matbutiker, förklarar Peder Berne, projektledare 
på E.ON. Det gör också att vi på ett bättre sätt 
kan utnyttja energin från solfångare. Det minskar 
även behovet av att investera i ackumulator-
tankar i fastigheter med solfångare. 

Energisystem i omvandlingFjärrvärme ner mot 65 °C
– Vad gäller kylningen ser vi en stor potential 
med att styra effektbehovet med smarta nät, 
säger Peder Berne, projektledare på E.ON. I 
Hyllie byggs ett särskilt nät för fjärrkyla som 
kommer att anslutas till det smarta energinätet. 
– Fjärrkylan kommer att driftas utifrån energi-
mixen eller priset. Vi kommer att installera 
högeffektiva, eldrivna kylmaskiner och bygga ett 
par större ackumulatortankar. På så sätt kan vi 
hålla ner effektuttaget och optimera driften av 
fjärrkylningsnätet, förklarar Berne.

Fjärrkyla
Hållbara transportlösningar är en viktig del av 
helhetslösningen i Hyllie. Målet är att underlätta 
för de boende att gå, cykla eller åka kommunalt 
istället för att ta bilen. De som ändå behöver bil 
har tillgång till miljövänliga bilpooler och det 
finns gott om laddstolpar för elbilar och tank-
stationer för biogas i området. 

KÄLLA: Klimatsmarta Hyllie – vi testar framtidens lösningar. 
Broschyr utgiven av Malmö stad, VA Syd och E.ON.  http://malmo.se

Transport
Tack vare det smarta nätet kan man ladda elbilen 
när elen är billig genom att förprogrammera 
laddningen. Funktionen är redan testad i E.ONs 
pilotprojekt Hållbarheten i Malmö. Konsumenten 
kan ladda bilen när strömmen är billig och sälja 
tillbaka den till nätet när den är dyrare. I princip 
kan elnätet i viss utsträckning balanseras genom 
att elbilarnas batterier på detta sätt fungerar 
som en buffert. E.ON har planer på att utveckla 
prototyper för detta i Hyllie.  

KÄLLA: Klimatsmarta Hyllie – vi testar framtidens lösningar. 
Broschyr utgiven av Malmö stad, VA Syd och E.ON.   

Bilbatterier som buffert

– En del fastigheter har solfångare på 
taket och ackumulerar energi i tankar. Vi 
testar en ny form av optimering: smarta 
termiska nät där ackumulatortankarna 
laddas med fjärrvärme när priset är lågt 
och solfångarna inte producerar värme, 
upplyser Peder Berne. Vi utvärderar 
även värmelagringen i fastigheternas 
betongväggar och det finns planer på att 
undersöka möjligheterna att producera 
el lokalt och lagra el i batterier. 

Fastigheter som resurs. Berne betonar 
att Hyllie är ett demonstrationsprojekt. 
Energimyndigheten bidrar med stöd och 
täcker en del av E.ONs och byggföre-
tagens utvecklingskostnader. 
– Stödet gör att tröskeln för att genom-
föra vissa investeringar och testa nya 
lösningar i arbetet med att utveckla 
framtidens energilösningar sänks, säger 
Peder Berne. En viktig faktor i detta 
sammanhang är den öppna processen 

och samarbetet mellan aktörerna. 
– Att det har gått så pass bra beror på 
att vi samarbetat med byggbolagen 
och utvecklat saker och ting tillsam-
mans. Ambitionerna är höga och alla 
anstränger sig lite extra. Vårt mål är att 
lösningarna ska kunna kommersialiseras 
och användas i fler projekt, inte minst i 
befintliga fastigheter, säger Peder Berne. 

Det smarta hemmet
”Det smarta hemmet” handlar om teknik och applikationer som gör det lättare för de boende att spara el och värme. I Västra Hamnen har E.ON 
byggt flerfamiljshuset Hållbarheten för att utveckla nya energilösningar. Lösningarna har sedan vidareutvecklats i Hyllie. Lägenheterna i 
Västra Hamnen är bland annat utrustade med elbil, elcyklar, laddstolpar, intelligent styrning av hemmet (t.ex. tidsprogrammering av temperatur 
och tvättmaskiner) och mätare för energiproduktion och energikonsumtion. Lägenheterna har olika energikällor för uppvärmning (fjärrvärme, el 
och biogas), men alla har solfångare, solcellspaneler, batterier och individuell energimätning per rum.

Tekniska lösningar som hjälper de boende att spara energi 
är en del av energikonceptet i Hyllie.

För att nå målen 2020 behövs mer förnybar energi, 
såsom solenergi.
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Klipporna ansluts
Skanskas nya regionkontor 
Klipporna i Hyllie ansluter sig till 
E.ONs smarta nätplattform. 

Klipporna är namnet på Skanskas 
6 500 m2 stora kontorsfastighet i 
Hyllie som består av tre byggnader med 
sju våningar plus källare. Skanska har 
satt höga miljömål för fastigheten som 
kommer att certifieras enligt LEED 
Platina. En mängd olika energibespa-
ringsåtgärder gör att energibehovet 
endast uppgår till 50 % av myndighets-
kraven, enligt information på Skanskas 
webbplats. Fastigheten kommer bland 
annat att ha närvaro- och dagsljusstyrd 
belysning, naturligt solskydd tack vare 
fasadens utformning, gröna tak, ladd-
stolpar för bilar och Skanskas patenterade 
kylningslösning Deep Green Cooling. 

Viktigt att vara med. Fastigheten kommer 
att anslutas till E.ONs smarta nät-plattform. 
– Vi på Skanska ser det som oerhört 
viktigt att vara en del i projektet tillsam-
mans med E.ON och Malmö Stad, säger 

Tomas Roos, Teknikansvarig Skanska 
Öresund, i ett pressmeddelande. Han tilläg-
ger att Skanska vill vara delaktiga i utveck-
lingen av framtidens hållbara samhälle. 
– Då det finns en begränsad mängd energi 
att tillgå måste vi alla förstå att utnyttja den 
på ett smartare sätt, som att kunna dela 
med sig av fastighetens tillgängliga energi 
till andra fastigheter, fortsätter Tomas Roos.

– Extra roligt. Avtalet är en del av 
projektet ”Smarta nät för ett hållbart 

energisystem i Hyllie”, som genomförs av 
E.ON och Malmö stad i samarbete med 
ett antal byggherrar och andra aktörer. 
– Att avtal tecknas med Skanska inom 
detta projekt är extra roligt med tanke 
på att fastigheten Klipporna sedan 
tidigare är en del av EU-projektet 
Buildsmart, som fokuserar på energi-
effektivt nybyggande, säger Maja 
Johansson, projektledare, Malmö stad. 

I det smarta nätet 
i Hyllie testas en rad 
olika koncept:

Klipporna har gröna tak som bevattnas med regnvatten. 
Det finns även tankar om att placera bikupor uppe på taken.

Solceller:  
Fullt möjligt

– Att generera el med solceller är fullt möjligt, 
även i ett renoveringsprojekt, säger Flemming Idsøe, 
teknisk koordinator på det kommunala fastighets-
företaget Omsorgsbygg Oslo KF. På sjukhemmet 
Økern kommer solcellerna att täcka 10 % av 
energibehovet. 

E
fter en omfattande renovering, som 
bland annat omfattat tilläggsisole-
ring och tätning av huskroppen, har 
sjukhemmets energianvändning 

minskat med 68 %. 
– Installationen av solceller är bland de lät-
taste åtgärder vi har vidtagit. Installationen 
är okomplicerad och kräver ingen avancerad 
styrning, poängterar Flemming Idsøe som 
arbetare vid enheten för teknik, utveckling 
och renovering på Omsorgsbygg Oslo KF.  

Stöd från EU-projekt.
– Hur är kostnadsbilden?
– Vi har inte gjort någon komplett 
projektredovisning ännu. Men enligt 
anbudet, ligger vi på drygt 2 kr/kWh, säger 
Flemming Idsøe. Solcellsanläggningen på 
Økern sjukhem har en effekt på 130 kW 
peak och har fått stöd från EU-projektet 
Nearly Zero Energy Neighborhoods.
– Stödet är helt klart avgörande för att vi 
ska kunna genomföra detta. Samtidigt 

ser vi att solcellsmarknaden i Norge är 
väldigt omodern. Solcellspanelerna blir 
ständigt billigare, men aktörerna är få. 
Installationskostnaden utgör mer än 
halva kostnaden, poängterar Idsøe. 

Priset förväntas bli lägre. Ökade 
volymer är en viktig orsak till detta. 
– Under en vecka installerar Sverige lika 
mycket solenergi som vi gör på ett år. 
Och lika mycket som Sverige installerar 

Lene Lad Johansen och Flemming Idsøe vid solcellspanelerna 
som är eftermonterade på Økern sjukhems tak. 

u

1. Tekniska lösningar som ger bättre kontroll 
 över el- och värmeförbrukningen genom att 
 mäta och visualisera användningen. 

2.  Med smarta hemsystem kan de boende själva 
 påverka energianvändningen. 

3.  Kunder kan bli både producenter och förbrukare 
 av energi. 

4.  Smarta nät effektiviserar energidistributionen.  

5.  Hållbara transportlösningar minskar 
 CO2-utsläppen.

6.  Resurs- och klimateffektiv energiproduktion med   
 förnybar energi från vind, sol, biogas och avfall. 

7.  Termisk energilagring.
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Solel en bra lös-
ning för sjukhem
På sjukhemmet är solcellerna 
monterade på ett plant tak 
precis intill teknikrummet.
– Installationen är mycket 
enkel att genomföra, och 
mycket fördelaktig eftersom 
byggnaden är hög och ligger 
på en höjd med väldigt lite 
skugga från kringliggande 
hus, säger Flemming Idsøe på 
Omsorgsbygg. Dessutom är ett 
sjukhem som fastighet betraktad 
väl ägnat att utnyttja solel. 
Grundförbrukningen av el är 
ganska hög, bland annat på 
grund av ventilationsbehovet. 
– Även under en solig dag med 
maximal produktion kommer 
ventilationsanläggningen att 
förbruka all solel, säger Idsøe. 
Solfångare för produktion av 
värme är också en bra lösning, 
men var inte aktuellt i det 
här projektet eftersom Økern 
sjukhem är anslutet till fjär-
rvärmenätet. Solcellsanlägg-
ningen övervakas kontinuerligt 
och ambitionen är att värdena 
ska vara offentligt tillgängliga. 

En dagligvarebutikk på Auli i Akershus har et av Norges største integrerte solcelle-tak. 
Det kan være fint selv om det ikke er lønnsomt ennå, ifølge Geir Andersen, som også har tatt bildet.

på ett år, installerar Tyskland på två 
dagar. Det säger en del om volymen, 
menar Flemming Idsøe. Nu är flera 
större solcellsinstallationer på gång i 
Norge. Och både Powerhouse Kjørbo 
och Askos lager i Vestby har större 
solcellsanläggningar än sjukhemmet 
Økern (den installerade effekten är 
ca 300 respektive ca 370,5 kW). 
– Så snart vi får flera aktörer på mark-
naden och mer konkurrens räknar vi 
med att priset kommer att bli lägre, 
säger Flemming Idsøe. 

Leverantören projekterar. Genom projek-
tet har Omsorgsbygg lärt sig att det är den 
installerade effekten som gäller för solceller. 
– Ingen leverantör kan garantera en viss 
energiproduktion, eftersom den styrs av 

naturen och antalet soldagar. Den instal-
lerade effekten är därför det lättaste värdet 
att räkna på och det som marknaden 
använder, upplyser Flemming Idsøe. En 
annan lärdom handlar om projekteringen. 
– Vår erfarenhet är att leverantören är 
den som är bäst lämpad att projektera 
sin anläggning, inte minst med tanke 
på att produktvalet har stor betydelse, 
betonar Flemming Idsøe. 

Bygger kompetens. Satsningen på 
solceller är också strategiskt viktig för 
Omsorgsbygg. 
– Någon måste våga ta det här steget, även 
om det inte är lönsamt – för att det ska bli 
lönsamt. Omsorgsbygg har som mål att 
vara ledande på energi- och miljövänliga 
fastigheter. Det är också en del av anled-
ningen till att vi gör den här satsningen, 
säger Lene Lad Johansen, rådgivare på 
Omsorgsbygg. Inte minst för att det är 
viktigt för kompetensutvecklingen. 
– Forskningsmiljöerna bistår med 
utbildning, vilket är dyrt och resurskrä-
vande att bygga upp om man skulle göra 
det själv. Och för oss är det viktigt att 
vara en attraktiv arbetsgivare, tillägger 
hon. Omsorgsbygg har redan ett nytt 
solcellsprojekt på gång. 
– Det kommer att bli en helt fastighets-
integrerad anläggning, en fördelaktig 
lösning där solcellerna ersätter taktäck-
ningen. Det är väldigt nytt i Norge, men 
vi förväntar oss ändå en annan prisbild, 
säger Flemming Idsøe. 

ett steg vidare för att få ner energianvänd-
ningen ytterligare, säger Bodil Motzke, 
miljörådgivare på Undervisningbygg. 

Ekonomiskt stöd. Enova-stödet på 4,5 
miljoner kr är välkommet. 
– Vi visste att solceller inte är lönsamt, 
men om man vill göra något nytt så kostar 
det. Vi är mycket glada över det stöd vi 
fått, för det gör det lättare att argumentera 
för att prova en lösning med solceller, 
säger Bodil Motzke. Hon poängterar att 
stödet inte bara går till solcellsfasaden, 
men till projektet som helhet.  

Vad innebär nära noll-nivån? Även om 
Undervisningsbygg nu sätter i gång med 
solceller är det inte givet att det är en lös-
ning som kommer att användas framöver. 
– Det är en fråga om lönsamhet och hur 
fort marknaden kommer att anpassa sig till 
en förmånlig och lönsam prisnivå. Vi ser 
också fram emot hur myndigheterna 
kommer att definiera nära noll-energinivån 
– Om begreppet bara ska avse fastigheten 
och huskroppen, eller om begreppet blir 
mer flexibelt och även kommer att inne-
fatta området och infrastrukturen, säger 
Bodil Motzke. 

1 000 m2 solceller
Brynseng skola i Oslo får en av Norges 
största solcellsfasader och uppnår nära 
noll-energinivå. 

Den nya grundskolan på 11 600 m2 
kommer att ha fem våningar och hålla 
passivstandard. Med solcellsfasaden tar 
det kommunala fastighetsbolaget Under-
visningsbygg projektet ett steg vidare. 
– Det kommer nya bestämmelser som går 
i riktning mot nästan noll-energinivå. Vi 
har genomfört många passivhusprojekt i 
Oslos skolor och vill nu ta utvecklingen 

En dagligvarebutikk på Auli i Akershus har et av Norges største integrerte solcelle-tak. 
Det kan være fint selv om det ikke er lønnsomt ennå, ifølge Geir Andersen, som også har tatt bildet.

solceller som ett tillägg, till exempel 
på ett tak, är fortfarande för olönsamt. 
Vi måste även ta hänsyn till driften 
och underhållet, säger teknikchefen 
Geir Andersen, men betonar att han i 
grunden är positiv till solceller. 
– Men vi måste tänka lite annorlunda 
vad gäller kostnaderna. Vi ska räkna 
på allt som gäller det tekniska, men 
har du någonsin sett någon ifråga-
sätta arkitektens val i ett projekt? 
Om fastighetsintegrerade solceller 
kommer för fullt kan det ersätta 

fasadskivorna. Betalningstiden är 
fortfarande lång, men det börjar i 
alla fall likna något. Det kan bli 
väldigt snyggt och är minst lika 
förnuftigt som att satsa på en flott 
ekparkett eller dyra designmöbler, 
menar Andersen. Han tillägger att de 
i dag förmodligen hade övervägt att 
använda fasadintegrerade solceller 
för delar av Frydenhaug skola. 

– Fortfarande 
beroende av stöd
Drammens kommun valde inte en 
lösning med solel för nära-nollenergi-
skolan Frydenhaug (Inneklima 
4/2014), utan satsade i stället på 
solfångare och värmepump. 
– Solceller är beroende av stöd för att 
lösningen ska bli lönsam. Det är bra 
att vissa projekt får stöd och därmed 
kan gå i spetsen. Men att bara installera 

På en livsmedelsbutik på Auli i Akershus ligger ett av Norges största integrerade solcellstak. 
Det ser bra ut även om det inte är lönsamt ännu, säger Geir Andersen, som också har tagit bilden. 
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Världens högsta 
            passivhus
En högeffektiv energimix, dubbel 
fasad, vattenburen kyla i bjälklaget 
och hybridventilation är centrala 
ingredienser i energikonceptet för 
den österrikiska bank-koncernen 
Raiffeisens nya kontorsbyggnad 
vid Danube-kanalen i Wien. 

W
IEN: Enligt de ivrigaste 
entusiasterna är kontorsbygg-
naden den första skyskrapan 
som uppfyller kraven för 

passivhus. Det man med säkerhet kan 
konstatera är att det 77 meter höga huset 
med hygglig marginal håller sig under 
den österrikiska huvudstaden maxgräns 
på 80 m. Huset har 23 våningar över 
markytan och sex våningar under och 
plats för de ca 900 medarbetarna i bank-
koncernen Raiffeisen-Holding. 
– De tekniska anläggningarna i bygg-
naden fungerar mycket effektivt tillsam-
mans, berättar rådgivaren René Toth 

från Vasko + Partner Ingenieure, som har 
utformat energikonceptet. Hösten 2014 
presenterade han fastigheten för en grupp 
från Grønn Byggallianse och Österrikes 
handelskammare som var på studiebesök. 

Kraftvärme från biogas.
– Hjärtat i systemet är en biogasanlägg-
ning som täcker nästan hela elbehovet i 
fastigheten. För närvarande tillgodoser 
anläggningen 85 % av behovet, och när vi 
implementerar fler optimeringsåtgärder 
kommer den att täcka 100 %, säger Toth. 
Under vinterhalvåret används spillvärme 
från anläggningen till att värma upp 
fastigheten och under sommaren ger 
överskottet kyla via absorbtionskyla. På 
vintern används vatten från Danube-
kanalen till att kyla ner kylmaskinerna 
(under sommaren är flodvattnet för 
varmt). Jordvärme används för värme 
på vintern och kyla på sommaren. Även 
överskottsvärmen från datacentret i 
grannfastigheterna tas tillvara. Dessutom 
finns en liten solcellsanläggning på taket, 
men den täcker bara 1 % av elbehovet.  

Vädringsfönster. Bra isolation (30 cm) 
och lågt U-värde (0,39) är självklarheter 
eftersom huset uppfyller passivhus-
kraven. Lösningen med dubbelfasad är 
extra fördelaktig i det höga huset, som 
dessutom ligger i ett vindexponerat 
område: Den möjliggör utvändig sol-
avskärmning och gör att hyresgästerna 
kan vädra genom att öppna fönstren. 
– Fastigheten är indelad i inre och yttre 
ytor. I de yttre har vi naturlig ventilation, 
vilket inte hade varit möjligt om vi inte 
hade haft två zoner, poängterar Toth. 
Varje ytterzon har fyra vädringsfönster 
som av säkerhetsskäl endast kan öppnas 
i överkant. 
– Luftmängderna är reducerade till 
väldigt låga värden: 1,4 luftomsättningar. 
Det är betydligt lägre än vad man brukar 
ha i kontorsbyggnader, säger Toth och 
tillägger att den teoretiska energispar-
potentialen för vädring är ca 25 %. I 
praktiken är det hyresgästernas beteende 
och önskemål som avgör hur stor 
besparingen blir. 
– Erfarenheterna hittills visar att de 
använder den naturliga ventilationen på 
ett intelligent sätt. 

Datagolv. Husets gavel är 20 meter bred 
vilket gör att dagsljuset kan utnyttjas 
optimalt. Mekanisk ventilation tillförs 
via dubbla golv (datagolv) och fläktkon-
vektorer under galler vid ytterväggarna. 
– Att vi valde den här lösningen beror 
på att utrymmet för ventilation är 
begränsat. För att luften ska fördelas 
effektivt är det viktigt att begränsa luft-
trycket i de dubbla golven och begränsa 
läckaget i övergångarna mellan golv och 
väggar, betonar Toth. Luften förvärms 

Passivhuset Raiffeisen Tower förbrukar bara hälften så mycket energi som 
grannhuset till vänster. Dubbelfasaden är en av flera viktiga designlösningar. 

u

Kostnader
Total byggkostnad: ca 83 miljoner 
euro. Extrakostnaden för energi-
åtgärder uppgick till 4 miljoner 
euro, med en beräknad åter-
betalningstid på 14 år, enligt 
rådgivaren Rene Toth. 

Energibehov
Energibehov, passivhus-certifi-
ering: 
Totalt behov, primärenergi: 
117 kWh/m2 (utan kök), 
143,9 kWh/m2 med kök
Av detta är 61 kWh/m2 fastighets-
energi och 56 kWh/m2 övrig 
användning (belysning, kontors-
utrustning, pentry, IT). 
Österrikes primärenergifaktor 
för el är 2,6. Enligt Günther Lang 
från Österrikes passivhus-nätverk 
är värme- och kylbehovet i 
Raiffeisen Tower 80 % lägre än i 
traditionellt byggda höghus. 

Raiffeisen Tower, världens högsta passivhus, är utformat för att få plats 
på den minimala tomten i Wiens stadskärna. (Foto: Creative Commons)



12 13 

RAIFFEISEN TOWER WIENRAIFFEISEN TOWER WIEN

centralt i ventilationsaggregaten. Den enda 
värmetillförseln sker via fläktkonvekto-
rerna, som vid behov värmer upp tilluften 
till mellan 34 och 40 °C. 

Termiskt aktiva bjälklag. Kylningen 
sker med termiskt aktiva betongbjälklag 
som innehåller 20 mm rör med 15 cm 
mellanrum. Kylningen är helt fristående 
från ventilationssystemet. 
– Fördelen är att vi inte behöver några 
fläktar och på så sätt slipper vi drag, 
säger Toth. Kylningen sker med hög-
tempererad köldbärare, 17 – 20 °C. 
– Finns det några nackdelar med den 
här kylningslösningen?
– Systemet är väldigt långsamt, så det 
tar lite tid att ändra rumstemperaturen. 
Inledningsvis var detta förbryllande för 
användarna som var vana med tradi-
tionella fläktkonvektorer. När betong-
bjälklagen i huset är kalla tar det flera 
timmar att värma upp dem. Men totalt 
sett är fördelarna större än nackdelarna, 
inte minst för att kylsystemet ger ett 
mycket bättre inneklimat än vanliga 
fläktkonvektorer, säger Toth. 

Tusen datapunkter
650 givare och tusen datapunkter är samlade i en enkel, 
visuell och användarvänlig presentation av energiflödet. 
– Det tog två år att få det på plats, berättar René Toth. 

Energivärdena sammanställs och presenteras visuellt i lobbyn 
i Raiffeisen Tower. 
– Vi ville vara transparenta vad gäller husets energianvänd-
ning. Det är många fastigheter runtom i världen som man 
hävdar är energisnåla, men man presenterar inte värdena, 
säger René Toth, rådgivare på Vasko + Partner Ingenieure. 
På displayen i lobbyn kan man se den aktuella förbrukningen 
av värme, el och kyla och hur mycket de olika energikällorna 
bidrar med. Man kan även enkelt klicka sig vidare i uppgifterna 
och få detaljerad information om de olika energikällorna med 
input, output och prestanda för varje källa. 

Raiffeisen Tower invigdes i december 2012. 
Hittills finns inga slutgiltiga siffror för den totala 
energianvändningen, utan endast för elförbruk-
ningen, som är ca dubbelt så hög som siffrorna 
från passivhus-certifieringen, men de värdena 
är baserade på en ideal användning och lägre 
genomsnittlig arbetstid. 
– Diskrepansen beror på att huset används mer 
än 10 timmar per dag och att hyresgästerna vill 
ha en högre inomhustemperatur än 20 grader på 
vintern. Men den faktiska energianvändningen är 
ca hälften så låg som i grannhuset från sjuttiota-
let, vilket var en av de viktigaste målsättningarna 
under designfasen, betonar Toth. 

Högre elförbrukning
Dubbelfasader är ganska vanliga i Österrike, 
även i traditionella byggprojekt. Det bekräftar 
Günther Lang från Österrikes passivhusnätverk. 
Fasadlösningen övervägs ofta även i Norge, 
enligt Marit Thyholt, seniorrådgivare, energi och 
miljö på Skanska. 
– En dubbelfasad ger bland annat skydd för 
mekanisk solavskärmning, vilket kan vara 
värdefullt i tuffa miljöer. Men vanligtvis fungerar 
en enkel fasad alldeles utmärkt och är billigare, 
menar Marit Thyholt. Hon poängterar också att 
dubbelfasader tar mycket plats. 
– Min uppfattning är att man ofta väljer dubbel-
fasader av utseendeskäl. Arkitekterna gillar dem, 
säger Marit Thyholt. 

Dubbelfasader populära hos arkitekter

Rene Toth visar 
Raiffeisen Tower 
för en norsk 
grupp från Grønn 
Byggallianse på 
studiebesök.

Översikt över energiflödet i Raiffeisen Tower. Värdena kan även användas till att analysera 
och optimera energianvändningen i fastigheten. 

Uppvärmning [%]  Kylning  [%]  

t

Raiffeisen Tower i Wien är 77 meter högt 
och världens högsta certifierade passivhus. 
(Foto: Günther Lang) 
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D
et har inte varit någon skadegörelse 
på bilen, men en dag hade någon 
dragit ur elsladden, säger Marius 
Aleksander Johnsen.

Tillsammans med Martin Strand Ellingsen 
jobbar han med ett uppdrag på mellan-
stadieskolan Parken i Narvik, där de 
har parkerat en Mercedes Rimor husbil 
precis utanför skolan.
– Vi kallar den för Rigmor, säger Marius 
och skrattar.

Narviks kommun ska minska energi-
användningen med nästan 40 procent 
under de kommande nio åren. Det har 
GK Norge garanterat genom ett energi-
effektiviseringsavtal. Kontraktet är nu 
inne i fas 2, som omfattar 177 energi-
besparande åtgärder. När allt är på plats 

kommer Narviks totala energianvänd-
ning att ha minskat med 8 GWh per år.
Det här är ett stort uppdrag för GK och 
flera avdelningar på företaget samarbetar 
för att få alla de 177 smarta lösningarna 
på plats. Därför medverkar även byggau-
tomationsavdelningen i Bodö i projektet.

Norge är ett vidsträckt land och i Nord-
norge kan det vara stora avstånd även 
inom kommungränserna. Den smarta lös-
ningen blev att införskaffa en husbil som 
kan parkeras i närheten av arbetsplatsen. 
– En husbil var knappast förstahands-
valet från början. Vi diskuterade 
möjligheten att hyra en lägenhet, ett rum 
eller ett hus etc. Men sedan husbilen väl 
kom på plats, och efter att nästan hela 
avdelningen hjälpt till med installa-

tionen av utrustningen, verkar det som 
killarna trivs bra i husbilen, säger Snorre 
Kantun, projektingenjör på GK.
När Inneklimat besöker Narvik är det 
höstlov och de två automationsmontör-
erna kan arbeta ostört i ett av teknik-
rummen på skolan.
– Det är en utmaning, för många av 
automationspanelerna är gamla, berättar 
Marius Aleksander Johnsen.
En stor del av veckan har gått åt till att 
bygga om ett av skolans äldre kopplings-
skåp.
– En modern panel kan vi installera 
på en dag, medan det kan ta upp till 
en vecka att få ordning på en gammal, 
förklarar Martin Strand Ellingsen.
Vanligtvis hyr de ett rum medan upp-
draget pågår, men i det här fallet var 

TEXT & FOTO:  MAGNUS BRATTSET DRABLØS

På uppdrag i Narvik 
med husbil
Att energieffektivisera 37 fastigheter i en och samma 
kommun ställer krav på logistiken och flexibiliteten. För 
byggautomationsavdelningen i Bodö blev lösningen att 
parkera hemmet vid arbetsplatsen.

EPC-avtalet i Narvik:

•  GK Norge AS och Narviks kommun har 
 ingått ett energieffektiviseringsavtal 
 som sträcker sig över nio år.

•  Enligt avtalet ska GK Norge utföra 
 177 energibesparande åtgärder i 37 
 fastigheter.

•  Kommunens energianvändning kommer 
 att minska med 8 GWh per år, vilket är 
 en minskning med nästan 40 procent.

•  GK garanterar att de energibesparande 
 åtgärderna kommer att ha betalat sig 
 på nio år.

arbetet utspritt på så många olika 
adresser att det hade varit opraktiskt.
– Vi diskuterade om vi skulle ha en 
lägenhet, men vi kom fram till att det 
här var en bättre lösning med tanke på 
att vi skulle jobba på så många olika 
platser, säger Marius och påpekar att 
några av fastigheterna ligger i Bjerkvik, 
mer än tre mil från Narvik centrum.
Uppdragen är utspridda över ett område 
som sträcker sig sju mil från Bjerkvik i 
norr till Skjomen i söder, så de sparar 
några timmar varje dag i restid.
– Om det här visar sig fungera bra kan 
vi använda husbilen vid andra projekt 
framöver, påpekar Strand Ellingsen.

Husbilslösningen är fortfarande i 
försöksstadiet. Killarna jobbar 75 timmar 
från måndag till söndag och har sedan en 
vecka ledigt. Arbetet i Narvik kommer att 
pågå till april 2016. De två unga teknikerna 
sticker inte under stol med att det är en 
fördel att vara singel med en sådan livsstil.
– Det är bara en av oss som har familj 
och han är inte den som är här mest, om 
man säger så, tillägger Marius.
Det är ofta ont om plats i  husbilar och 
Mercedes Rimor är inte en av de större 
modellerna. Men det stör inte Martin 
och Marius så mycket eftersom de 
arbetar den största delen av tiden.
– Vi tillbringar inte så mycket tid i husbilen. 

Det blir lunch, middag och direkt i säng 
efter jobbet, säger Marius och tillägger:
– Det är nog inte plats för fler härinne, 
det räcker med två.

I husbilen finns det mesta de behöver: 
gasspis, marksänd digital-TV, trådlöst 
internet och en bra kontorsskrivare.
Innan husbilen togs i bruk utrustades den 
med ett specialanpassat elsystem, ett 
varningssystem för gas och en special-
byggd sänglösning. De kreativa teknikerna 
har flera smarta lösningar på gång.
– Vi ska installera ett Eagle-styrsystem för 
värmereglering, nattsänkning, kaffebryg-
gare och belysning, berättar Marius.

PROJEKT NORGE

Gamla kopplingsskåp är något som GK har tvingats 
tampas med för att nå målet: att minska energianvändningen 
i Narvik med nästan 40 %.

Marius Aleksander Johnsen och Martin Strand Ellingsen bor bra i sin husbil under projektet med att energieffektivisera Narviks kommun.  
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Ambitiösa miljömål  
för Norges tredje högsta hus
Scandic Lerkendal har målsättningen att vara världens 
energisnålaste hotell.  Decentraliserad ventilation är en viktig 
faktor för energibesparingen. 

S
candic Lerkendal i Trondheim 
invigdes sommaren 2014 och med 
sina 75 meter är hotellet Norges 
högsta byggnad utanför Oslo.  

Endast Oslo Plaza och Postbygget i Oslo 
är högre. Hotellet har hela 21 våningar, 
400 hotellrum med 1 243 sängar och en 
1 500 m2 stor konferenssal. Till hotellet, 
som ritats av Voll Arkitekter, hör även en 
kontorsbyggnad i tre våningar. Bakom 
projektet står byggherren Arthur Buchardt 
Invest AS, och HENT AS har varit 
huvudentreprenör. 

Låg miljöpåverkan. – På Scandic Lerkendal 
står miljön högt på agendan. När vi byggt 
ett nytt och modernt hotell har det varit 
viktigt för oss att vår miljöpåverkan ska 
vara så liten som möjligt. Därför har 
miljön stått i fokus under hela projektet, 
säger hotelldirektör Bjørgvin Thorsteinsson. 
Hotellet har en utpräglad miljöprofil och 
energibehovet är beräknat till endast 50 
kWh per kvm och år. Till och med hissen 
är miljövänlig. Den har en generator som 
laddas vid nedfärd. Huskroppens klimat-
skal är naturligtvis tätt med ett 
lufttäthetsvärde på 0,3 l/s m2.

Booker god luft. GK Norge har levererat 
ventilationen, som är decentraliserad 
och behovsstyrd. I samarbete med Sweco 
Norge AS har GK projekterat och 
installerat 62 luftbehandlingsanläggningar 
med en total kapacitet på 300 000 
kubikmeter i timmen. GK Byggautoma-
tion har stått för projektering, design och 

utprovning av flera automatikfunktioner 
som bygger på den senaste tekniken. 
(Se separat artikel sid 17)
Projektet är GKs största hittills i Mitt-
norge. På var och en av de 21 vånings-
planen finns två balanserade ventilations-
anläggningar med värmeåtervinning och 
mycket låg specifik fläkteffekt (SFP). Det 
genomsnittliga SFP-värdet är 1,06 och 
värmeåtervinningsgraden 86 procent. 
Genomsnittet för projektets övriga ytor är 
också mycket lågt. 

– Bra inneklimat. Hotellet invigdes den 
5 augusti 2014 och har fått ett mycket 
gott mottagande.
– De åtgärder som vidtagits för att vi 
ska kunna erbjuda ett bra inneklimat 
för våra gäster och som samtidigt ser till 
att energianvändningen inte överstiger 
50 kWh/m2/år har fungerat bra, säger 
Roger J. Rønning, director of operations 
vid Scandic Lerkendal. Han framhåller 
särskilt det goda samarbetet mellan GK 
och Sintef och konstaterar att systemen 
fungerar utmärkt i praktiken. 
– Vi har hittills inte fått några klagomål på 
inneklimatet, vilket måste anses som posi-
tivt med tanke på att luften och tempera-
turen betyder mycket för gästernas trivsel, 
i synnerhet på ett stort konferenshotell 
som Scandic Lerkendal, säger Rønning. 
GK ansvarar för att gästerna kan njuta av 
ett bra inneklimat även de kommande 
åren. Scandic och GK har nämligen ingått 
ett avtal om service och driftsupport för 
hotellet och konferenscentret.

TEXT:  MAGNUS BRATTSET DRABLØS

Scandic Lerkendal hotell är GKs största 
projekt någonsin i Mittnorge .

En krävande uppgift för  
byggautomation
När automationen ska kommunicera med allt från 
rumsstyrningen till servrar i Tyskland och dessutom säkra 
superhöga energisparkrav krävs det nya lösningar. 

S
candic Lerkendal hotell är ett 
landmärke i Trondheim. Det 
höga huset syns på långt håll 
och miljömålen är minst sagt 

ambitiösa. Energianvändningen i hotell-
delen får inte överstiga 50 kWh/m2/år. 
– Jämfört med traditionella lösningar 
för ventilation och uppvärmning är 
det här en stor utmaning för oss som 
arbetar med byggautomation. Vi måste 
veta hur energirådgivarna har tänkt i 
varje detalj. Vi har bland annat byggt 
hissar som genererar el vid varje ned-
färd, berättar Knut Ivar Grue, produkt-
utvecklare på GK Norges avdelning i 
Trondheim. Och behovsstyrningen av 
de tekniska anläggningarna är uppkop-
plade till Scandics bokningssystem, som 
körs på en server i Tyskland. 

Tidig riskanalys. När GK 
fick entreprenaden på 
byggautomation var en av de 
första åtgärderna att genom-
föra en grundlig riskanalys. 
– Vi upptäckte att vi saknade 
kompetens på vissa områden 
och att vi behövde använda 
en del ny teknik. Vi insåg 
snabbt att Honeywell kunde 
erbjuda det vi behövde, 
säger Grue. Efter några 
diskussioner internt fick 
avdelningen klarsignal att 
gå vidare med leverantören. 
– Vi engagerade Honeywell 
tidigt i projektet – redan 

PROJEKT NORGE

Serviceingenjör Vidar Karlsen vid ett av hotellets 
många decentraliserade Covent-aggregat. 

medan grävmaskinerna 
höll på för fullt. Vi avhandlade kritiska 
frågor, tog reda på vad vår personal 
måste lära sig om de nya produkterna 
och tog fram en riskbild tillsammans, 
berättar Grue. Därefter gjorde projekt-
ledaren Erling Grøtte en konkret 
genomförandeplan med målet att 
minimera alla risker till noll. Både 
Honeywell i Norge och Tyskland deltog 
och utförde tester för GKs räkning.
– När det var dags för driftsättning hade 
vi löst alla större utmaningar i samband 
med de valda lösningarna, konstaterar 
Grue. 

FAT-tester. Hotelldelen har aggregat 
från Covent, medan kontors- och 
konferensdelen har aggregat från u
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Systemair. Båda dessa leverantörer till-
handahöll utrustning och utrymme så 
att GK kunde testa aggregaten tillsam-
mans med regulatorn Eagle från Hon-
eywells. Vid dessa FAT-tester (Factory 
Acceptance Test) framkom en hel del 
viktig information. 
– När du ska leverera 62 aggregat i ett 
projekt är det extremt viktigt att mängden 
fel och felkällor minimeras. De fabriks-
tester vi genomförde var jätteviktiga, 
säger Grue. Rumsregleringen på hotellet 
är kopplat till bokningssystemet och 
GK genomförde ett FAT-test även för 
den integreringen. Testet genomfördes i 
Scandics Pre-office-kontor i Trondheim. 
– Det var bara en vecka kvar tills hotellet 
skulle invigas när vi etablerade samspelet 
mellan bokningssystemet och automa-
tiseringssystemet för hotellrummen, så 
vi hade inte många dagar på oss. Men 
lösningen var testad på förhand, och det 
visste vi, säger Grue. IT-säkerheten var 
viktig under testerna, både för GK och 
Scandics svenska IT-miljö. 
– Det var många IT-relaterade frågor att 
lösa på hotellet. Erik Aune hos oss är 
utbildad IT-ingenjör och har varit mycket 
delaktig i leveranserna. När vi testade 
integrationen med bokningssystemet 
var det viktigt att hamnade rätt när det 
gäller IT-säkerheten, och i ett sådant 
läge gäller det att ha personal med rätt 
kompetens, säger Grue. 

Centralstyrningen tidigt på plats. 
Även det överordnade reglersystemet är 
levererat av Honeywell; programvaran 
heter ArenaAX. Projektingenjören 
Hege Myrdal Eriksen på GK har produ-
cerat grafik. Riskanalysen hade visat att 
det var viktigt att få centralstyrningen på 
plats tidigt i projektet. 
– För att få ett grepp på kommunika-
tionen och eventuella problem som 
kunde uppstå var det nödvändigt att vi 
fick igång hela systemet så tidigt som 
möjligt. Därför var reglersystemet på 
plats redan innan de första fläktarna och 
pumparna i huset började snurra, 
upplyser Grue. Tack vare detta kunde 
GK enkelt hålla huvudentreprenören 
HENT uppdaterad om statusen på 
driftsättningen av de tekniska anlägg-
ningarna i fastigheten. 
– I samband med inregleringen av de 
400 hotellrummen tog vi fram appar 
för smarttelefoner eller läsplattor för 
att snabbt kunna kontrollera att kom-
ponenterna fungerade, berättar Grue. 
Han är övertygad om projektet har varit 
utvecklande för GK. 
– Det här projektet har förändrat hur vi 
arbetar. I samband med införsäljningen 
i andra projekt har vi ibland fått höra 
att vi lagt ribban väldigt högt. Då kan vi 
svara att vi vet att vi kommer att klara av 
det, eftersom vi redan har gjort det på 
Scandic Lerkendal.  

Toppstyrning
Standardprotokollet BACnet och fritt programmerbara regulatorer gör det 
möjligt att styra all automatik centralt. 

Rumsstyrningen på Scandic Lerkendal Hotell 
är individuell, med fritt programmerbar 
reglering och bussbaserad kontrollpanel i varje 
rum. Kommunikationen med ventilations-
aggregatens regulatorer sker via protokollet 
BACnet MS/TP. Även regulatorerna är fritt 
programmerbara och levererades färdig-
monterade från ventilationsleverantören. 
Även kommunikationen med det centrala 
reglersystemet sker via BACnet. 
– Programmeringen och integrationen av 
rumsregleringen är gjord centralt. BACnet-
kommunikationen går via undercentraler ut 
till rummen. Det här är en extremt flexibel 
lösning, säger Dan Frode Mortensen från 
leverantören Honeywell. 

Fjärrstyrning. – Projektledaren Erling Grøtte 
satt i sitt hem, 9 mil söder om Trondheim, 
och kunde därifrån programmera displayen 
som hotellgästerna använder för att reglera 
rumstemperaturen, berättar Knut Ivar Grue. 
Tack vare fjärrstyrningen kan GK på ett 
enkelt sätt programmera om komponenterna 
i hotellets olika rum. Lynx-teknologin från 
Honeywell använder öppna kommunikations-
protokoll, som BACnet. 
– Det ger mycket större flexibilitet. På Scandic 
Lerkendal hade det inte varit möjligt att använda 
aggregat med färdig automatik, menar Mortensen. 
Anledningen är den höga graden av integration 
mellan systemen, till exempel att rumsreglerin-
gen är kopplad till bokningssystemet. Dessutom 
är fritt programmerbara regulatorer en bra och 
långsiktig lösning, enligt Mortensen. 
– Hotellet använder till exempel inte kylning. 
Men om det skulle behövas efterhand utgör 
de komponenter som valts inga begränsningar, 
poängterar han. 

Mer effektiv service. Automationen används 
för att styra och reglera, men även som info-
system för dem som arbetar med drift och 
service. Istället för att omedelbart bege sig 
till hotellet varje gång det händer något kan 

serviceteknikern först logga in på systemet på 
distans och analysera situationen. 
– På det här sättet kan vi avgöra om vi ska skicka 
en servicetekniker med kylkompetens eller en 
tekniker som kan ventilation, och hanteringen 
av serviceärenden blir mycket smidigare, säger 
Grue. GK använder även EOS-systemet eSight 
och teknik från Honeywell för att kommunicera 
med olika mätare i fastigheten. 

Billigt är inte alltid bäst. Dan Frode Mortensen 
berömmer projektledningen och ledningen 
på GK för att de satsade på bra och flexibla 
tekniska lösningar. 
– Det hade troligen varit billigare att köpa 
färdigprogrammerade undercentraler och 
superenkla rumsregulatorer. Men kompo-
nenterna ska integreras och fungera tillsam-
mans i ett system, vilket kanske inte hade 
varit möjligt om man hade valt de billigaste 
produkterna. De här produkterna kan 
programmeras fritt, vilket gör att man får en 
mycket bättre totallösning, menar han.  

– Respekt för tekniken. För Honeywell har 
det varit positivt att få vara med redan på 
idéstadiet och Dan Frode Mortensen menar 
att det har varit värdefullt för alla parter.
– Tack vare att vi kom med såpass tidigt 
kunde vi ge en del tips och råd, så att de 
slipper problem framöver – de har arbetat 
proaktivt med att undvika fel, säger han, och 
tillägger att projektet innehåller komplexa 
system. GK har hela tiden legat i framkant 
och gjort smarta och bra val – som att få 
elavdelningen att installera infrastrukturen 
tidigt, vilket gjorde att även driftstyrningen 
kom på plats i ett tidigt skede. Och sist men 
inte minst – GK Trondheim har varit noga 
med att ha rätt kompetens. 
– De är extremt bra på att ta hänsyn till och 
visa respekt för tekniken. De skickade folk 
på kurs direkt, vilket gör det mycket lättare 
att leverera ett väl genomfört projekt, säger 
Mortensen. 

Bättre gränssnitt
Scandic har planer på att belöna gäster som 
tänker miljövänligt och sparar energi. Teknik 
finns på plats för att registrera gästernas 
energianvändning. 
– När gästen checkar ut kan receptionisten se 
på skärmen om gästen sparat energi på sitt rum 
eller inte, berättar Knut Ivar Grue. Om gästen till 
exempel höjer rumstemperaturen utgår ingen 
bonus. 

Bonus till energisparande gäster
För att minimera riskerna bör antalet leveran-
törer vara så få som möjligt, kan man läsa i 
riskanalysen. 
– Genom att vi valde att köpa hjärtat i automa-
tionen från en och samma leverantör, slipper vi 
på GK att bli beskyllda för att ha pusslat ihop 
gränssnitten. Vi får rena gränssnitt, och eftersom 
vi minimerat antalet leverantörer och kommuni-
kationslösningar blir det lättare för oss att tackla 
utmaningarna. Det här är en extremt viktig faktor, 
menar Knut Ivar Grue. 

– En lite ovanlig placering av ett aggregat, 
konstaterar projektledaren Erling Grøtte. 

Kontors- och konferensdelen har aggregat från 
Systemair med inbyggd Honeywell-automatik, berättar 

projektingenjören Geir Kroknes. 
IT-ingenjören Erik Aune har ansvarat för integrationen 

mellan bokningssystemet och fastighetsautomationen. 

PROJEKT NORGE PROJEKT NORGE
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TEXT & FOTO:  HILDE KARI NYLUND  ENERGYBASE I WIEN ENERGYBASE I WIEN 

Målet för EnergyBase i Wien är maximal användarkomfort 
och effektiv energianvändning. Forskningsprojektet har blivit 
en samlingsplats för olika hållbara lösningar. 

W
IEN: Det kan tyckas som en 
gammal nyhet nu när Norge 
har fått Bellona-huset, men 
EnergyBase var faktiskt först 

ut med sin veckade fasad i söderläge som 
är täckt med solceller och solfångare. 
Grundkonceptet är intelligent använd-
ning av solenergi. Kontorsbyggnaden 
EnergyBase startade som ett forsknings-
projekt 2005 och färdigställdes 2008. 
– Fasaden är kanske den viktigaste 
innovationen i projektet, säger 
Géza Mozsner, marknadsansvarig på 
arkitektbyrån Pos Architekten. 

Rikligt med dagsljus. Den veckade 
fasaden möjliggör både aktiv och passiv 
användning av solenergi: Solavskärm-

ning på sommaren och passiv solvärme 
och dagsljus på vintern. 400 m2 solcells-
paneler utnyttjar solenergin aktivt under 
både sommaren och vintern. Byggnaden 
håller passivhusstandard, är 100 m lång, 
17 m bred och har en bruttoarea på 
ca 7 500 m2.  
– Designen ger ett bra dagsljus i alla 
öppna ytor. Det är viktigt, även för 
användarkomforten, betonar Mozsner. 

Termiskt aktiva bjälklagssystem (TABS).
Den termiska komforten är också 
viktig. Ca 6 000 m2 takarea med vat-
tenburen värmedistribution i slutna 
slingor sörjer för en önskad inne-
temperatur, både sommar och vinter. 
Ledningstemperaturen är ca 18°C för 

kyla och 23 °C för uppvärmning. 
– Den skiljer sig inte mycket från 
innetemperaturen, så du känner inget 
drag, säger Mozsner. För kylningen 
används frikyla från en energibrunn. 
Värmebehovet tillgodoses med 285 m2 
solfångare som är anslutna till en 
ackumulatortank på 15 000 m3 och 
grundvärme från värmepump. Solenergi 
används även för att kyla tilluften under 
sommaren (se separat artikel sid 22). 

Trög reglering. Enligt Mozsner uppstår 
det bara problem med värmeförsörj-
ningen under vissa perioder, till exempel 
under korta och plötsliga omslag i 
utomhustemperaturen på våren och 
hösten. 
– Då kan systemet inte ge en idealisk 
innetemperatur på grund av betongens 
termiska tröghet. Men i en stor under-
sökning bland hyresgästerna som 
genomfördes 2014 framkom att dessa 

små avvikelser är försumbara, upplyser 
han. Mozsner tillägger att resultatet från 
undersökningen var överväldigande 
positivt. Bland annat rönte de gröna 
utrymmen där växter används för 
luftfuktning stor uppskattning bland 
hyresgästerna (se artikel sid 22). 

Bättre resultat än beräknat. 
Fastigheten har varit i drift i ca sex år, 
men Mozsner har inga exakta siffror på 
de olika energiposterna. 
– Enligt de som ansvarar för driften 
använder vissa delsystem mer energi än 
beräknat och några mindre. Totalt sett 
är energianvändningen lite bättre än 
beräknat, upplyser han. 
– Hade ni valt andra lösningar i dag? 
– Att vi valde att använda en kombina-
tion av solceller och solfångare var en 
del av forskningsprojektet, för att vi 
skulle få med soldriven kylning. Men 
med tanke på hur solcellstekniken 
utvecklats sedan huset byggdes, är det 
mer fördelaktigt att endast använda 
solceller när man bygger ett standardhus, 
säger Mozsner. 

Trots att fasaden är veckad behöver EnergyBase-
huset solavskärmas då och då. Avskärmningen sker 
automatiskt utifrån ljusmängden. För en optimal 
användarkomfort, både med tanke på dagsljuset 
och utsikten, tog man fram specialpersienner 
som är placerade på utsidan av glaset, mellan 
kontorslokalerna och den veckade fasaden. 
– Persiennerna är perforerade med hål som utgör 
16 % av ytan. På det sättet kan hyresgästerna se 
ut genom dem, förklarar Géza Mozsner hos arkitekt-
byrån Pos Architekten. 

Perforerade persienner
Hög värmeåtervinning i ventilationsanlägg-
ningen är obligatoriskt i en energisnål fastighet. 
I kontorshuset EnergyBase återvinns 85 % av 
värmen och 22 % av luftfuktigheten. Luftintaget 
är placerat längst upp i fasaden för att man ska 
kunna ta tillvara på värmetillskottet från solen 
under vintern.

Luftintag i fasaden

Utformning av fasaden och ventilationen ger ett maximalt 
värmetillskott från solen under vinterhalvåret. 

Jo, persiennerna är nere…. … de små hålen ger fri sikt utåt.

En 100 m lång fasad på 
sydsidan ger goda möjligheter 
att utnyttja solenergi. 
Solcellspanelerna lutar 31,5 grader 
och glasfasaden 63,4 grader. 
(Foto: Pos Architekten/Hurnhaus.)

Rikligt med dagsljus är viktigt för användarkomforten. 
(Foto: Pos Architekten/Hurnhaus.)

Den veckade fasaden har passivhusfönster 
i ytterväggen och enkla fönster in mot kontorsytorna. 
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I EnergyBase-huset är den relativa 
luftfuktigheten 40–50 % året runt 
– tack vare gröna växter som är 
integrerade i ventilationsanlägg-
ningen. Arten Cyperus alternifolius 
är särskilt framodlad med tanke 
på befuktning och det finns 500 
plantor i huset, i gröna zoner som 
är integrerade i kontorslandskapen. 
Totalt utgör de gröna zonerna 110 m2 
(2 % av arean). Plantorna fungerar 
som ett slutet, fuktproducerande 
system som kan kontrolleras med 
stor precision. 
– Erfarenheterna visar att den gröna 
befuktningen behöver mer ventilation 
och därmed mer energi än beräknat. 
Samtidigt visar användarundersök-
ningen från 2014 att de gröna 
zonerna upplevs som en mycket 
positiv faktor för användarupplevel-
sen inomhus, säger Géza Mozsner 
hos arkitektbyrån Pos Architekten. 

Gröna befuktare

Solkyla
Solenergi används också till att kyla EnergyBase-huset 
via en adiabatisk kylprocess med adsorbtionsrotor. 

Principen för kyllösningen är som följer: Varm och fuktig 
uteluft avfuktas i en adsorptionsrotor och leds sedan genom 
en värmeväxlare som sänker temperaturen. I nästa steg 
befuktas tilluften utifrån inställda värden för temperatur och 
tilluft vilket sänker temperaturen genom adiabatisk kylning. 
(Vattendroppar förångas genom att energi tas från luften och 
då sjunker temperaturen). 

Minst 70-gradigt vatten. På utloppssidan befuktas luften till 
nära mättnadspunkten för att utnyttja kylpotentialen maxi-
malt, så att värmeåtervinningen blir effektiv. Till sist måste 
adsorptionsrotorn återställas genom tillförsel av värme. 
I EnergyBase-anläggningen sker det med varmvatten 
(minst 70 °C) från 285 m2 solfångare. Kylningskonceptet 
kallas Desiccative and evaporative cooling (DEC) och var det 
första i sitt slag i Österrike när det installerades.
 
12 % av kylbehovet. – Enheten hanterar bara tilluft och tillför kall, 
frisk luft. På det sättet tillgodoser den ca 12 % av fastighetens kyl-
behov. Resterande 88 % kommer från frikyla från betongbjälklaget, 
upplyser Géza Mozsner hos arkitekt-byrån Pos Architekten. Caliqua 
AT ansvarade för värme- och kylsystemet, inklusive DEC-enheten. 

Kyler till rumstemperatur.– Enligt fastighetens driftsansvarige 
kan DEC-enheten kyla uteluften till önskad rumstemperatur. 
Enheten är mycket energieffektiv och använder ca 1/8–1/9 så 
mycket energi som en traditionell kylanläggning. Driftsvärde-
na är inte kvalitetssäkrade och publicerade än, så vi kan inte 
uppge några exakta siffror, säger Mozsner. Kylkapaciteten är 
98 kWh. Solvärmeanläggningen är ansluten till en 15 m3 
ackumulatortank som är placerad på taket – utanför klimat-
zonen för att undvika oönskat värmetillskott. Solfångarna 
förser även fastigheten med varmt tappvatten. 

Akustik en utmaning
Höga krav på akustiken är den största 
utmaningen med termiskt aktiva bjälklagssystem 
(TABS), säger Kjell Sylvarnes på Backer AS. 

En förutsättning för att man ska kunna aktivera 
betongkärnan via ingjutna vattenrör i taket är att 
betongen är exponerad. 
– Vi har alltid sagt att akustiken är den största utma-
ningen. I Norge är kraven på ljudnivå väldigt stränga. 
I andra länder har vi sett många lösningar som jag 
inte tror att vi skulle få tillstånd att använda i Norge, 
säger Kjell Sylvarnes. Han var en av flera byggare som 
var med på Grønn Byggallians studieresa till Österrike 
och miljöhusen EnergyBase och Raiffeisen. Båda 
dessa hus har termiskt aktiva bjälklagssystem. 
– Vi övervägde att använda exponerad betong i ett hus 
som vi håller på att bygga i Bergen. Men det fungerade 
inte, vi var tvungna sätta upp takpaneler överallt för att ro 
projektet i land. Men konceptet att använda betong som 
aktivt värme- och kylmedium är bra, betonar Sylvarnes. 

Vanligt i Österrike. Att använda termiskt aktiva 
bjälklagssystem är en ganska vanlig lösning i 
Österrike, enligt Günther Lang, chef för Österrikes 
passivhus-nätverk och oberoende rådgivare. 
– Fler och fler kontorsbyggnader väljer den lösningen. 
Men du måste vara noggrann med att montera 
akustikplattor i väggar och tak. Höghuset Raiffeisen 
har till exempel fina, perforerade träpaneler på 
väggarna, upplyser han (se sidan 10-13).

Akustik kan bli dyrt. Powerhouse, den norska alliansen 
för energieffektiva byggnadslösningar, jobbar mycket med 
att utnyttja den termiska massan i sina plusenergihus. 
– Det ger mycket bra resultat vad gäller kylningen, 
men kräver lösningar för akustiken. Och det kan bli 
ganska dyrt, säger Marit Thyholt, seniorrådgivare 
inom energi och miljö på Skanska. Utmaningarna 
finns där oavsett om bjälklagen är aktiva eller inte. 
Thyholt påpekar att akustikproblemen inte alltid 
går att lösa. Till exempel är det svårt att sätta upp 
akustikplattor på väggarna i skolor – där behövs 
väggytorna till andra ändamål. 
– Här krävs det en hel del produktutveckling. De 
gränsvärden som finns för ljudnivå inomhus är 
jätteviktiga och bör behållas, säger Marit Thyholt. 

Principskiss för solkyla med avfuktningsrotor. (Illustration: pos architekten.)

Gröna växter är integrerade 
i särskilda zoner i kontorslandskapet. 

(Foto: pos architekten/Hurnhaus.)

Den sydliga fasaden består till 60 % av fönster 
och nordfasaden 30 %. Fönsterkarmarna är 
specialdesignade. – I ett vanligt fönster utgör karmen 
30 % av totalytan. Det här är specialfönster med karmar 
som bara upptar 10 % av ytan, förklarar Géza Mozsner 
från arkitektbyrån Pos Architekten till en norsk grupp 
från Grønn Byggallianse som är på studiebesök. 
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PROJEKT DANMARK PROJEKT DANMARK

Med en tidsplan som innehåller 
3 184 åtgärder som ska vara 
klara i april nästa år är logistiken 
och tidsplaneringen de största 
utmaningarna i GKs leveranser 
till Danmarks nya supersjukhus. 

S
KEJBY: Det nya universitets-
sjukhuset i Aarhus (DNU) är ett 
enormt byggprojekt som är upp-
delat i ett nordligt och ett sydligt 

byggområde. GK Danmark levererar 
ventilation och rör i behandlings- och 
vårdavdelningar i det södra området, 
som även kallas S2. Det är det största 
delprojektet i sjukhusbygget och består 
av fem byggnader med 4-8 våningar och 
en total area på ca 39 000 kvm. Bygg-
perioden är 18 månader. 
– Tekniskt sett är utmaningarna inte så 

stora – här handlar det mer om logistik 
och tidsplanering, säger Jacob Sørensen, 
projektledare VVS. Den delen av leve-
ransen sysselsätter 19 anställda. När 
Inneklimat besökte byggplatsen i slutet 
av januari fanns det 3 184 punkter på 
tidsplanen som går fram till april nästa år.

Många återkommande arbetsuppgifter.
– Tekniskt sett är vårt projekt lite ”tråkigt”, 
med många återkommande arbetsupp-
gifter. Projektet är stort och samma pro-
cesser upprepas många gånger, säger Jacob 
Sørensen, bland annat 365 gånger för de 
inbyggda blandarna i badrummen och 
1 500 gånger för radiatorerna. Montörerna 
ska installera mer än 5 km pex-rör i 
väggarna bara för radiatorerna. Men 
projektets storlek har även fördelar genom 
att mycket går att rationalisera. 
– Våra montörer vill gärna ha återkom-
mande arbetsuppgifter som går fort att 

utföra, eftersom de jobbar på ackord, 
säger Sørensen. GK Rør gör alla instal-
lationer för kyla, uppvärmning, tekniskt 
vatten, tappvatten och varmt tappvatten. 
Sjukhuset har egna energicentraler för 
fjärrvärme och kyla. 

200 lastbilar varje dag. DNU är Danmarks 
största byggplats, med upptill 1 200 
personer i arbete samtidigt. Under en 
rundtur på ett av de 36 våningsplan där 
GK arbetar, är det inte svårt att förstå 
att logistiken är en utmaning. Det är 
människor överallt, och mängder med 
installatörer från alla teknikområden. 
Det kräver naturligtvis frekventa leve-
ranser av utrustning. Dagligen kom-
mer 200 lastbilar till byggplatsens fasta 
lossningsställen – och det är bråttom. 
Maxtiden för förseningar är 15 minuter.  
– Det är många transporter och mycket 
som ska klaffa, konstaterar Sørensen. 

För GK:s del är det första gången 
projekteringen görs i 3D-programmet 
Revit. 
– Det har varit mycket värdefullt för 
oss, trots att det har inneburit en 
del kostnader för kurser och annat, 
säger Eriksen. Med modellen kan 
man bl.a. enkelt ta ut material och 
göra kalkyler direkt. Det är också 
lätt att se hur mycket material som 
förbrukats och länka förbrukningen 
direkt mot kalkylerna. 
– På det sättet är det lättare att få 
en bild över övertidsarbetet, säger 
Eriksen. Han betonar att GK har 
rekryterat flera personer med 
BIM-kompetens. 
– Jag tror att allt kommer att göras 
i Revit framöver. Vi ser det även i 
mindre projekt, så det var på tiden 
att GK började använda BIM, 
säger Eriksen. 
 

På tiden att BIM används

Ett års arbete med BIM. Ett krav från 
byggherren var att hela modelleringen 
skulle göras i BIM (byggnadsinforma-
tionsmodell). GK är underentreprenör 
till Lindpro och GK ventilation står för 
projekteringen. 
– Vi jobbade nästan ett år med detta innan 
vi påbörjade arbetet på byggplatsen. Det 
är anledningen till att det går att bygga 
så här snabbt, menar Henrik Eriksen, 
projektledare för ventilation. När man 
går runt på byggplatsen är det bara att ta 
upp modellen så ser man vilka tekniska 
installationer som ska utföras. 
– Vi använder modellen i kommunika-
tionen med rådgivare, byggherren etc. 
och i samband med kvalitetssäkringen, 
berättar Sørensen. Han tar fram sin 
Ipad och klickar sig snabbt fram till ett 
våningsplan, in i ett rum och döljer all 
isolering och alla kanaler. 
– På det här viset kan man se vad man 
vill i projektet. Vi kan gå runt här inne 
och se hur det kommer att se ut, förklarar 
han. Två av VVS-montörerna har en 
Ipad på byggplatsen så att de kan gå in i 
modellen. 

– Vi har självklart även modellen här 
på kontoret, så att vi kan registrera och 
kvalitetssäkra arbetet, säger Sørensen. 

Många liknande våningsplan. Även på 
ventilationssidan är det många återkom-
mande installationer som ska utföras 
i det nya sjukhuset som har många 
liknande våningsplan. 
–  Vi är lyckligt lottade, eftersom teknik-
rummen är så stora. All kanaler ligger 
över galler som skiljer de olika tekniska 
installationerna åt. De tekniska anlägg-
ningarna ligger längst ner vilket under-
lättar servicearbetet betydligt, poängterar 
projektledare Kim Lauritsen. Han är även 
nöjd med luftintagen som byggtekniskt 
är anpassade för tilluftsdonen. Som mest 
kommer GK ha 32 ventilationsmontörer 
på plats samtidigt. På samma sätt som för 
rör-leveransen är det en sak som gäller: 
– Tidsplanen, tidsplanen, tidsplanen 
– det är den största utmaningen, säger 
Eriksen. 
– Här lämnas inte mycket åt slumpen. 
Schemat är pressat, men vi klarar det, 
säger Lauritsen. Jacob Sørensen visar intressanta detaljer i BIM-modellen.   

TEXT & FOTO:  HILDE KARI NYLUND  

– Det tuffa tidsschemat är den största utmaningen, även 
för ventilationen, säger projektledaren Henrik Eriksen. 

– Sjukhuset kommer att täcka en yta som motsvarar en medelstor dansk stad, 
som Ribe eller Skagen, berättar Jacob Sørensen, projektledare VVS på GK. 
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Förstklassig
projektering
Bra samarbete och bra projektering, 
är Lindpros omdöme om GK. 

Att samarbetet mellan de olika tekniska 
leverantörerna fungerar bra är en 
förutsättning för ett framgångsrikt 
genomförande. 
– Samarbetet med GK har fungerat 
riktigt bra. Vi har haft några utmaningar 
som GK tagit tag i med glädje, och vi är 
mycket nöjda med avtalet, säger Henrik 
Vestergaard, senior projektledare på 
Lindpro. 

– Mycket beröm. Han lyfter särskilt 
fram GK Ventilations projektering. 
– Den har de fått mycket beröm för av 
DNU – den tillhör det bästa de har sett 
härute. Kim och Henrik sköter projekt-
eringsplanen mycket noga och 
professionellt. Naturligtvis ställs man 
dagligen inför nya utmaningar och 
problem i ett sådant här projekt, men de 
löser vi tillsammans. Vi är mycket nöjda 
med samarbetet. GK har utmärkt sig 
som en mycket bra leverantör 
i projektet, sammanfattar Henrik 
Vestergaard. Han vill gärna fortsätta 
samarbetet med GK i ett nytt delprojekt 
som Lindpro lämnat anbud på. 

Teknikutrymmena är väl tilltagna och placerade 
på två våningsplan i tre av byggnaderna. 
– Här ska stora mängder teknik installeras. Det 
kräver mycket, mycket noggrann koordinering, 
säger Henrik Vestergaard, senior projektledare 
hos teknikentreprenören Lindpro. Han tycker 
också att det pressade tidsschemat är den största 
utmaningen. 
– Vi är väldigt många som arbetar på varje 
våningsplan samtidigt, vilket kräver tålamod 
och bra planering. Det är däremot inga problem 
med själva installationerna. De är ganska 
standarmässiga, säger han. 
 

– Mycket noggrann koordinering
GK Rørs svetsare är certifierade enligt WPQR 
(Welding Procedure Qualification Record), en 
rapport som utfärdas av Nordisk Svejse Kontrol 
och som visar att de svetsförband som svets-
aren utför har godtagbara egenskaper om den 
dokumenterade svetsproceduren följs. Testen 
genomförs enligt dansk/europeisk teststandard. 
– Genom att vi har en WPQR kan vi dokumentera 
att vi inte skadar materialet när det svetsas sam-
man. Detta är ett krav vid flera av våra uppdrag, 
upplyser projektledaren Erik Post. En WPQR är 
knutet till företaget vilket innebär att GK Rørs 
WPQR kan användas för att kvalificera och 
certifiera företagets svetsare. 
– Vi har tre WPQR för olika dimensioner och svets-
förband, såsom kälsvets och stumsvets, berättar Post. 

Svetscertifiering

Platt organisation. På kontoret sitter 
teamen från alla de olika teknikområdena 
sida vid sida.  
– I det dagliga samarbetet betraktar 
vi inte GK som underentreprenör. Vi 
fungerar som en platt organisation och 
ser GK som en del av Lindpro, poäng-
terar Vestergaard.
– Lindpro leder projektet på ett sätt 
som gör att vi verkligen kan samarbeta 
– istället för att motarbeta varandra. Vi 
har en mycket tät dialog, till exempel 
om vilken teknik som ska in först, säger 
Henrik Eriksen. 

Ventilationsmontör Bo Nørregaard Nielsen skruvar fast 
kanalfästen i taket.

Det blir många meter rör att hålla ordning på för Steffen Jespersen 
och hans kolleger. Jespersen är GK Rørs första vuxna lärling. 

1) Av hygieniska skäl har alla badrum inbyggda blandare. 2) Lars Jacobsen skarvar rör.  3) Henrik Grumstrup monterar en av de 365 inbyggda blandarna. 4) Mads Sonne drar pex-rör 
för dricksvatten och tekniskt vatten.   

Kanalerna i teknikrummet ligger ovanför gallret. 

1 4
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•  Fyra sjukhusområden slås samman och 
 integreras i det nya universitetssjukhuset 

• Nybyggnation av ca 250 000 m2 

• Det befintliga sjukhuset (160 000 m2) 
 integreras 

• Total area ca 1 miljon m2  

• Total budget 6,4 miljarder danska kronor.

Nya universitetssjukhuset 
i Aarhus (DNU)

PROJEKT DANMARK
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Den nya tågdepån byggs för Storstock-
holms Lokaltrafik (SL) och deras 
servicevagnar för underhåll av tunnel-
banenätet. Depån blir på 17 000 kvm 

och kommer att bestå av lager och vagnhal-
lar under jord samt en vagnverkstad i en 
separat byggnad. Gunnar Karlsen Sverige 
AB (GK Sverige) ska leverera ventilation 
samt reglerings- och övervakningsteknik. 
Uppdragsgivare är NCC Construction, som 

är totalentreprenör för projektet. 
  – Framförallt är det här en mycket 
avancerad automatik-entreprenad, säger 
Simon Jennstål, regionchef på Region Öst. 
Avdelningschefen Peter Skogberg poäng-
terar att GK bygger en anläggning som är 
anpassad för framtidens tunnelbanetåg, 
som kommer att vara obemannade. 
– Vi bygger för något som vi vet ska komma, 
inte för något som finns idag, säger han. 

TEXT:  HILDE KARI NYLUND  FOTO: NCC

I SL:s nya tågdepå i Norsborg kommer obemannade tåg att köra in 
och ut ur tunnlarna i berget, dygnet runt, året runt. Det ställer höga 
krav på ventilation,  automation och servicepersonalens arbetsmiljö. 

Volym som Globen. Även om tunnel-
banetågen kommer att vara obemannade 
kommer underhållet att skötas av 
människor. Det innebär att kraven på 
inneklimatet i bergtunnlarna är 
desamma som för vilket bygge som helst.  
– Mycket stora luftmängder ska ner i 
berget, utan att ge upphov till prob-
lem med drag eller buller. Volymen vi 
ventilerar är lika stor som hela Globen, 
upplyser Peter Skogberg. I byggnaden 
i markplan finns en särskild verkstad 
för sanering av vagnar som har blivit 
nedklottrade. Den 700 kvm stora lokalen 
försörjs med nästan 25 kubik luft i 
sekunden. 

PROJEKT – GUNNAR KARLSEN SVERIGE PROJEKT – GUNNAR KARLSEN SVERIGE

Avancerad automatik i berget

Den tekniska rådgivningen är 
extremt viktig i projektet, och den 
uppgiften kräver hög kompetens. 
                                                                Simon Jennstål, regionchef“Tågdepån i Norsborg är ett samarbetsprojekt där NCC 

arbetar tätt tillsammans med SL för att hitta nya lösningar. 
– Eftersom installationsdelen är så stor, insåg vi tidigt 
att vi bör ha samma typ av upplägg med våra installa-
törer om det ska bli bra. Om man tror på samarbete, 
måste man visa det hela vägen, menar Björn Lindqvist, 
projektchef på NCC. NCC bjöd in konsortiet, där GK 
Sverige ingår, att lämna ett anbud. 
– Vi hade bra referenser från Torsplan. Där fungerade 
samarbetet utmärkt mellan installatörerna och NCC, 
konstaterar Björn Lindqvist. Han betonar att den här 
typen av samarbeten kräver nya arbetssätt, bland 
annat öppna böcker, och att det finns ett ömsesidigt 
förtroende. I det hänseendet är erfarenheterna från 
tidigare projekt viktiga.
– För varje projekt blir man bättre på att tänka ut hur 
vi tillsammans kan jobba smartare och tjäna lite mer 
pengar – framförallt genom att hitta produktions-
vänliga lösningar, säger Björn Lindqvist. 

– Bra referenser

– Det motsvarar 25 000 kvm kontor. 
Dimensioneringen är krävande och 
ska hela tiden säkras under drift, säger 
Skogberg. 

Stora variationer. Att tillgodose tempera-
turkraven är också en utmaning. Tem-
peratursvängningarna i hallarna kan bli 
stora, inte minst vintertid när stora, tunga 
tåg kommer in från kylan, fulla av snö. 
– Den typen av situationer får stora 
konsekvenser för helheten. När det är 
snö ute, måste vi till exempel köra igång 
avfuktare för att få ner luftfuktigheten. 
Dessutom har vi daggpunktsreglering 
på aggregaten, en speciallösning som vi 
normalt inte behöver använda, förklarar 
Peter Skogberg. GK Sverige ska leverera 
automatiken för hela anläggningen. 
– Vi ansvarar för ventilation, rör, belys-
ning och portstyrning. Det enda vi inte 
levererar är signalsystemet för tågen, 
upplyser Skogberg. 

Gemensamt ansvar. Projektet skiljer 
sig från det normala även vad gäller det 
avtalsmässiga. 
– Vi har skapat ett konsortium tillsam-
mans med en rörfirma, en elfirma och en 
sprinklerfirma som kommer att leve-
rera hela installationspaketet till NCC, 
förklarar Peter Skogberg. (Se faktaruta). 
GK Sverige har tidigare samarbetat med 
dessa företag i större projekt i Stockholm 
och Peter Skogberg är övertygad om att 

avtalsformen ger ett bättre samarbete 
mellan de olika teknikområdena. 
– Så är det. Vi har ett gemensamt intresse 
av att hjälpa varandra i stället för att mot-
arbeta varandra, säger han. Parterna ställer 
upp för varandra på möten, gör tidsplane-
ringen tillsammans och en person från 
gruppen tar hand om mötena med NCC. 
– Vi sparar mycket tid på att först 
avhandla sådant som vi kan göra 
gemensamt, säger Peter Skogberg. 

Byggstarten närmar sig. Projekteringen 
har pågått i ungefär ett år och de tekniska 
utmaningarna är nu lösta. Produktionen 

startar i månadsskiftet februari-mars. 
Skogberg hoppas att det goda samarbetet 
mellan de inblandade företagen kommer 
att fortsätta. 
– Det har fungerat fantastiskt bra i tidig-
are projekt som vi har genomfört tillsam-
mans, och där vi har haft gemensamma 
incitament, poängterar han. I produk-
tionen är det viktigt att få alla montörer 
på byggplatsen att förstå att de tekniska 
områdena samarbetar. 
– Det spelar till exempel ingen roll vem 
som städar bort en stege – kostnaden blir 
densamma. Alla sådana saker är det väldigt 
viktigt att man förstår, betonar Skogberg. 

Depån kommer att bestå av tre uppställnings-
tunnlar där tunnelbanetågen ska städas nattetid.  
För att komma in i uppställningstunnlarna åker 
tunnelbanetågen från Norsborgs station vidare 
ner i den 320 meter långa betongtunneln som 
möter bergtunneln inne i Eriksbergsåsen. När 
tunnelbanetåget kommer in i berget passerar 
tåget en fullskalig tågtvätt som fungerar precis 
som en biltvätt på bensinmacken. När tåget 
blivit tvättat åker det antingen och ställer sig 
i en av uppställningstunnlarna eller fortsätter 
rakt igenom dessa och åker vidare upp till 
verkstaden som kommer att byggas ovanpå 
betongtunneln. Tre tunnlar ska sprängas ut: Två 
som är 24 meter breda och en som är 19 meter 
bred. Totalt ska 2 700 m tunnellängd sprängas 
ut. Alla tre tunnlar har en takhöjd på  8 meter. 
Tunnlarna ligger mellan 6 och 20 meter under 
marknivån.              
                                 Källa: Stockholms läns landsting.  

GK Sverige levererar installationspaketet tillsam-
mans med elföretaget Midroc Electro, rörföretaget 
Rörgruppen och sprinklerföretaget Maxcon. Det 
är första gången GK Sverige genomför ett avtals-
reglerat samarbetsprojekt av det här slaget. 
– Vi har samarbetat under liknande former 
tidigare, men aldrig kontraktsbundet. Här är 
samarbetet reglerat i avtal och vi tar ansvar för 
varandra. Och vi har avtal med NCC som har 
totalentreprenaden med SL, upplyser Simon 
Jennstål, regionchef Region Öst. Kontraktsvärdet 
för installationspaketet är totalt 134 miljoner 
kronor, varav GKs del utgör 40 miljoner. Parterna 
har ett gemensamt ansvar – om en av dem gör 
något fel, bär alla ansvaret. Samtidigt finns det 
pengar att tjäna på att effektivisera leveransen. 
– Ju duktigare och mer kreativa vi är, desto 
mer pengar tjänar vi. Det är motiverande, säger 
projektledaren Peter Skogberg. 

NorsborgsdepånPartner i samverkan 
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“Du vinner sällan gehör             
för dina idéer på första försöket”
Därför är det viktigt att ha 
strategier och ambitioner 
som står sig över tid, säger 
Mats Eriksson. Under sina 
14 år som chef för VKE har 
han genomfört många för 
branschen viktiga förändringar. 

Det är ingen bra idé 
att komma med 
käpphästar du aldrig 
kan få gehör för. 
Mats Eriksson

“

E
n av Mats första uppgifter som 
nytillträdd chef för NVEF (Norsk 
Ventilasjon og Energiteknisk Foren-
ing) i november 2000, var att skriva 

ett yttrande över direktivet om byggnaders 
energiprestanda. 14 år senare lämnade 
han uppdraget som chef för VKE, Svensk 
Ventilations systerorganisation i Norge. 
– I Norge dras vi fortfarande med det 
direktivet, och det beror bland annat på 
att mycket få personer ute på företagen 
har möjlighet att jobba med de strate-
giska och långsiktiga frågorna och posi-
tionera branschen, säger Mats Eriksson.  
Dessa långsamma, omständliga och ofta 
utdragna processer med föreskrifter, 
standarder och direktiv har varit centrala 
i hans jobb som chef. 
 
TEK en succé. När vi ber Mats att sam-
manfatta några av de viktigaste genom-
brotten under hans tid som chef på VKE, 
nämner han teknisk forskrift (TEK) som 
innehåller riktlinjerna för branschen. 
– TEK-en är extremt viktig eftersom 
den i stora delar reglerar det som 
branschen levererar. Allt som är viktigt 
för våra företag har kommit med, både 

SFP-värde och verkningsgrad. 
Samtidigt är det viktigt att följa upp 
och vidareutveckla kraven så att de 
blir specifika och dokumenterbara. Ett 
exempel är att VKE och aggregatleveran-
törerna finansierade arbetet med ett 
tillägg (H) till energiberäkningsstan-
darden NS3031, avseende temperatur-
verkningsgrader och SFP.
– Vi fick med det vid rätt tidpunkt, 
säger Mats. Detsamma gäller projek-
tet ReDuCeVentilation, som VKE tog 
initiativ till i samband med de nya 
energisparkraven, som innebär att för-
brukningen måste minskas med ca 50 %. 
För SFP-värdet och verkningsgraden var 
besparingsmöjligheterna i princip redan 
uttömda, och då återstår luftmängderna 
– vilket innebär att behovsstyrning är 
det enda alternativet. 
– Det insåg vi tidigt, säger Mats. 

Ändringar i EU-direktiv. Mats framsynt-
het har också varit framgångsrikt i 
arbetet med ekodesigndirektivet. VKE 
och dess systerorganisationer i de övriga 
nordiska länderna var ute i så god tid 
att de lyckades förändra hela förordnin-
gen. Ekodesigndirektivet innehåller nu 
krav på det som kallas intern SFP. Nästa 
nordiska initiativ var en standard för 
testning av intern SFP. Efter fem år hölls 
det första formella arbetsmötet.
– Jag hade gärna sett att många av dessa 
saker gick mycket fortare. Det är nästan 
omöjligt att förklara för företagen i 
branschen varför det tar så lång tid. Men 
vi har inte haft några problem med att få 
gehör hos VKE:s styrelse, säger Mats.  

Bostäder är en intressant marknad.
Han menar att bostadsmarknaden 
inneburit ett annat intressant genom-
brott för branschen. 
– Bostäder utgör åtminstone hälften av 
problemet vad gäller inneklimat och en-
ergianvändning. Då kan vi som bransch 
inte säga att det här håller vi inte på med. 
När jag började ville den professionella 
branschen inte befatta sig med bostäder 
överhuvudtaget. I dag har alla insett att 
det är intressant, till och med GK, säger 
Mats med ett leende. Samtidigt är han 
inte nöjd med kraven på bostäder: mini-
mikraven är för låga. VKE har återupp-
repade gånger föreslagit att minimikravet 
för luftutbyte bör höjas till 0,6. 

Klimat, energi, miljö i bostäder 
– en succé. I Norge har yrkesskolornas 
KEM-utbildningar (Kemi, Energi och 
Miljö i bostäder) varit en succé för 
återväxten av ingenjörer, och VKE har 
bidragit starkt till denna utveckling. 
VKE har också tryckt på för att etablera 
energi och miljö i byggprogrammen på 
Høgskolen i Oslo, där Mats Eriksson i 
åtta år har suttit i styrelsen. 
– Vi har etablerat utbildningar som är 
viktiga för branschen – och det har vi 
gjort för att vi vet att energikraven är på 
väg, säger han. På kylsidan tycker han 
att den största framgången är hur Norge 
har lyckats behandla F-gasförordningen. 
Förtroende är ett ord som är centralt 
när man ska beskriva Mats Erikssons 
insatser, och inte minst hans förhållande 
till myndigheterna. 
– Min uppfattning är att VKE har nått en 

– Kvaliteten på de produkter och tjänster som branschen levererar 
har blivit extremt mycket bättre under de här åren, säger Mats Eriksson. 

position där vi gjort oss förtjänta av förtro-
ende. Det handlar om att uppträda korrekt 
och lära sig se vad som är realistisk. Det är 
ingen bra idé att komma med käpphästar 
som du aldrig kan få gehör för, säger Mats. 

En ny vardag. Framöver kommer Mats att 
jobba deltid (20 procent) som branschchef 
för ventilation på VKE, men i övrigt är det 

en ny verklighet som väntar honom. 
– Vardagen som pensionär… den håller 
jag på att bygga upp nu, säger Mats, och 
avslöjar att han redan har fått tränings-
värk av seniorträningen. Även hans fru, 
Frøydis, är nybliven pensionär och de 
tar rollen som far- och morföräldrar 
på största allvar. Mer resor ska det bli, 
bland annat en längre vistelse i Indien 

till hösten. Och som yrkesman kommer 
han inte undan på hemmaplan. 
– Jag måste snart se över golvvärme-
systemet, förmodligen byta ut 
värmepumpen, inspektera två 16 år 
gamla ventilationsanläggningar, central-
dammsugare och kylskåp...jag kommer 
nog inte ha tid att ha tråkigt, säger 
Mats med ett leende. 

VKE:s styrelseordförande Harald Skulstad från 
Kulde & Elektro AS i Ålesund menar att VKE har 
mycket att tacka Mats Eriksson för. 
– Mats höga kompetensnivå och förmåga att tänka 
framåt har haft stor betydelse för medlemsföre-
tagen, sade Harald Skulstad vid VKE:s avskedsfest 
för Mats Eriksson. Magne Amundsen, tillförordnad 
rektor på Fagskolen Oslo Akershus betonade 
Erikssons arbete med att få KEM-linjen på plats. 
– Vi vill särskilt tacka dig för dina insatser för att 
främja samarbetet mellan skola och näringsliv, 
där har du verkligen gått i spetsen, sade 
Magne Amundsen.

KÄLLA: VKE.

Mats Eriksson har varit ordförande för flera 
standardiseringsgrupper, och projektledaren 
Thor E. Lexow på Standard Norge har tillsammans 
med Mats arbetat med flera viktiga standarder.
– Mats hanterar kommittéarbetet på ett klokt och 
försiktigt sätt. Trots att han är försiktig är han 
mycket stringent och har en väldigt tydlig strategi. 
Han klarar av att se de långa linjerna i sitt förhand-
lingsarbete och är mycket målinriktad, säger 
Thor E. Lexow. Han beskriver Mats Eriksson som 
mycket kunnig, som en person som inte kör över 
andra, och som en god lyssnare. 
– Både yrkesmässigt och privat är han en mycket 
trevlig person att samarbeta med, säger 
Thor E. Lexow. 

Beröm från styrelsens ordförande– Tydlig strategi 

Utbildad civilingenjör vid Kungliga 
Tekniska Högskolan i Stockholm med 
inriktning uppvärmnings- och 
ventilationsteknik. 

Anställd på Fläkt i Jönköping 1974 – 1978

Flyttade till Norge och tog anställning på 
Norsk Viftefabrikk 1978-88.  

1988–2000 (först Inkon) OPAK. 

Från 2000 chef på NVEF, som 2008 blev VKE.

Mats Eriksson (67)
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TEXT & FOTO: MAGNUS BRATTSET DRABLØS

Med stöd från GK är Anders Reinertsen Liaøy på väg mot en 
lysande karriär i VVS-branschen.

A
tt GK vill investera i mig tycker jag 
är mycket positivt, säger Anders 
Reinertsen Liaøy. Jag får en bra 
inlärningskurva på företaget.

24-åringen från Byåsen i Trondheim går 
en masterutbildning i ”Energianvänd-
ning och energiplanering” vid NTNU, 
med inriktning mot energianvändning i 
fastigheter. Under sin utbildning har han 
i flera år jobbat tätt tillsammans med 
GKs specialister – ett samarbete som 
varit värdefullt för båda parter.
Han kom i kontakt med GK under sina 
kandidatstudier i VVS-teknik vid 
Högskolan i Sør-Trøndelag.
– 2012 ringde jag runt till flera entrepre-
nörer och rådgivare för att förhöra mig om 
möjligheten att få ett sommarjobb. 

Vid det tillfället hade jag ett år kvar till 
min kandidatexamen och ville skaffa mig 
lite praktisk erfarenhet och lära känna 
branschen bättre, berättar Anders.

Han fick napp hos GK i Trondheim.
– Hos GK blev jag bemött med både 
intresse och engagemang. Jag blev 
inbjuden till en rundtur på företaget 
och fick tala med chefen för Enterprise-
avdelningen, Knut Ivar Klefsås. Jag blev 
även intervjuad av distriktschefen Torgeir 
Spets. Det engagemang och intresse de 
visade blev avgörande för mitt beslut att 
börja jobba på GK.
– Han lämnade sitt CV och gjorde ett 
bra intryck. Det tog inte lång tid för oss 
att bestämma oss för att erbjuda Anders 

sommarjobb, säger Knut Ivar Klefsås.
Anders har sommarjobbat på GK i 
Trondheim de tre sista åren. Dessutom 
har han jobbat deltid på flera av GKs 
projekt vid sidan av sina studier.

– Arbetsuppgifterna på GK har varit 
varierande, vilket har varit spännande och 
hjälpt mig att bredda mina kunskaper om 
branschen. Väldigt många av arbetsupp-
gifterna har varit intressanta och av en 
sådan natur att jag lärt mig mer än vad jag 
kanske tillför företaget, säger Anders.
– Han har deltagit i projekteringsmöten, 
byggmöten och bygginspektioner. Som 
många studenter har han en värdefull 
framåtanda, säger Klefsås.

Arbetstiden har varit anpassad till 
studierna, som har prioritet hos både 
arbetstagaren och arbetsgivaren.
– I början jobbade jag en dag i veckan. 
Detta utvecklades till att jag varje månad 
fick lämna önskemål om vilka dagar jag 
skulle jobba under nästföljande månad. 
Det sista året har jag fått komma och gå 
mer eller mindre som jag vill, berättar 
Anders och tillägger att han sätter stort 
värde på det förtroende som GK visat 
honom. Anders arbetsuppgifter har växt 
i takt med att han fått mer erfarenhet och 
han har jobbat mycket med FDU-manualer 
och inreglering.
– Att jobba med inreglering har gett mig 
värdefulla insikter i hur anläggningarna 
faktiskt ser ut, men även hur luften uppför 
sig och hur saker och ting fungerar i 
praktiken. Efterhand fick jag till och med 
inreglera en hel anläggning på egen hand, 
vilket var väldigt kul och spännande.
GK har heller inte varit rädda för att ge 
Anders mer och mer ansvar. 2012 fick 
han huvudansvaret för att producera 
en FDU-manual för prestigeprojektet 
Scandic Lerkendal.
– På hotellet finns bland annat 61 ventila-
tionsaggregat, 13 utblåssystem, 3 rökfläktar 
och 8 kylmaskiner, så det var ett mycket 
omfattande arbete. Dessutom skulle FDU-
dokumentationen läggas in i HENTs eget 
system, Direkteinn.no, vilket var en utman-
ing men också lärorikt, säger Anders och 

tillägger att han tycker det var roligt att 
han fick så mycket ansvar och förtroende i 
ett sådant stort projekt.

Han betonar flera aspekter som gör 
GK till en attraktiv arbetsgivare.
– GK har varit en mycket bra arbets-
givare. De ser möjligheter och har sett 
till att jag fått en bra inlärningskurva. 
Att man ofta jobbar tillsammans med 
andra teknikområden i de olika projekten 
gör att GK är ett intressant företag att 
arbeta på, säger Anders.
– I en tid där många i VVS-branschen
upplever att det är svårt att få jobb har 
GK en bra och stabil ekonomi och vågar 
anställa och satsa på unga talanger.

GK i Trondheim ser Anders som en viktig 
resurs för framtiden.
– Anders har en bra ämnesteoretisk 
utbildning i ryggen. Genom att sommar-
jobba och utföra praktiska skoluppgifter i 
samarbete med oss som entreprenör har 
han även fått en bra praktisk plattform att 
stå på. Genom detta samarbete har Anders 
skaffat sig ett bra nätverk, som först och 
främst är bra för honom själv, men även 
för GK, säger Knut Ivar Klefsås.
Enligt avdelningschefen bidrar Anders 
med mer än bara sina ämneskunskaper.
– Förutom sina teoretiska och praktiska 
kunskaper har Anders en social kompe-
tens som kommer väl till pass i vår 
hektiska men positiva sociala miljö. 

Skriver masteruppsats 
om behovsstyrd ventilation
I sin masteruppsats tar Anders Reinertsen 
Liaøy sig an byggbranschens erfarenheter 
av energieffektiva lösningar.

Ämnet för det fördjupningsarbete som 
Anders jobbade med som utbytesstudent 
i Lissabon hösten 2014 var optimerad 
energianvändning i fläktdriven ventila-
tion.
 – I projektet jämförde jag olika lösningar 
för fläktdriven behovsstyrd ventilation 

som är optimerade för låg energi-
användning, berättar Anders.
– De lösningar jag undersökte var 
Lindinvent, Swegon Wise, Trox VIP X, 
Lindab Pascal, Fläktwoods Ipsum och 
Systemair AIAS. Jag undersökte även 
utmaningarna med att få lösningarna 
att fungera som avsett, och alternativa 
lösningar som till exempel Powerhouse 
Kjørbo och decentraliserade fläktar, 
förklarar Anders.

I sin masteruppsats kom-
mer Anders i högre grad 
att fokusera på processen 
att implementera energi-
effektiva ventilationslös-
ningar i byggprojekt.
– Jag kommer att påbörja 
masteruppsatsen inom 
kort och den behandlar de 
olika aktörerna i ett bygg-
projekt, deras erfarenheter 
vad gäller problemen 
med att få energieffektiva 
ventilationslösningar att 
fungera och deras attity-
der till den här sortens 
lösningar.

Viktigt med 
aktuella 
fackkunskaper

Ett namn  
       för framtiden

TEMA TEMA

Att stödja och vägleda studenter som 
Anders Reinertsen Liaøy är en viktig 
del av GKs rekryteringsstrategi och 
samhällsansvar.
– GK är inne i en tillväxtperiod och att 
rekrytera unga medarbetare är viktigt, 
både för att få in aktuella fackkunskaper 
i företaget och för att säkra kompetens-
överföringen och återväxten, säger 
Caroline Kindle, HR-konsult på 
GK Norge.

På GK jobbar man målmedvetet med att 
hitta de bästa talangerna.
– Vi visar upp företaget på aktuella 
utbildningsinstitutioner, anställer 
studenter som sommarjobbare, samar-
betar med studenter som genomför 
projektarbeten i skolan och skriver sina 
kandidat- och masteruppsatser. Vi delar 
även ut ett Miljöstipendium.

Anders Reinertsen Liaøy är inte den 
enda studenten som får vägledning av 
rutinerade och kompetenta GK-
medarbetare.
– GK ger kontinuerligt vägledning till 
ett antal studenter runtom i Norge. 
För tillfället har vi 10 studenter eller 
studentgrupper som vi vägleder, 
berättar Caroline Kindle.
Att GK lägger ner tid och resurser på att 
vägleda och utveckla studenter handlar 
inte om att idka välgörenhet.
– Att GK hjälper studenter med deras 
uppsatser är en del av vårt rekryterings-
arbete. Flera av de studenter som har 
gjort sitt examensarbete på GK har 
fått jobb på GK. Vi är en stor aktör i 
branschen och det här är en del av vårt 
samhällsengagemang. Att jobba tillsam-
mans med studenter är dessutom ett 
sätt att få in nya kunskaper i företaget. 
I många fall innehåller skolarbetena 
information som är viktig för oss, säger 
Caroline Kindle.
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V
arm, fuktig och dålig luft mötte Jesper 
Agerholm när han besökt sin dotters 
klassrum för att lämna ett matpaket. Det 
blev starten på Inklimeter, ett instrument 

som mäter nivåerna av CO2 , ljud, temperatur 
och luftfuktighet och visar mätvärdena visuellt. 
– Jag kände på lukten att de borde öppna fönst-
ren i rummet, men det gjorde de inte. Senare 
läste jag om de negativa effekter som ett sådant 
inneklimat kan ha på elevernas prestationer. 
Därför utvecklade jag den första prototypen, 
berättar Jesper Agerholm. Ursprungsidén var att 
mäta CO2 – och ljudnivån. Och eftersom det är 
enkelt att mäta luftfuktighet och temperatur lade 
han till givare även för detta. 
– Smileysymbolerna visar bara nivån för 
CO2 och ljud, poängterar Agerholm. De är de 
viktigaste mätvärdena och det är inte lika enkelt 
att visa temperatur och luftfuktighet med 
smileys. 

Målet är att minska ljudnivån. Smileysymbo-
lerna ändras utifrån inneklimat och ljud så att 
det är lätt för lärare och elever att se när det är 
dags att vädra eller dämpa ljudnivån i klassrum-
met. Värdena är baserade på Arbejdstilsynets 
riktlinjer för ett bra inneklimat. 
– Skolorna är mycket intresserade av att mäta 
ljudnivån. Inklimeter kan användas som ett 
pedagogiskt verktyg och inom kort kommer 
det att bli möjligt att anordna tävlingar om 
vilka klasser som bråkar minst, berättar 
Jesper Agerholm. Kunderna får rapporter var 
fjärde vecka som visar trenden, och kan använ-
da informationen i undervisningen. Skolorna 
är även intresserade av undervisningsmaterial, 
så Jesper Agerholm har även utvecklat detta 
och en supportportal. 
– Hårdvaran är färdig och serietillverkning har 
inletts, så nu håller vi på med utvecklingen av 
programvaran, säger Jesper Agerholm. 

Prisvärt alternativ. Inklimeter marknadsförs 
som ett billigt, enkelt och effektivt alternativ till 
ventilation. 
– Menar du, som själv har barn i skolan, att Ink-
limeter är ett fullvärdigt alternativ till ventilation?

– En välfungerande ventilationsanläggning är 
den bästa lösningen för att förnya luften, men 
många skolor och lokaler har inte råd att 
investera i en sådan. Då är Inklimeter ett bra 
alternativ. Jesper tillägger att instrumentet även 
kan användas till att övervaka ventilationen. 
– En kommun har installerat Inklimeter i 
10 förskolor för att övervaka ventilationen. På 
det sättet har de upptäckt att vissa anläggningar 
körs för lite, men även att vissa anläggningar 
körs för hårt. 

 Mätområde Noggrannhet

Ljud 50 – 90 dB(A) ± 3 dB

CO2 350 – 2 000 ppm ± 50 ppm

Temperatur 15 – 35 °C ± 1°C

Relativ fuktighet 
(ikke kondenserende) 10-90 %RF ± 5%

Inbyggd WiFI-modul. Effektförbrukning 3 W. 
Storlek 18 cm x 12 cm x 3,5 cm

Inklimeter

E
ntras kontorskomplex i området 
Helsfyr i Oslo har byggts om från 
grunden och fått en ny fasad och 
nya mellanliggande byggnader som 

förbinder de fem huskropparna. Belysnin-
gen och ventilationen är behovsstyrd och 
värmepumpar har installerats för återvin-
ning av överskottsvärmen. Fastigheten 
uppfyller kraven enligt energiklass A och 
passivhusstandard. Tidigare bestod drift-
systemet av 2 500 delar – efter ombygg-
nationen finns här mer än 8 000 kompo-

nenter, bland annat över 700 spjällmotorer.
– I fastigheten finns flera system som ska 
fungera tillsammans. Det krävs en hel 
del kompetens för att drifta ett sånt här 
huskomplex, säger Mona Aarebrot. Efter 
utbyggnaden är den totala ytan 38 200 m2. 
Projektet är med i det norska miljöpro-
grammet FutureBuilt och utsågs till modell-
projekt vid Futurebuilt-konferensen 2014.

Bättre kännedom om fastigheten.
Tom Ivar Riseth ansvarar för driften i 

TEXT & FOTO:  HILDE KARI NYLUND  INNEKLIMATET I SKOLOREFFEKTIV DRIFT

De som sköter driften bör 
vara med tidigt
Höga energimål ställer höga krav på kompetensen hos de som ansvarar 
för driften – och det är en fördel om de kommer med tidigt i projektet, 
säger Mona Aarebrot, regiondirektör på det norska fastighetsbolaget Entra. 

Smileys förbättrar inneklimatet
Enkla smileys påminner elever och lärare att vädra klassrummet om 
luften blir för dålig – och att dämpa ljudnivån om den blir för hög. 

Mätinstrumentet är placerat i ett stålhölje med kraftigt plexiglas 
framför och är mycket stöttåligt. 

Efter ombyggnationen togs fastigheten åter i 
bruk i november 2013 och energianvändningen 
för 2014 var 85 kWh/m2/år. Täta och välisolerade 
väggar har stor betydelse för energianvändnin-
gen. Erfarenheterna hittills visar att så länge ute-
temperaturen är högre än 9 °C så behöver ingen 
extra värme tillföras. Samtidigt är det viktigt att 
följa upp hur användarna upplever inneklimatet; 
energibesparingarna får aldrig gå ut över hyres-
gästernas komfort. Entra har driftsmöten med 
hyresgästerna varje vecka. 

Tät kommunikation med användarna
Entra har ett eget kundcenter som hanterar alla 
inkommande ärenden från hyresgästerna och 
sorterar och prioriterar dem innan de skickas vidare 
till den person som ansvarar för fastighetens drift. 
– Kundcentret har blivit en succé i den här 
fastigheten, säger Aarebrot. Och inte minst, det 
har underlättat vardagen för fastighetsskötaren. 
Efter ett års drift var endast 35 av ärendena 
olösta. Dessa har vidarebefordrats för reklama-
tion. Hyresgästerna har tillgång till en egen 
version av loggen. 

Eget kundcenter

Problemfri 
drift även varma 
sommardagar
Hur uppvärmningen i 
kontorsfastigheten på 
Fredrik Selmersvei klarar 
extrem vinterkyla återstår 
att se. Men att kylningen på 
sommaren fungerar som den 
ska råder det inga tvivel om. 
Under den varmaste veckan 
i slutet av juli, den rekord-
varma sommaren i 2014, var 
genomsnittstemperaturen i 
kondensatorerna 24 °C och 
trots att utetemperaturen steg 
till 34 °C översteg tempera-
turen på vattnet som leds upp 
till torrkylarna på taket aldrig 
40 °C. Därmed har systemet 
klarat eldprovet när det gäller 
kylning. Nu hoppas Entra på 
20 minusgrader under några 
veckor i vinter så att man 
även får en chans att testa 
värmeanläggningen. 

fastigheten och anslöt till projektet ca 9 
månader innan hyresgästerna flyttade in. 
Inför konferensen Drift 2014 samman-
fattade han tillsammans med den tekniske 
chefen Helge Stugård några av de viktigaste 
erfarenheterna från projektet: 
•	 När	man	kommer	med	tidigt	i	projektet	
 får man en djupare förståelse av bygg- 
 konceptet. 
•	 Är	man	med	i	ett	tidigt	skede	kan	man	
 dessutom gå runt och inspektera de 
 olika komponenterna innan tak och 
 väggar byggs in. Det gör det lättare att 
 hitta dem senare. 
•	 Den	driftsansvarige	har	deltagit	i	arbetet	
 med att ta fram och välja lösningar under 
 arbetets gång. På det sättet har Entra 
 kunnat vidta många bra åtgärder. 

Ett genuint intresse. Tom Ivar Riseths 
bidrag som driftansvarig har märkts extra 
tydligt i samband med utformningen 
av driftsystemet. Att gränssnittet skulle 
ha så få färger som möjligt har varit ett 
konkret önskemål. Med många färger blir 
det nämligen svårt att se varningarna. I 
anläggningen på Fredrik Selmersvei 4 blir 
komponenterna röda om ett larm utlöses. 
Fastigheten har tre olika driftsystem – 
tekniska anläggningar, nödbelysning och 
brand – som visas på varsin bildskärm i 
driftsrummet. Att tolka informationen 
kräver en viss förståelse av systemen och 
ett genuint intresse. Och i en fastighet som 
denna, med många komponenter, behöver 
man ha specialistkompetens för att förstå 
driftsystemet. 

170 energimätare.
Energianvändningen står naturligtvis i 
fokus vad gäller driften, inte minst för 

hyresgästerna, som blivit 
mer och mer miljömedvetna. 
Hyresgästerna har tillgång till 
fastighetens energiövervak-
ningssystem (Optima). Efter 
renoveringen ökade antalet 
mätare från 10 till 170. Mät-
arna har visat sig vara mycket 
användbara som felsöknings-
verktyg och hittills har man 
inte upptäckt några onödiga 
mätare. Samtidigt behöver 
mätresultaten presenteras 
på ett smart sätt i Optima-
systemet, vilket man löst 
genom att gruppera mätarna 
och placera dem i olika block, 
till exempel för ventilation. 
Dessa energiblock togs fram 
i samarbete med Entro och 
Evotek. Att öka användbar-
heten genom att kombinera 
energimätarna i olika block 
har varit mycket värdefullt för 
Entra, som redan har använt 
metoden i en annan av 
bolagets fastigheter. 

QR-koden på komponenterna gör det lätt att lägga in 
avvikelser som sedan automatiskt registreras i FDV-systemet. 
Helge Stugård skannar koden med en app i sin telefon. 

Med en hybrid-PC eller surfplatta kan 
Tom Ivar Riseth övervaka driftsystemet 
för hela fastigheten.  
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