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Innhold  # 2.2010

10  enerGimerKinG Som verKtøy 
 energiattestene er kun et middel til å forbedre byggene. det er når 

tiltakene settes ut i livet, at energibruken reduseres og hensikten 
med ordningen realiseres. det norske Myntverket vil spare 500 000 
kWh i året som følge av en totalteknisk rehabilitering signert gK.  
Fra høyre teknisk sjef torbjørn Hansen, energidirektør torfinn lys–
fjord fra gK norge og prosjektleder Pål nagel i gK på notodden. 

3 tema
 Kiruna: För att kunna börja bryta malm 

1 365 meter under jord krävs just nu att 
vattnet pumpas bort med pumpstationer  
– och då krävs bra ventilation. det är skälet 
till att gunnar Karlsen Sverige AB finns på 
plats i lKABs mörka djup. 

9 SuPerSmart KlimaanlæG 
 i dette efterår blev det gamle ventilations-

anlæg hos rådgivningsfirmaet rambøll 
Olie & gas erstattet af et nyt, teknisk 
avanceret anlæg. nu kan da ansatte hver 
især regulere temperatur og luftmængde  
i deres eget kontor.

14 invändiG Service 
 invändig rengöring av vattenburna  

medie system kan förbättra effekten på 
anläg gningen. 

16 utviKlinG: Krevende 
 KombinaSjonSbyGG

 de nye lokalene til norsk Medisinaldepot  
i Oslo setter entreprenørene på prøve.

18 ProFil

 ”Hur svårt kan det va?” är ett uttryck Vd 
göran Krafve i gunnar Karlsen Sverige AB 
använder rätt mycket. enligt årsapporten 
är då också hans vision att skapa ett företag 
som det blir omöjligt att konkurrera med. 

22 aKtuelt
 gKs nye kontor i Oslo vil holde passivhusstandard og blir et 

 utstillingsvindu der de tekniske løsningene er optimalisert for  
lavt energibruk.
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   Ventilation
i mörka
          djup

»

3tema: Under jorden

 ett arbete På höG 
– eller djuP – nivå, 
 beroende På hur  
man Ser det. GK har 
en mycKet  SPeciell 
uPPdraGS Givare:  
lKab i Kiruna. 



”Nu ska du få se hur mörkt det är här nere.” 
Björn Henriksson stänger av bilen. 

Med ögonen försöker jag förtvivlat hitta en ljus-
punkt. Jag sätter handen mitt framför ansiktet och 
viftar. Inget resultat. Det finns helt enkelt inget ljus 
1 365 meter rakt ner i den svenska berggrunden. 
Inte så konstigt. Men ändå ganska skrämmande. 

– Ja, nog tappar man lokalsinnet om ljuset för-
svinner. Och kompasser funkar inte heller, säger 
Björn Henriksson. 

– GPS? frågar jag.
– Den får nog vara i huvudet, säger Björn 

 Henriksson med norrländskt lugn. 
Vi befinner oss längst ner i Kirunas industri-

gruva, en del av den svenska industrins hjärta. 
Malmkroppen är ungefär fyra kilometer lång, 
med lutning in mot Kiruna. Totalt tar man upp 
80 000 ton malm – varje dag. 

Kineserna driver på efterfrågan, omsättningen 
har skjutit i höjden och den senaste delrapporten  
är stark. Så stark att den kan förflytta berg. Eller  
en hel stad. För Kiruna ska flyttas. Kirunaborna 
nickar försiktigt positivt åt flytten. De vet att gruvan 
är navet för näringslivet. Diskussionen hos Kiruna-
borna handlar därför inte om att staden ska flyttas 
– snarare vart den ska flytta. Det blev också den 
viktigaste politiska frågan i senaste valet. 

Vårflod I oktober
LKAB är således ett oerhört viktigt företag för 
Norrland. Och för Sverige. Järnmalmen är en 
viktig och attraktiv resurs som exporteras över 
hela världen. Den järnmalm som produceras här 
består av magnetit, som har högt järninnehåll 
och dessutom är magnetiskt vilket förenklar 
framställningen och gör den betydligt mer 
 miljömässigt fördelaktig än andra malmsorter. 
Här har malmen brutits i över hundra år och 
sedan dess har man arbetat sig ner i berget. 

Nuvarande huvudnivå ligger på 1 045 meters 
djup. Men snart måste man ner ytterligare en 
nivå – till 1 365 meter. Det är också skälet till att 
Gunnar Karlsen Sverige AB (GK) finns på plats. 
För att kunna börja bryta malm på den här nivån 
krävs just nu att vattnet pumpas bort med pump-
stationer – och då krävs bra ventilation.

Vi befinner oss 700 meter under havet. Vårfloden 
har dessutom precis avslutats. Det tar några månader 
för smältvattnet att tränga ner genom berget. Därför 
bygger man tre pumpstationer – och för att kunna 
bygga dem behövs luft. Just nu arbetar GK med att 
dra ventilation till två av projektets tre pumpsta-

tioner (den tredje är ännu inte utsprängd ur berget).
– Förutsättningarna är speciella. Det är 

trångt, mörkt och besvärligt. Att hänga upp ven-
tilationsrör i berg på nästan fyra meters höjd är 
en utmaning. Bara att få ner sakerna under jord 
är ett gediget arbete. Det går inte att säga annat 
än att det här är ett extremjobb, säger Magnus 
Rönnberg, chef Region Nord på GK.

Att arbeta för ett stort företag som LKAB är 
samtidigt något som GK värderar oerhört högt.

– De är otroligt professionella att arbeta till-
sammans med i den här typen av projekt. De är 
en fantastiskt fin organisation och vi har fått 

TEMA: UNDER JORDEN

– Vi är fantastiskt nöjda med gK:s arbete, säger Björn Henriksson, 
lKAB, projektledare för alla medieanläggningar på den nya 
huvudnivån som håller på att färdigställas. 

gK:s lastbil får följa med på mycket speciella uppdrag. just  
nu placeras ett ställningsmontage på flaket för att nå ända upp  
i taket på pumpstationen.

”Det krävs flexibilitet och stort tålamod för att klara den här 
typen av uppdrag. Det har fungerat väldigt bra med GK.” 
Björn Henriksson, projektledare lKAB
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enorma förtroenden från dem, som givetvis ska 
förvaltas väl, säger Magnus Rönnberg. 

Mörker och tålaMod
Djupt nere i de mörka gångarna förstår vi varför 
arbetet är ganska besvärligt. Rören måste hänga 
minst 3,6 meter ovan jord för att lastbilarna inte 
ska stöta i dem när de transporterar upp malm 
och gråberg. På sina ställen är vägarna så smala 
att lastbilarna inte kan köra förbi GK:s lastbil. 

– Då är det bara att plocka ihop allt och ställa 
sig i en sidogång och sedan plocka upp allt och 
börja om igen. Det kräver lite tålamod, men  
det är inga problem. Det är ju så det funkar  
här, säger Bertil Aspholm, som arbetat i både 
Malmbergets och Kirunas gruva för GK:s räkning. 

För att kunna planera arbetet med alla olika 
underleverantörer som befinner sig i gruvan har 
man dagliga möten. Dels av säkerhetsskäl, dels 

för att koordinera logistiken på de 40 mil väg 
som finns under jord.

– Det är oerhört många olika entreprenader på 
plats. Det krävs flexibilitet från alla håll. GK har 
flyttat sig till andra platser och fortsatt arbetet 
där det inte är så mycket andra entreprenader 
eller trafik i rörelse utan problem. Det har funge-
rat väldigt bra, säger Björn Henriksson.

Just nu drar man en 400 meter lång luftkanal 
som leder vidare till ett ställverk med luftaggre-
gat som leder vidare till de nedre delarna av 
 gruvan – till exempel pumpstationerna. Luften 
trycks ner med stora fläktar och värms för att det 
inte ska bli isbildning i schackten nere i gruvan. 

– Det krävs en del luft här nere, vi har stora 
hus med fläktar ovan jord, säger Björn Henriks-
son. 

Totalt ska sex ställverk byggas, fyra av dem är 
så gott som klara. 

StällVerken ”enkelt” jobb
Björn stannar till vid UK27, ett ställverk 1 070 
meter under jord. Eller AVV 1070, som man 
säger enligt gruvans glosbok. Det här är det 
 ställverk som först kommer att tas i drift. 

– GK står för hela installationen. Vi har stora krav 
på ventilationen i ställverken. Här krävs ett konstant 
övertryck så att vi inte får in damm i ställverket.

Bara om någon månad är ställverket igång, 
och då får man inte längre gå in i ställverkets 
hjärta. Det är där vi nu står, bland tusentals 
 sladdar, noggrant placerade i mängder av skåp 
längs med väggarna. 

– Ett ställverk består av oerhört komplexa 
 system, och blir det någon störning drabbar det 
alltid alla. Och skulle det börja brinna stannar 
branden i ställverket, rök långt nere under jord  
är förödande, förklarar Björn Henriksson.

Enligt honom är det här ett relativt enkelt jobb »

i de flesta gångar hängs ventilationsrören upp på 3,6 meters höjd.



jämfört med att hänga upp ventilationsrören. Rit-
ningarna finns, hålen är färdigborrade. Men det 
finns en sak som skiljer arbetet från ett ”vanligt 
jobb”. Installationen sker långt under jord.

– Det krävs självklart väldigt god planering på 
materialflödet. Glömmer man något ovan jord 
tar det ofta flera timmar att hämta materialet. 
Men GK har skött sig bra så länge vi har jobbat 
ihop, ler Björn. 

SoM SjU  Globen-byGGnader
Vi kör djupare ner i berget till KP112, den pump-
station som blivit klar först. Längs med vägen 

står små räddningskammare som ser ut som con-
tainrar fyllda av luft som räcker i fyra timmar. 

– Även om den är fylld av folk, säger Björn 
lugnande. 

Mörkret är påträngande och luften kvav. Vår 
bil skakar ordentligt på vägarna som ännu inte 
hunnit asfalteras. Stora lastbilar lyser plötsligt 
upp de slingrande tunnlarna och dånar förbi. Det 
är mycket gråberg som ska upp ur gruvan. För att 
få en uppfattning om hur mycket det är drar 
Björn liknelsen med Globen i Stockholm. Bara i 
det här projektet forslas berg upp som kan lik-
ställas med sju Globen-byggnader. 

Så svänger vi av från huvudvägen och snart 
öppnar sig berget till ett stort, upplyst hålrum 
som snart innehåller en komplett pumpstation. 
Det borras, svetsas och vattnet ligger i stora 
pölar. Pumpstationerna avlöser varandra med 
300 meters höjdskillnad, så vattnet som finns här 
pumpas upp till en bassäng 300 meter upp i gru-
van, för att sedan pumpas vidare till nästa nivå. 
Här arbetar GK just nu med att dra luftkanaler. 

– Det går ganska snabbt, de brukar hålla en 
hastighet på sex meter kanal per timme, säger 
Björn Henriksson. 

Lastbilen står parkerad och just nu arbetar en 
annan entreprenad med ett ställningsmontage på 
lastbilen så att flaket når ända upp till taket där 
rören ska fästas. 

– Här är det 12-15 meter till taket. Även om 
rören inte är så tunga så är de stora och otympli-
ga, säger Björn.

På väg upp från gruvan somnar jag. Det är 
tunn luft djupt nere i gruvan och mörkret är 
påtagligt. Resan upp tar en bra stund och Björn 
skrattar när han märker att jag somnat.

– Man är rejält trött efter en dag i gruvan. När det 
dessutom är lika mörkt när man kommer upp igen så 
är det ganska tufft. Å andra sidan är det skönt att 
jobba i gruvan vintertid – det är ju varmt här. 

Text: Lina Skandevall Foto: Lars Thulin

TEMA: UNDER JORDEN

fakta/lkab

lKAB är en internationell högteknologisk mineralkon-
cern. Man är världsledande producent av förädlade 
järnmalmsprodukter för ståltillverkning. des sutom 
växer produktionen av mineralprodukter till andra 
 industribranscher. Marknaden är främst europeiska 
 stålverk. Andra viktiga marknader är nordafrika, 
 Mellanöstern och Sydostasien. Här jobbar ungefär 3 700 
medarbetare, där 600 av dem befinner sig utanför 
Sverige. Koncernen består av 30 bolag i ett femtontal 
länder.

»

Malmen krossas och forslas vidare till ett schakt där den förs upp till ytan. 

Magnus rönnberg, 
chef region nord på gK.
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nye fag, kompetencer og 
specialer er kommet til, der-
for ændrer vi vores navn for 
at forstærke gK-begrebet. 
Baggrunden for navneskiftet 
er ønsket om at forene og 
integrere gK’s fag, tekniske 
kompetencer og specialer 
fra de tre hovedselskaber i 
henholdsvis norge, Sverige 
og danmark med fokus på 
forretningsudvikling og en 
vision om, at kunne tilbyde 
alle ydelser indenfor instal-
lations-, energi- og bygnings-
teknik.

Alle kompetencer og 
specialer tilbydes som 
traditionelle håndværksfag 
og i kombination heraf i form 
af totaltekniske entrepriser 
(tte) og totaltekniske 

serviceydelser (ttS) samt  
en række specialer indenfor 
energi, indeklima, renrums-
teknologi, teknisk bygnings-
drift m.fl.

gK Ventilationsgruppen 
A/S har således udviklet sig 
fra at være en ren ventilati-
onsvirksomhed til en 
landsdækkende flerfaglig 
virksomhed, der tilbyder 
ydelser og leverancer inden 
for vvs, sprinkling, køl, 
bygningsautomatik, 
tyveri- og brandalarmer.

Med den stærkere 
skandinaviske profil vil gK’s 
kunder drage fordel af de 
samlede kompetencer og 
specialer, der udvikles på 
tværs af gK’s selskaber i 
danmark, norge og Sverige.

gK Kulde er nå i ferd med 
å jobbe seg inn i et nytt 
marked; kjøleinnredninger 
i dagligvarebransjen. nylig 
installerte gK et såkalt 
transkritisk anlegg hos 
rema 1000 i Vadsø, med 
CO2 som kuldemedium.

– dette er et naturlig 
medium og er heller ikke 
belagt med avgifter fra 
myndighetene, sier ivar 
Pedersen hos kuldespesialis-
ten Kitek som ble kjøpt av gK 
i 2009. Han forteller at de 
har levert anlegg med dette 
kuldemediet siden 2004, 
men at det er forholdsvis 
nytt at de leverer det i 

kjøleanlegg. til nå har det 
vært brukt i fryseanlegg. nå 
blir imidlertid stadig flere 
kuldemedier forbudt eller 
underlagt krav til periodiske 
kontroller av installasjonene, 
og det påvirker valg av 
kuldemedier. 

– dette er CO2 fra 
oljeindustrien som nå 
gjenbrukes i kjøleanlegg. Vi 
opplever på mange måter et 
generasjonsskifte i kulde - 
bransjen, sier Pedersen.  
de har allerede levert 
transkritiske anlegg i et 
par-tre år, og ser at etter - 
spørselen er i ferd med å 
stige.

– Vi har vært fast 
leverandør og servicepart-
ner for rema 1000 i flere år, 
og de forespurte oss om 
transkritisk anlegg. Vi vant 
trolig jobben på grunn av 
kompetanse og pris, 
konstaterer Pedersen som 
sier jobben er estimert til 
800 timer. 

Fagdirektør for kulde-
faget i gK norge, Ole jørgen 
Veiby, sier transkritiske 
anlegg er fremtiden.

– det startet med frys,  
og benyttes nå stadig mer i 
kjøleanlegg, med særdeles 
gode resultater. 

LAndsdEkkEndE AVTALE 
MEd  ForsVArsbygg i hAVn
gK norge vant anbudsrunden og har signert en omfat-
tende rammeavtale for tjenester innen drift, vedlikehold 
og nyanskaffelser av ventilasjonsanlegg,  avfuktere og 
kjøleanlegg. Avtalen gjelder for samtlige av Forsvars-
byggs markedsområder, og i tillegg på drift og vedlikehold 
av Sd-anlegg i Oslo, Oslofjord og østlandet. 

Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt 
Forsvarsdepartementet og en offentlig eiendomsaktør, 
som bygger, drifter og selger eiendom for Forsvaret.

Avtalen som gjelder i fire år, signeres her av gKs styreleder og eier, 
john-erik Karlsen til høyre og administrerende direktør Frode Sjursen 
i Forsvarsbygg. 

GK ventilations-
gruppen bliver til 
GK danmarK a/S
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Da kravene i TEK 07 ble obligatoriske 1. august 
2009, var det med mål om å bidra til 25 prosent 
lavere energiforbruk i alle nye bygg. Men forskrif-
ten hadde ikke vært lenge i drift før den ble erstat-
tet av TEK 10, der kravene til et byggs beregnede 
netto energiforbruk er skjerpet med ytterligere 10 
prosent. De stadig strengere kravene skyldes risi-
koen for knapphet på energi, samt Norges forplik-
telser i forhold til EØS-avtalen, oppgir Teknisk 
direktør Bjørn Stuland Johansen i GK  Norge.

– Til tross for tidligere innstramminger i regel-
verket, har energibruken økt. Det vil komme ytter-
ligere innskjerping. Myndighetenes ambisjon er at 
kravene til passivhus skal være normalen allerede  
i 2015, sier Johansen. Han minner om at Norge 
har forpliktet seg til EUs 20-20-20-mål, som inne-
bærer 20 prosent reduksjon i utslipp, 20 prosent 
reduksjon i energibruk og 20 prosent høyere andel 
av produsert fornybar energi – innen 2020.

konkrete kraV
Dersom man bygger etter dagens forskrift, TEK 
10, vil bygget klassifiseres som et C-bygg etter 
energimerkeordningen. Et B-bygg krever at 
energi bruken er 75 prosent av et C-bygg, mens et 
A-bygg er 50 prosent av C. For passivhusstandard 
er kravene ennå strengere. 

– I TEK-ens minstekrav ligger et rammetall  
for totalt netto energibehov til grunn, for ulike 
bygningskategorier, forklarer han. En kontorbyg-
ning har nå eksempelvis en energirammekrav på 
150 kWh per kvadratmeter oppvarmet BRA per 
år. I TEK 07 var rammen 165 KWh.

robUSte løSnInGer
Den nye forskriften forbyr å installere oljekjel for 
fossilt brensel til grunnlast, og det stilles i tillegg 
krav til at bygninger over 500 kvm oppvarmet 
brutto areal skal prosjekteres og utføres slik at mini-
mum 60 prosent av netto varmebehov kan dekkes 
med annen energiforsyning enn direktevirkende 
elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker. 

De stadig skjerpede kravene vil og bør påvirke 
bransjen, tror Bjørn S. Johansen.

– Av energirammen på 150 kWh for kontor-
bygg, går rundt 100 kWh til tekniske installa-
sjoner. Det betyr at våre fag utgjør to tredjedeler 
av totalforbruket og at det er av stor betydning at 
vi finner løsninger som får ned energiforbruket, 
understreker Johansen og peker på løsninger for 
behovsstyring av lys og luft, redusert energifor-
bruk til vifter og pumper, varmepumper og 
 gjenvinning som løsninger som må tas i bruk. 
Han påpeker videre at det må være robuste, 
driftssikre løsninger som på hensiktsmessig vis 
kan styres, overvåkes og følges opp av brukerne.

– Installasjonene skal fungere og gi verdi 
 gjennom hele byggets levetid. Derfor er det 
 hensiktsmessig at de tekniske fagene involveres 
tidligst mulig i prosjektene for best mulig tverr-
faglig samarbeid. 

Tekst: Sissel Fornes

Energikravene skjerpes igjen

ObLigaTOriSk uavhengig kOnTrOLL på Trappene
Fra 1. juli neste år innføres krav til obligatorisk 
uavhengig kontroll i byggeprosjekter. dette 
gjelder for våtrom, bygningsfysikk, energieffek-
tivitet, konstruksjonssikkerhet, geoteknikk og 
brannsikkerhet. lovendringen er et uttrykk for 
at myndighetene mener det gjøres for mange feil 
i byggeprosjekter, mener teknisk direktør Bjørn 
S. johansen i gK norge AS.

– Behovet for ekstern kontroll ville bortfalle  
om aktørene i bransjen leverte perfekt arbeid  
og kunne dokumentere det, fastslår johansen som 
sier næringen er spent på hvordan dette vil fungere. 

– På enkelte områder vil det være rom for 
synsing , og det er ikke utenkelig at ordningen  
vil føre til mye gromt stoff og solide inntekter 

for andre næringer - les advokatstanden, 
poengterer han. 

gK norge vil vurdere å søke om sertifisering 
som uavhengig kontrollfirma, men det er med 
blandede følelser. når konkurrenter skal gå 
hverandre etter i sømmene, åpner det for 
diskusjoner og uenigheter der det ikke finnes et 
fasitsvar.

– Men vi ser også at bransjen har forbedrings-
potensial og er selvsagt ikke negative til 
ordninger som høyner kvaliteten på det som 
leveres. Her er mange som kan bli flinkere til å 
granske og frembringe dokumentasjon på det 
arbeidet som er utført. en ekstern kontroll tar 
uansett ikke bort kravet til egen kvalitetssikring. 

Bare elleve måneder etter at den forrige utgaven av byggtekniske forskrifter (teK07) 
ble gjort gjeldende, er kravene til et byggs netto energibehov strammet ytterligere inn.

teknisk direktør Bjørn Stuland johansen påpeker at ytterligere 
innstramminger kommer idet myndighetenes ambisjon er 
 passivhusstandard innen 2015.

aktUElt
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På Rambøll Olie & Gas i den vestjyske havneby 
Esbjerg er de knap 200 medarbejdere nu sluppet 
af med træk og støj fra det gamle ventilations-
anlæg. I stedet har de fået et nyt, supersmart 
 støj svagt anlæg, hvor de hver især kan regulere 
 temperatur og luftmængde i deres eget kontor  
og få det, præcis som de vil have det.

Det er GK Danmarks afdeling i Varde, der har 
stået for forbedringerne. I sommer gik teknikerne 
herfra i gang med at skifte 125 indblæsningsar-
maturer i Rambølls firmadomicil ud med nye, 

avancerede armaturer med integreret styrings-
automatik, der betyder, at man kan variere luften 
i de enkelte kontorer. 

Det gamle ventilationsanlæg gav samme luft  
i hele bygningen med det resultat, at nogle fik for 
lidt og andre for meget luft med træk og støjgener 
til følge.

et pUSleSpIl
Største udfordring ved udskiftningen af anlægget 
var, at det skulle ske, mens medarbejderne sad i 

huset og arbejdede bag deres skriveborde eller i 
mødelokalerne. 

”Det var lidt af et logistisk puslespil at tage de 
gamle armaturer ud og sætte de nye ind, samtidig 
med at de ansatte skulle passe deres arbejde. Det 
krævede en masse koordinering og planlægning. 
Men i sidste ende lykkedes det fint, uden at vi gik  
i vejen for hinanden,” fortæller projektleder Hans 
Kurt Rasmussen, der har stået for den store reno-
veringsopgave.

teknISk kræVende 
Ofte byder den slags sager på ubehagelige over-
raskelser undervejs. Men ifølge projektlederen 
slap man nogenlunde helskindet i dette tilfælde. 

”Selve indreguleringen var ikke så ligetil, som 
vi havde håbet. Den viste sig at være teknisk langt 
mere krævende end forventet. Derfor endte vi 
med at bruge en del flere timer på arbejdet, end 
det var meningen,” siger Hans Kurt Rasmussen.

Han understreger dog, at besværlighederne blev 
opvejet af andet, der gik nemmere end forventet.

”Der er næsten altid lidt gynger-og-karruseller 
i sådanne opgaver. Så i sidste ende opnåede vi 
nogenlunde den dækning, der var budgetteret 
med,” siger han. 

ekSpertISe Udefra
Opgaven hos Rambøll Olie & Gas i Esbjerg  
kom i stand via GK-medarbejdernes personlige 
netværk og beløber sig til omkring halvanden 
million kroner. Det er den første opgave af slag-
sen for GK Danmarks afdeling i Varde. Af samme 
grund hentede man ekspertisen, til selve den tek-
niske indregulering, fra GK Danmarks Odense 
afdeling frem for at bruge egne folk.

GK’s afdeling i Varde rummer i alt ti fast 
ansatte plus et hold af montører, som man 
 trækker på efter behov. 

Tekst: berit andersen

i dette efterår blev det gamle ventilationsanlæg 
hos rådgivningsfirmaet rambøll Olie & gas sat 
i stå og erstattet af et nyt, teknisk avanceret 
 anlæg. Opgaven blev løst af gK danmark. 

gk Skaber beDre kLima 
hOS rambøLL i eSbjerg

Projektleder Hans 
Kurt Rasmussen 
ved GK Danmarks 
afdeling i Varde.

”Det var lidt af et logistisk puslespil at tage de gamle 
 armaturer ud og sætte de nye ind, samtidig med at de 
ansatte skulle passe deres arbejde.”



ENERGI

– Myntverket har hatt høye energi-
kostnader, medgir teknisk sjef  torbjørn 
Hansen ved det norske Myntverket.  
Under: mynt pregpressen som spytter ut 
750 mynter i minuttet.
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»

i bergstaden Kongsberg fosser Lågen skummende 
forbi sentrum. På den andre siden av elva ligger 
Det Norske Myntverket, som utvikler, produ-

serer og selger sirkulasjonsmynt, minnemynt  
og medaljer for det nasjonale og internasjonale 
markedet. Ja, selv medaljen som tildeles Nobels 
fredsprisvinnere lages her. Den automatiserte 
myntpregpressen preger 750 mynter i minuttet. 
Kjører man ett skift i døgnet, kan man følgelig 
årlig produsere ca. 160 millioner mynter ved 
myntverket. Mange penger. 

Men da Myntverket fikk analysert bygningen  
i forbindelse med energimerking, kunne GK 
 imidlertid påvise at det rant ut penger i overflødig 
energibruk også. Bokstaven F på attesten var 
ingen god nyhet for teknisk sjef Torbjørn Hansen.

– Vi visste at vi ikke ville få et bra merke, men 
ble likevel overrasket over resultatet, forteller 
Hansen, som sier ordningen satte fart i et område 
de lenge hadde ønsket å ta ordentlig tak i ved 
Myntverket, uten helt å lykkes. Da loven om 
 energimerkeordningen ble innført i Norge i 
 sommer, tok han derfor kontakt med GK som  
har vært servicepartner helt siden de installerte 
ventilasjonen i hovedbygningen for 20 år siden. 

– Det er en grunn til at vi har holdt oss til GK  
i alle år. De gjør bra arbeid.

ManGe GjenGanGere
Loven krever at alle næringsbygg over 1 000 m2 
som skal selges eller leies ut har gyldig energi-
attest. Attesten består både av et energimerke og  
et oppvarmingsmerke, og viktigst, en liste med 
 tiltak som ved gjennomføring gir energireduksjon 
og et bedre energimerke. Det er denne lista det nå 
er tatt tak i. Samtlige ti punkter er ferd med å bli 
gjennomført, ved hjelp av GK Notodden som 
også stod for selve merkingen.

– Vi så raskt at det var lønnsomt å gjennom-
føre tiltakene, sier Torbjørn Hansen. 

Prosjektleder Pål Nagel i GK på Notodden har 
beregnet forventet energibesparelse ved hvert 
enkelt tiltak og synliggjort hva besparelsen i kWh 
utgjør i kroner og øre. 

– Prisen for å gjennomføre tiltakene er  
1,1 millioner kroner. Den årlige besparelsen blir 
på noe i overkant at 500 000 kWh, som tilsvarer 
omtrent 500 000 kroner, sier Nagel. Han presi-
serer at det ikke er noen usedvanlige funn eller 
«spektakulære» tiltak det handler om. Tvert 
imot.

– Dette er et helt gjennomsnittlig bygg, og med 
få unntak er tiltakene vi utfører her, gjengangere. 
Det mest spesielle er kanskje at alle klassikerne er 
å finne er her, poengterer han. 

energimerkingen resulterte i bokstaven F, men de foreslåtte tiltakene 
i attesten fikk det norske Myntverket til å bestille en totalteknisk 
entreprise fra gK umiddelbart. resultatet er ikke bare et bedre 
 energimerke, men en årlig energibesparelse på 500.000 kWh. eller  
en halv million kroner. 

Fra energi merking
til reell ENØk



»

ENERGI

– lønnSoMt proSjekt
Det er en totalteknisk rehabilitering som nå 
ut føres på Myntverket. Administrerende direktør 
Per Andersen legger ikke skjul på at den økono-
miske gevinsten som GK synliggjorde var utslags-
givende for investeringen. 

– Vi vet at energiprisene heller vil gå opp, enn 
ned. Dess dyrere strømmen blir, jo mer vil vi 
 spare i fremtiden. Dette er et av de mest lønnsom-
me prosjekter jeg har hørt om, fastslår Andersen 
som minner om at vintrene i Kongsberg er kalde. 

– Virksomheten har hatt høye energikostna-
der. Vi har også vært gjennom en omstilling, så 
det er velkomment å spare inn der vi kan, sier 
Andersen. Energimerkeordningen, som foranledi-
get tiltakene, har derfor fungert etter inten sjonen, 
mener han. 

– Ordningen stimulerer til å gjøre noe med ener-
gibruken og fungerer som en påminnelse til å ta tak 
i forhold man ikke umiddelbart tenker på, sier han. 

Nettopp dette er et viktig poeng. Torfinn 
 Lysfjord, direktør energi i GK Norge, påpeker  
at energiattest i seg selv ikke forandrer noe. 

– Energiattestene er kun et middel til å forbedre 
byggene, sier Lysfjord som minner om at GK Norge 
her skiller seg markant fra andre aktører i markedet. 

– Å utføre selve merkingen er ingen heksekunst. 
Det som skiller oss fra andre aktører, er at vi kan 
gå inn og forbedre merket / bygget. Så er vi også 
markedsledere innen energimerking i dag, forkla-
rer han. 

Går på bUnnlInja
Hovedbygget ved Myntverket er på ca. 3100 kvm 
og ble bygget i 1960, men fullrenovert i 1990. 
Bygget består av produksjonslokaler og kontorer. 
En vesentlig del av produksjonen er automatisert 
og energikrevende. På driftsrommet i kjelleren  
er serviceteknikere fra GK i full sving med de 
energireduserende tiltakene. Midt i rommet 
 troner den innvendige delen av en luft/vann 
 varmepumpe som skal varme opp varmtvannet.  
I tillegg skal en vann/vann varmepumpe utnytte 
overskuddsvarmen fra produksjonen til varmt-
vann, oppvarming og gatevarme. Og det siste 
utgjør ingen liten post, den stupbratte, asfalterte 
bakken utenfor produksjonslokalene må nemlig 
varmes opp for å være kjørbar på vinterføre. Det 
er ikke få biler som har fått et ublidt møte med en 
tilstøtende murvegg opp gjennom årene. Å varme 
opp 450 kvadratmeter asfalt trekker for øvrig 
mye energi. I fremtiden vil det bli mindre, for 

med ny automatikk vil driften bli optimalisert. 
Sensorer som  reagerer på temperatur og fuktighet 
sørger for at anlegget automatisk går redusert når 
det ikke er behov. 

– Det gir en besparelse på 50 000 kroner i 
året, utdyper Nagel. 

Andre tiltak som gir spesielt høy besparelse  
er vann/vann varmepumpa som alene reduserer 
energikostnaden med over 100 000 kroner i året. 
Også behovsstyring av ventilasjonen gir bra 
ut telling: sonespjeld som stenger av områder når 
det ikke er behov for ventilasjon av disse, er en 
investering på rundt 120 000 kroner, men gir  
til gjengjeld en årlig besparelse på over 80 000 
kroner. 

– Den store gevinsten for tiltakene vil finne 
sted om et par år. Da ligger besparelsen rett på 
bunnlinja til Myntverket, konstaterer Pål Nagel. 

enerGIoppfølGInG
På driftsrommet er nå all automatikk samlet i  
ett panel, med integrert energioppfølgingssystem 
som gjør det mulig å lese, varsle, avdekke og 
identi fisere endringer i energibruken. I fremtiden 
er planen oppkobling mot SD-anlegg, slik at 
anleggene følges via nett, fra hvor som helst. 

et av de enkle tiltakene som blir utført, er å isolere flenser og 
ventiler for å unngå energitap. 

– Bygget er helt gjennomsnittlig og tiltakene må karakteriseres 
som gjengangere. Men den årlige innsparingen er betydelig, 
understreker prosjektleder Pål nagel i gK på notodden 

 enerGIredUSerende tIltak Ved  

MyntVerket, I prIorItert rekkefølGe

› energioppfølging
›  ny styring av gatevarmen
› Varmepumpe
› ny varmeautomatikk
› direktedrevne vifter
› Behovsstyrt ventilasjon
› Varmepumpe for varmt tappevann
› trykkstyrt varmeanlegg
› lysstyring 
›  isolere flenser, ventiler, med mer

 Fakta
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Av mindre kompliserte tiltak er også de reim-
drevne viftene erstattet av nye, direktedrevne vifter. 
Et enkelt og samtidig veldig vanlig tiltak, noe vi 
gjør nesten daglig i GK, forteller teamet fra GK.

– Vi er ikke ute og lager disse jobbene. De lig-
ger der. Alle kan komme å si at viftene bør byttes. 
I GK regner vi på det, og sier «bytt vifter, så spa-
rer du 20 000 kroner i året,» sier energidirektør 
Torfinn Lysfjord.

Han påpeker at det er lurest å ta tak i det som 
er enkelt. Som på driftsrommet på Myntverket, 
der de nå også isolerer komponenter. 

– Det er lett å glemme flenser og ventiler, men 
energitapet er betydelig. Det er økonomien som 
er interessant. Vi regner på det og får gjort disse 
enkle tingene, understreker han. 

Myntverkets tekniske sjef er fornøyd med at 
energibruken reduseres.

– I dag er såkalt «lean production» målet for 

de fleste produksjonsbedrifter. Det innebærer at 
man fjerner alt man kaster bort tid eller penger 
på, og forsøker å produsere mest mulig effektivt. 
Det kan fort bli at man reduserer på folk, her 
reduserer vi 500.000 kWh i energibruk, fastslår 
han. Myntverket har igjen søkt Enova om støtte, 
men etter to avslag på tidligere prosjekter er ikke 
Teknisk sjef for optimistisk. Til nå har ENØK-
prosjektene ved Myntverket blitt karakterisert 
som «for gode» til å utløse støtte. 

Teknisk sjef Torbjørn Hansen påpeker at det 
uansett er naturlig å se på muligheter til energi-
reduksjon all den tid man ser på smarte metoder 
for produksjon.

– Det Norske Myntverket er en moderne produk-
sjonsbedrift. Hver krone teller på bunnlinja. Her 
lager vi penger, vi kaster dem ikke ut av vinduet.

Tekst: Sissel Fornes Foto: Fredrik naumann

enerGIMerkInG:

› Alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies  
ut skal ha en energiattest, som viser hvor god 
 beregnet energistandard bygningen har.

› Ordningen innebærer et merkesystem, der 
 karak teren A er best og g er dårligst. 

›  Merkeordningen innebærer at det skal utarbeides 
forslag til tiltak som skal gi reduksjon i energi-
bruken, samt et oppvarmingsmerke som angir 
hvor stor del av energien brukt til oppvarming  
som stammer fra fossilt brensel.

› Merkeordningen har sitt utspring i Bygningsenergi-
direktivet, som ble vedtatt av europarlamentet  
og rådet for den europeiske Union i 2002. 

›  energiattest for yrkesbygg kan bare utføres av en 
person som minimum har bacherlor-grad og minst 
to års erfaring med energianalyse. 

›  i norge forvaltes ordningen av nVe – norges 
Vassdrags- og energidirektorat.

www.energimerking.no

Servicetekniker geir Seland samler her all automatikk i et panel, med integrert energioppfølgingssystem. i skapet bak er den reimdrevne viften erstattet av en ny, direktedreven vifte. 

– Den store gevinsten for tiltakene vil finne sted om et par år. 
Da ligger besparelsen rett på bunnlinja til Myntverket. 
Pål nagel, prosjektleder hos gK notodden



SERVICE

Service. Ofta förknippat med 
vänligt bemötande, kompetens 
och kundfokus. På gK är det så 
mycket mer. det handlar även 
om drift, genomgång och skötsel 
av teknisk installation.

– Men självklart är våra kundrelationer en av 
våra absolut viktigaste stöttestenar i företaget, 
säger Maria Zander, avdelningschef med ansvar 
för just service.

För att förknippas med god service i ventilati-

onsbranschen handlar det om att vara pålitlig, 
proaktiv och erbjuda bra service för anläggning-
arna. Med alla nya installationer följer en så 
kallad garantiservice som sträcker sig mellan  
1 och 5 år beroende på installation. 

– Vi följer installationen hela tiden, byter 
 filter och ser till att allt fungerar. Sköter vi det 
har vi förhoppningsvis en fortsatt god relation 
med våra kunder även efter att garantin löpt ut, 
säger Maria Zander. 

Hon menar att serviceavtalen är ryggraden i 
hela serviceverksamheten.

– Eftersom vi känner våra kunder kan vi 
möta deras nya behov och lösa förändringarna 
tillsammans. Halva jobbet är att vara lyhörd för 

kunden och väl påläst för att kunna hjälpa till 
med de bästa lösningarna. Vi finns på plats och 
kan deras anläggning. 

proaktIV SerVIce
Som avdelningschef har Maria ansvar för den 
organisation som sköter det vardagliga service-
arbetet. Totalt har hon 27 personer under sig, från 
serviceledare och kundansvariga till servicetekni-
ker. Alla är viktiga. Om servicen inte utförs konti-
nuerligt kan det innebära stora kostnader på grund 
av haverier eller energiförluster. Maria Zander 
 förklarar: 

– För industrikunder är det extra viktigt. 
 Följer man inte status på utrustningen kan det 

En rengöring av systemet gör att det håller  längre, 
blir mer effektivt och därmed mer energisnålt. 
Samtidigt slipper man köpa nya system stup i 
kvarten.

Ändå är den här typen av teknik fortfarande 
relativt oanvänd, och det finns en stor marknad 
att beta av. 

– Först tar vi vattenprover som sedan skickas 
till analys. Där ser vi om vattnet är missfärgat, 
mäter järnhalt och vattnets innehåll i stort, säger 

Erik Asplund, Gunnar 
Karlsen Sverige AB:s 
 specialist på området. 

Baserat på levererad 
analys rådgör man sedan, 

tillsammans med Chemiclean, om vad som 
 behöver göras. Ibland räcker det med att byta 
 glykolfyllning. 

– Vid tvätt av system så destruerar vi på 
 glykolen och kör in vatten i systemet. Sänker  
eller höjer pH-värdet beroende på vilken typ av 
beläggning som sitter inne i växlarna eller rör. 
Om vi exempelvis hanterar sjövatten, är det 
oftast en organisk igentäppning som ska bort  
i växlarna. Då behandlar vi stoppet med basisk 
tvätt upp till pH 13. Efter det neutraliserar vi 
vattnet så att det når pH5, vilket i sin tur innebär 
att vi kan spola ner vattnet i ett vanligt avlopp 
utan att påverka reningsverk, berättar Erik 
Asplund. 

När systemet tvättas så samlar vi upp all 
smuts i botten av behållarna som vi använder  
i reningsprocessen. Kunden kan sedan själv se 
hur mycket smuts som har rensats bort. 

Arbetet i sig är tidskrävande. Ett system som 
innehåller cirka 1,8 kubik tar omkring en vecka 
att rena, beroende på hur systemet är uppbyggt. 
Utöver dokumentationen på ytterligare ett par 
dagar. Före tvätt dokumenterar vi verknings-
graden samt efter för att se hur mycket bättre 
 verkningsgranden blivit.

– Ett typexempel är när vi gjorde tester på  
ett glykol i systemet, vilket vi nyligen gjorde hos 
en av våra kunder. Glykolen hade blandats med 
luft vilket gjort att systemet började rosta inifrån, 
vilket medförde att en pump skurit och växlare 
hade fått sämre verkningsgrad eftersom vi fått 
smuts i växlarna. Vi destruerade glykolen i syste-
met och genomförde en grundlig tvätt av alla sys-
temets delar. Efteråt fick systemet en jämn gen-
omströmning och därmed bättre effektivitet, 
säger Erik Asplund.

Parker Hannifin AB är världens ledande till-

– ServiceavTaLen är ryggraDen

ny teknik ger 
effektiva vattensystem

invändig rengöring av vattenburna mediesystem är ett av gunnar Karlsen 
Sverige AB:s teknikområden. genom att spola olika medel genom vatten-
kretsen, batterierna och växlarna förbättras effekten på anläggningarna.

erik Asplund är gunnar 
Karlsens specialist på 
rengöring av vattenburna 
mediesystem.
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leda till oerhört kostsamma produktionsstopp. 
Därför strävar vi alltid efter att ligga lite före. Vi 
anpassar våra serviceåtagande till kunden och 
våra tekniker går in i ett tidigt skede för att till 
exempel vibrationsmäta lagren och se tendenser 
om något är på väg att bli utslitet. Vi ser till att 
allt fungerar, helt enkelt.

lönSaMt att Se öVer befIntlIGa SySteM
Ett typiskt uppdrag för serviceavdelningen är 
att se över befintliga system ute hos kund. 
Maria Zander berättar om en bostadsrättsföre-
ning i Göteborg som funderat på att ansluta  
sig till fjärrkyla under flera års tid.

– Prisbilden var för hög, därför tvekade de. 

Vi såg över deras befintliga kylsystem – vilken 
prestanda hade den, vad levererade den? När vi 
tvättat ur systemet och följde upp status på rör 
och batterier, fick den betydligt bättre prestan-
da och kommer att klara sig i flera år till. 

lItet företaG Med Stora MUSkler
Det finns många konkurrenter på marknaden. 
Maria Zander menar att den främsta styrkan är 
att GK fortfarande upplevs som ett lokalt före-
tag fast med starka ägare.

– Vi kan hantera stora kunder och är stabila 
på marknaden. Vi har specialistkompetens och 
kan dessutom hämta teknisk kompetens från 
hela Sverige eller till och med Norge vid behov. 

GK är helt enkelt det ”lilla” företaget med det 
stora företagets muskler, säger Maria Zander. 

Framtiden ser med andra ord lovande ut. 
– Just nu pågår en nödvändig omorganisation 

som är förbaskat rolig att jobba med. Vi tänker 
nytt och utvecklingsmässigt. Det finns mycket att 
göra för mig som avdelningschef nu – och jag 
älskar det! 

verkare av teknik för rörelse- och styrsystem. 
 Företaget är också, sedan nästan fem år tillbaka, 
kund till GK. 

– GK arbetar med vår klimatkomfort. Deras 
många duktiga tekniker har hjälpt oss oerhört 
med ett stort system vi har haft problem med, 
säger Parker Hannifins anläggningschef Hans 
Krantz.

Han poängterar att problemlösningarna GK 
hjälpt till med i den 16 500 kvadratmeter stora 
anläggningen ”fungerar ypperligt”.

– Vi har haft problem med vårt värmeväxlar-
system. Det blir en del avlagringar och smuts som 
fastnar i ett system. GK:s rengöring har gjort att 
vi har fått igång systemet igen. Nu går det jämnare, 
blir effektivare och mer energisnålt, konstaterar 
Hans Krantz.

genom att grundligt rengöra systemet får man en jämn 
 genomströmning och bättre effektivitet. Foto: Chemiclean 

Maria Zander, 
avdelningschef 
göteborg service



UtVIklING

– Prosjektet er stort, byr på sammensatte utfor-
dringer og skal oppføres i løpet av kort tid, opp-
summerer prosjektleder Kjersti R. Haagaas i Vedal 
Entreprenør AS, som har spesialisert seg på total-
entrepriser i samarbeidskontrakt med Byggherrer. 

Ikke minst er prosjektet krevende med tanke 
på de tekniske fagene, der GK Norge har levert 
ventilasjon, kjøling og automatikk. Med Norsk 
Medisinaldepot som leietaker stilles det helt spe-
sielle krav når lokalene skal benyttes som distri-
busjonslager for så følsomme produkter som 
medisiner.

– Det er strenge krav til stabil temperatur. Det 
er særlig krevende fordi lageret er så stort og fordi 
temperaturen skal være tilnærmet lik fra gulv til 
tak, uten særlig påvirkning fra portåpninger. Her 
er dårlig med differansemarginer, utdyper hun. 
Totalt er det 8 tekniske rom på tak og til sammen 
27 ventilasjonsaggregater som skal forsyne 
45 000 m2 kontor og lager.

Distriktssjef Jan Bergstrøm i GK Norge AS 
bekrefter at oppgaven er krevende. 

– Det er et spesiallager som krever uvanlige 
løsninger. Av sikkerhetshensyn må det for eksem-
pel være redundante systemer, forklarer han. 

fokUS på MIljø
Det er ikke bare leietakeren som har spesifikke 
krav – det har også byggherren. Det nye nærings-
bygget i Alf Bjerckes vei 28 nord i Oslo er tegnet 
av Nils Torp arkitekter og er utviklet gjennom 
Alna Nord Utvikling (ANU), et selskap eid av 
Rom Eiendom AS og Aspelin Ramm Eiendom AS 
som representerer innovative utviklingsmiljøer 
med høye krav og ambisjoner på energi og miljø 
så vel som estetikk.

– Vi holder miljøfanen høyt i alle våre prosjek-
ter og har samtidig et krav til oss selv om å for-
skjønne våre omgivelser, heller enn å forsøple 
dem. Derfor investerte vi også noen ekstra 
 millioner i fasadene, for å gjøre bygget attraktivt 
og bidra til å høyne estetetikken i nedre del av 
Groruddalen, opplyser prosjektsjef Rolf Ham-
merseth i ANU AS. 

 Det nye bygget er et kombinasjonsbygg, der 
det i tilegg til lager også blir et eget areal med ca. 
4000 kvadratmeter kontorlokaler – området er 
på 75 x 75 meter. Et enormt kvadrat som skulle 
fylles av 240 arbeidsplasser. 

 – Både med tanke på lovgivning i forhold til 
dagslys og hyggelige arbeidsforhold for de som 

et lager på rundt 33 000 kvadratmeter som har stabil temperatur 
fra gulv til tak, året rundt, samt moderne kontorer: norsk Medisinal-
depots nye lokaler har høy arealeffektivitet, korte avstander, 
 effektiv vareflyt og førsteklasses energi- og miljøløsninger.

alf bjerckeS VeI 28

› Alna nord Utvikling AS (eies 50% av 
Aspelin ramm eiendom AS og 50% 
av rOM eiendom AS)

› Byggets størrelse: 45.000 kvm 
› leietaker: norsk Medisinalde-

pot, med 33.000 kvm pluss eget 
 parkeringsanlegg

› ledig for annen leietaker: 5.500-
11.000 kvm (avhengig av takhøyder)

› Ferdigstillelse: Våren 2011
› Arkitekt: niels torp Arkitekter AS
› totalentreprenør: Vedal 

 entreprenør AS

 Fakta

Skreddersydd 
kombinasjonsbygg
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skal jobbe her, måtte vi tenke nytt og finne spen-
nende løsninger. Nå blir alle kontorplasser lagt 
på, der vi har bygd opp kontorarealene som 
 kvartaler, atskilt av gangveier med overlys i glass 
og innfelte takterrasser som bidrar til dagslys, 
forteller Hammerseth. 

Hammerseth ønsker også å fremheve at 
NMD-bygget som det første i landet er tekket 
med et spesielt takbelegg som vil rense luften  
for NOXIT gasser. 

– Dette er vårt lille bidrag til å forbedre luft-
kvaliteten i Groruddalen, avslutter Hammerseth.

nySkapende løSnInGer
Løsningen med overlys i glass stiller imidlertid 
ekstra krav til det ventilasjonstekniske anlegget. 
For byggherren var det viktig at det ikke ble lagt 
ventilasjonsføringer i taket som ville skygge for 
det dagslyset man ønsket å få inn over kontor-
plassene. 

– Når kontorarealet er prosjektert og tegnet  
på denne måten, stiller det krav til hvordan venti-
lasjonsanlegget designes også. Jeg vil absolutt  
si at GK har løst dette på en god måte, sier 
 Hammerseth. 

Han er fornøyd med at bygget samlet sett 
 tilfredsstiller kravene til et klasse B-bygg i energi-
merkeordningen.

– Tross mye glass klarer vi å holde det energi-
målet som ANU AS som byggherre hadde satt 
seg, konstaterer han. 

ekStraordInær planleGGInG
De to entreprenørene, Vedal Entreprenør og GK, 
samarbeider godt, slik de også har gjort det gjen-
nom de store prosjektene i Bjørvika.

– GK har spilt en viktig rolle. Vi opplever at de 
sammen med sin rådgiver Norconsult er proaktive 
på rådgivingssiden, de er løsningsorienterte og 
har ansvarlige baser på byggeplassen. Det er 
 dyktige folk i hele kjeden, sier Haagaas i Vedal 
Entreprenør.

Jan Bergstrøm i GK Norge bekrefter at det er 
et samkjørt team som jobber i Alf Bjerckes vei 28, 
og at dialogen er positiv. 

– Men utfordringen er den samme for alle 
 leverandører i dette prosjektet, å levere høy kvali-
tet på kort tid, sier Bergstrøm.

Prosjektleder Rolf Hammerseth bekrefter  
at 19 måneder er kort tid til å oppføre 45 000 

kvadrater med mer teknikk enn i de fleste bygg 
det er naturlig å sammenligne med – om det ikke 
er gjort skikkelig planlegging. Der føler han seg 
trygg. 

– Et prosjekt som dette krever ekstraordinær 
planlegging. Og så har vi valgt våre entreprenører 
ut fra en overbevisning om at de vil klare det, 
understreker han.

Tekst: Sissel Fornes

Prosjektsjef  
rolf Hammerseth  
i AnU AS

Prosjektleder  
Kjersti r. Haagaas 
i Vedal entreprenør

Kontorarealene er designet som kvartaler, atskilt av gangveier med overlys i glass og innfelte takterrasser som også slipper inn dagslys.

distriktssjef jan 
Bergstrøm  
i gK norge AS
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rockaren
som bliVit

Vuxen
göran Krafve är den före detta rebellen 

som lärde sig hitta lugnet. Med sin  trygga 
framtoning ska han få gunnar Karlsen 

Sverige AB att framträda tydligare.
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Han är sen. Kaféet där han bestämt att  
vi ska träffas är redan välfyllt. Barn-
vagnsdragande mammor, lunchande 

pensionärer – och jag. 20 minuter senare 
 kommer han in, alldeles kallfrusen. Han stod 
utanför, jag satt innanför. 

pappa Var VäGVISare
Göran Krafve har varit VD på Gunnar Karl-
sen Sverige AB i snart ett år nu. En rockare 
som lärt sig att lugnet, det hittar man genom 
att lyssna på P1 och hålla hastighetsgränserna, 
inte genom att lyssna på hårdrock och köra på 
gränsen till körkortsförlust. Kanske handlar 
det bara om att han har blivit vuxen? 

– Haha, det undrar jag om jag någonsin 
blir, skrattar han. 

Allt började med att han jobbade hos ”farsan” 
i hans företag Ventilationskontroll AB. 

– Jag visste väl inte vad jag ville göra med »



mitt liv och hade inte utmärkt mig som någon 
mönsterelev i grundskolan. Jag var ung och vill-
rådig när farsan sa åt mig att ”Stockholms Tek-
niska Institut ska du gå på, där blir man ingenjör 
och det är bra. Sen kan du jobba hos mig.” 

Pappan kände sin son. Göran tyckte det var 
roligt att plugga och lämnade skolan med topp-
betyg och ett fint stipendium med löfte om fort-
satta studier. 

– Det var inte riktigt aktuellt att plugga vidare 
för min del, jag ansträngde mig hårt där och 
 kände att jag ville börja jobba istället. Stipendiet 

förbrukades på skolavslutningen och rektorn som 
tyckte att jag absolut skulle studera vidare fick 
vara med på ett hörn, säger Göran med ett skratt. 

Hans pappa vakade hela tiden över honom. 
Nu var han vuxen.

– Farsgubben var hård men rättvis och sa att 
jag skulle vara vaksam. För nu hade jag allas 
blickar på mig. 

från entreprenör tIll chef
1988 startade han ”Skärgårdsluft”, ett konsult-
företag med fokus på projektering av ventila-
tionsentreprenader. Han lärde sig snart att det 
innebar ett stort ansvar att driva eget. 

– De beslut du tar inom företaget påverkar i 
princip vad som står på matbordet dagen efter. 
Det är viktigt att känna den ansvarskänslan.  
Om jag lyckas få all personal att känna det 
ansvar och driv som egna företagare har även nu 
när jag är chef, då har jag verkligen lyckats. Alla 
borde starta eget någon gång i livet, det är det 
roligaste man kan göra! 

Samtidigt som han startade företag, blev han 
pappa och började spela golf. Han hade med andra 
ord en hel del att göra under sina entreprenörsår. 

– Min fru brukar påpeka att jag hade lite dålig 
tajming där.

Mycket att göra, med andra ord. Och hans 
företag ”Skärgårdsluft” gick bra. 

– Vi hade kul. Frihet under ansvar var verkligen 
vår devis. På ett så här litet företag var det inte lika 
viktigt med bestämda policys och arbetstider. Så 
länge kunderna inte började fråga efter var de 
anställda höll hus, så hade de fria tyglar. 

från VentIlatIon tIll VentIlatIon
Som mest hade ”Skärgårdsluft” tio anställda.

– Jag har verkligen haft förmånen att rekry tera 
och samarbeta med härliga människor. De flesta är 
kvar i branschen och har utvecklats till chefer, egna 
företagare eller har andra ledande befattningar. Det 
bevisar att det vi gjorde var rätt. Vi utvecklade och 
formade varandra. Det var den roligaste tiden hit-
tills i mitt jobbliv, säger Göran Krafve. 

11 år senare var han nöjd och funderade på att 
göra något annat. 

Det blev inget ”annat”. Han skrattar när han 
berättar om sina taffliga försök att byta bana. 
Men han hade ju så mycket kunskap med sig efter 
sina år som egen företagare inom branschen. 
Hans företag ”Skärgårdsluft” köptes upp av 
BPA-ägda ”Luftkonditionering”, där han jobbade 
vidare som VD i dotterbolaget. 

– Det var smickrande att bli uppvaktad och få 
möjligheten att lära sig hur man arbetar i större 
företag. Jag fick tillgång till en helt annan spel-
plan. 

”det fInnS bara MöjlIGheter”
– Det finns två personer som jag har att tacka  
för min kunskap. Under mina första år var det 
pappa, sedan var det Christer Rohlin, VD på 
dåvarande ”Luftkonditionering”. Han hade 
 förmågan att få allting att kännas enkelt. Han  
sa alltid: ”Vadå? Det är väl inga problem!”

Han fick mig att inse att det var precis så,  
och så försöker jag också att leva.

De frågetecken Göran hade med sig från sin 
tid som egen chef, rätades ut med Christers hjälp. 
Både affärsmässigt och personligt.

 – Christer var verkligen en bra mentor och chef 
och jag lärde mig otroligt mycket av honom och 
alla andra som ingick i ledningen för ”Luftis”.

”Luftkonditionering” som ingick i BPA blev 
till Bravida och 2006 fick Göran erbjudande att 
bli regionchef i Stockholm. Han tackade ja till 
jobbet och jobbade kvar där till oktober 2009. 
Han tittar på datumet på sin klocka.

– Jag sa upp mig för…ett år sedan – i morgon! Oj! 

UppVaktad aV faMIljeföretaG
Han blev nämligen uppvaktad ännu en gång.  
Den här gången av ett företag som hade liknande 
värderingar som han själv och hans tidigare före-
tag ”Skärgårdsluft” - ett familjeföretag som hette 
Gunnar Karlsen. Han lockades av mixen mellan 
service och entreprenad och att ”familjeföretag 
ser annorlunda ut”. 

– GK kändes som en rejäl utmaning. Vi slåss 
med en del av de problem jag upplevde på Bravida; 
uppköp och sammanslagningar. Det gjorde att 
jag fick möjligheten att vara den som sa att det 

10 snabba 
med Göran Krafve
1. Familj: gift med Annika och två söner; 

Kevin, 23 och jeff, 21 år. 
2. Bor? SoFo på Södermalm, stortrivs 

efter avslutat villaliv.
3.   Kör? För att förstärka rockmyten, 

toyota Prius. Vi förbättrar miljön och 
 jag drar mitt strå till stacken.

4. tatuering? ingen kommentar
5. Vilka uttryck använder du för mycket? 

”Hur svårt kan det va?́ ”
6.  Vad får dig att bli glad? en full svamp-

korg på torpet utanför norrtälje.
7.  Har du något livsmotto? Uppåt, Framåt!
8. Vad längtar du mest efter? Att nå våra 

uppsatta mål tillsammans med min 
 personal.

9. Hur mycket gillar du ditt arbete på en 
skala från 1 till 10? 11.

10. Vem skulle du vilja bjuda på middag? 
 Anders Fridén, sångare i in Flames. jag 
har hört honom prata och uppträda. 
 Han  verkar vara en sympatisk man som 
lever sin dröm, och då får jag också en 
möjlighet att tacka för en fantastisk 
konsert i göteborg förra sommaren!

 «Det är förvånande att inte fler i branschen känner till 
ett företag som omsätter en halv miljard om året».

ProFiLEn: GÖRaN kRaFVE



inte var någon fara, att det bara kan bli bättre. 
Inte minst eftersom jag gått igenom just en sådan 
typ av förändring när Luftkonditionering köptes 
upp.

Det var också det naturliga steget att ta efter 
tiden på Bravida. Med erfarenhet av både familje-
företag och storföretag satte han sig lugnt på VD-
stolen. 

– Det klickade, helt enkelt. Med både ledning-
en och koncernen i stort. 

bättre laGUppStällnInG kräVS
Han såg direkt att det som genomsyrade hela GK 
var den höga kompetensen. Men företaget spretade.

– Det fanns lika många lösningar på samma 

problem som det fanns avdelningar. Och varje 
avdelning var som ett eget företag. Nu behöver vi 
organisera oss med en laguppställning som bättre 
matchar kundernas efterfrågan. Det fanns också 
en del vakanser inom ledningsgruppen som nu är 
åtgärdade och vid årsskiftet är hela laguppställ-
ningen på plats, säger Göran Krafve.

En annan viktig åtgärd är att organisatoriskt 
skilja på entreprenad och service. Det är två 
 skilda yrken. 

– Oftast vill våra kunder att vi tar fram en bra 
lösning åt dem och då gör vi det. Men ibland har 
de redan bestämt lösningen åt oss och då genom-
för vi den. Det säger sig självt att det krävs olika 
kompetenser och angreppssätt på dessa uppdrag. 

Oavsett vilket så ska vårt genomförande präglas 
av en hög servicenivå, då kommer kunder tillbaks.

Visst är kunderna oftast nöjda. Men bra kan 
alltid bli bättre. Det råder stor konkurrens på 
marknaden. Man har alltid en skyldighet att upp-
vakta kunderna med förbättringsförslag. 

– Jag är stolt över våra kunder; till exempel 
LKAB, McDonalds, ICA, Pågens med flera. Vi 
måste vårda dem och aldrig sluta att utveckla 
kunderna – eller oss själva.

behöVer blI SynlIGa på SVenSka Marknaden
Göran har ägnat många timmar åt att åka ut på 
alla avdelningar för att lära känna personalen 
och förstå deras behov. Detta arbete har resulte-
rat i omorganiseringen samt förtydligandet av 
rollerna inom företaget.

– Det är viktigt för våra kunder och även för 
oss att vi har rätt titel på våra medarbetare. 
Annars blir det omöjligt att fånga upp dem och 
ge dem rätt förutsättningar att utvecklas hos oss. 
Inom vår egen GK-skola fyller vi på med utbild-
ningar och säkerställer även att nyanställda får 
rätt förutsättningar att lyckas hos oss. Det är 
även ett viktigt lockbete för att rekrytera ny 
arbetskraft, säger Göran Krafve och fortsätter: 

– Vi vill få in rätt folk i vårt företag. Rekryte-
ringsbehovet finns. Vi letar kontinuerligt efter 
människor som kan tillföra företaget något. Att 
börja synas på universitet och högskolor är viktigt. 

Ett annat dilemma är att GK inte är ett känt 
varumärke i Sverige. I Norge är de totalt domine-
rande på marknaden. 

– Det är väldigt förvånande att ett företag som 
omsätter en halv miljard om året fortfarande är 
relativt okända i Sverige, säger Göran Krafve. 

Receptet är en tydligare marknadsföring. 
– Vi måste visa vilka vi är på ett mycket tydli-

gare sätt. Både internt och externt. Men jag litar 
på magkänslan. Den säger att många, många fler 
snart känner till Gunnar Karlsen Sverige AB. 

Text: Lina Skandevall Foto: David bicho
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aktUElt

–  Når bygg står for 40 prosent av energibruken, så 
er det av stor betydning å nedlegge innsats for å 
redusere dette. GK er en ingeniørbedrift som jobber 
med inneklima og energi. Nå får vi et utstillings-
produkt som viser hva vi står for – og anledning  
til å leve som vi prediker, sier John-Erik Karlsen, 
konserndirektør i GK Konsern. 

 GKs nye kontorbygg på drøyt 13 000 m² over 
fem etasjer med verksted og lager skal stå ferdig 
våren 2012, og grunnarbeidene ble startet opp i 
høst. Prosjektet er organisert som to separate total-
entrepriser hvor StorOslo Prosjekt har prosjekt-
ledelsen og Bunde Bygg AS har leveransen av alt  
det bygningsmessige. GK Norge AS er totalteknisk 
entreprenør (TTE) og har leveranse av ventilasjon/ 
klimaanlegg, kjøle- og varmepumpe, rør- og sani-
tærløsninger og alle elektrotekniske systemer. TTE 

sikrer at de tekniske fagene integreres sømløst. 

– aVMyStIfISert
Ettersom det nye bygget skal holde passivhus-
standard, vil det være mye nytt for de mange 
involverte fag og miljøer.

 – Som byggherre og entreprenør er vi opp-
tatt av å få opp forståelsen av hva det innbefat-
ter å oppføre en bygning til passivhusstandard. 
Også de andre aktørene har høy motivasjon, 
sier Karlsen, som påpeker at myndighetene har 
signalisert at passivhus skal være alminnelig 
standard nedfelt i forskriftene fra 2015.

John-Erik Karlsen påpeker at dersom dagens 
byggeforskrifter ble lagt til grunn, så ville byg-
get fått energimerke B. Det var ikke ambisiøst 
nok for GK, som utredet hva som skulle til for å 

paSSIV hUS har:

› ekstra isolering
› tett konstruksjon med minimale 

luftlekkasjer og kuldebroer
› Balansert ventilasjonsanlegg og 

høyeffektiv varmegjenvinning
› Superisolerte vinduer og dører
› energieffektiv bygningsautoma-

sjon, utstyr og belysning
› evt utnyttelse av solenergien

 Fakta
gKs nye kontor i Oslo vil holde passivhusstandard og blir et utstill-
ingsvindu der de tekniske løsningene er optimalisert for lavt energi-
bruk og minimal miljøbelastning.

Miljøhuset gk blir passiv hus 

– Med Miljøhuset gK vil vi vise 
både eksisterende og potensielle 
kunder at gK designer og gjennom-
fører tekniske totalprosjekter på 
en måte som gagner både kunder 
og samfunnet, sier john-erik 
Karlsen.
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oppnå A. Prosessen fortsatte derfra og resulterte  
i en beslutning om passivhusstandard, som inne-
bærer helt konkrete krav, blant annet til isolering, 
tetthet, vinduer og ytelsen på de tekniske installa-
sjonene. 

 – Vi har allerede fått avmystifisert passivhus, 
sier Karlsen. 

attraktIVe lokaler
Et av områdene det var knyttet spenning til, var 
hvor kostnadsdrivende det ville bli å oppføre et 
bygg etter passivhusstandard. Svaret var at det er 
dyrere, selv om prosjektet er basert på bruk av til-
gjengelige kommersielle produkter og teknologi 
som optimaliseres og videreutvikles.

 – Prosjektet faller innunder støtteordningen 
fra Enova, og det er ikke å legge skjul på at det 

har vært en forutsetning for å satse på passiv-
husstandard. Vi har fulgt alminnelige kriterier 
til god totaløkonomi både i investerings- og 
driftsfasen av bygget, forteller Karlsen. 

GK vil selv disponere rundt en tredjedel av 
lokalene. De resterende arealene vil bli utleid. 
Karlsen tror Miljøhuset GK blir et attraktivt 
leieobjekt. 

 – Det skal oppleves positivt å ha arbeids-
plassen sin i bygget, som blir brukertilpasset 
med godt inneklima, gode tekniske løsninger 
og moderne, innbydende lokaler med de riktige 
innredningsløsningene – og rett ved offentlig 
kommunikasjon, poengterer Karlsen. 

Tekst: Sissel Fornes

i det nye kontoret vil lavt energi-
bruk og total miljøbelastning settes 
i naturlig sammenheng med areal-
effektivitet, arkitektonisk kvalitet 
og god totaløkonomi.

fraSpark
KOnSernSjeF:  
jon Valen-SendeStad

gk STaDig FørST  
Og STørST

Etter tunge tider med finanskrise og på -
holden lommebok hos våre kunder,  kjenner 
vi atter en mildere bris fra markedet. Og 
GK står først i køen når de store kontrakt ene 
og oppdragene deles ut.

Vi har greid oss bra resultatmessig gjennom 
finanskrisetidene. Både i 2008 og 2009 ble 
det satt rekorder for omsetning og resultat, 
mens resultatet i 2010 blir noe mindre.

Når vi nå igjen fortsetter å vokse, så skyldes 
det en helt fantastisk innsats fra våre med-
arbeidere. Kreativiteten og pågangsmotet er 
på topp i GK. På hvert eneste GK-kontor 
utvises det stor vilje og evne til å oppfylle 
konsernets forventning om å være markeds-
leder. Det krever at man er på tå hev for å 
lese markedet og tolke kundens behov. 
Ansatte i GK gjør nettopp det, noe som 
resulterer i nye konsepter og at vi befester 
markedslederposisjonen.

Kundenes ønske om flerfaglige leveranser 
og større ansvar og bredde fra GK har ført 
til etablering av stadig nye avdelinger innen 
energi, byggautomasjon, kuldeteknikk, rør 
og sprinkling. Begrepene TTS (Total Teknisk 
Service) og TTE (Total Teknisk Entreprise) 
har satt seg i GK og i markedet. Vi har nå 
egne fagavdelinger innen ventilasjon, auto-
masjon, kulde, energi og rør i både Norge, 
Danmark og Sverige.

GKs vilje til endring og utvikling sammen 
med eierskapets vilje til utvikling av selskapets 
kompetanse setter oss i stand til å møte et 
marked i ny vekst.

Miljøhuset gk blir passiv hus 
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