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TEKST:  HARALD SOLA BERENTSEN TEKNISK TOTALSERVICE 

Et godt indeklima er en forudsætning for os alle, og det er afgørende for, 
at vi kan præstere maksimalt, hvad enten vi er derhjemme eller på arbejde. 
Tekniske installationer har stor betydning for sundhed og miljø. 

T
eknologien i moderne bygninger bliver 
mere og mere avanceret. Det kræver 
stor kompetence inden for flere tekniske 
fagområder at mestre denne teknik 

til fulde, fortæller Kim Silversparf (32), som 
er salgs- og aftalechef hos Gunnar Karlsen 
Sverige AB. – Uden de nødvendige kompe-
tencer risikerer vi, at vores forskellige instal-
lationer ikke spiller sammen, men i stedet 
modarbejder hinanden. Det kan resultere i 
krævende og kostbare udbedringer og util-
fredse kunder. TTS indebærer, at GK tager 
det fulde ansvar for al teknik – dvs. drift og 
administration og den nødvendige koordina-
tion – inden for områder som ventilation, 
kulde, bygningsautomation, el, VVS, energi 
og miljø, brandalarmer, sprinkleranlæg, 
adgangskontrol og data/telefoni.

Drift inden for alle områder. Med en TTS-
aftale overlader kunden ansvaret for sin 
daglige drift, uanset teknikområde, under-
streger Silversparf. – Vi tilbyder kunden en 
fast kontaktperson med stor kompetence, 
som de kan forholde sig til inden for de 

forskellige fagområder, der er omfattet af 
driftsaftalen. Kundeforholdet begynder som 
regel med en teknisk og funktionsmæssig 
vurdering af den aktuelle bygning. Det gør os 
i stand til at skræddersy løsninger, som giver 
kunden adgang til de optimale kompetencer 
og løsninger. Vi udarbejder totalløsninger, 
som opfylder kundernes ønsker og krav. 
Ved at indgå en TTS-aftale med GK kan 
kunderne bruge deres tid og kræfter på det, 
som de er bedst til. 

Barren sættes højt. TTS-aftalerne stiller 
ifølge Silversparf utroligt høje krav til GK’s 
medarbejdere:
– For det første kræver det, at teknikerne 
har detaljeret viden om de aktuelle kompo-
nenter for at kunne foretage fejlsøgning og 
sikre optimal drift, forbedre anlæggene og 
udarbejde teknisk og økonomisk tilfreds-
stillende løsninger. Det kræver endvidere, at 
vi har projektledere med et godt kendskab 
til de love og bestemmelser, som regulerer 
de ændringer i bygningen, der nødvendig-
gøres af, at behovene hos bygningens brugere 

har ændret sig. Hvilke hensyn skal vi tage, 
når der er tale om en større ombygning? 
Kundens kontaktperson sørger for, at alle 
tekniske installationer stemmer overens med 
myndighedskravene på alle områder, samt at 
bygningen vil fungere optimalt i fremtiden.

Øgede krav. - Vi bliver hele tiden mødt med 
strengere krav, men det medfører blot, at GK 
løbende udvikler og forbedrer sig, konstate-
rer Silversparf. – Vi er en dynamisk virksom-
hed, som er gennemsyret af en vilje til hele 
tiden at blive bedre. Jeg kan ikke udelukke, at 
det er det, der ligger til grund for resultaterne 
fra vores seneste medarbejderundersøgelse, 
som viste, at vi tilhører en eksklusiv skare 
med en enestående score. Mere end 90 
procent af vores medarbejdere synes, at det 
er rart at arbejde hos GK, at man bliver set af 
virksomheden, og at man har mulighed for 
at udvikle sig. Det er et fremragende resultat, 
som vi er yderst tilfredse med. Så er det 
ikke så underligt, at vi vokser og øger vores 
lønsomhed år efter år.

Miljøhuset GK går forrest på flere områder
Miljøhuset GK er en bygning, som 
har fået meget opmærksomhed i 
medierne, og det med rette. Det var 
Norges største passivhus, da det 
slog dørene op, og i dag er det et af 
ganske få passivhuse, som har papir 
på, at det ikke bruger mere energi 
end beregnet. 

Løsningerne i Miljøhuset består hovedsageligt 
af konventionelle komponenter, som er frit 
tilgængelige på det kommercielle marked, 
men på ét punkt har Miljøhuset skilt sig ud: 
Opvarmning via tilførselsluft. Løsningen blev 
diskuteret højlydt i ventilationsbranchen, 
eftersom tidligere erfaringer havde vist, at det 
gav et dårligt indeklima. GK vidste imidlertid, 
at forudsætningerne havde ændret sig, siden 
man senest forsøgte at benytte denne løsning, 
så man kan altså ikke stole blindt på gammel 
lærdom. Beregninger og vurderinger, som 

blev foretaget på planlægningsstadiet, viste, at 
dette ville fungere.

Nu har forskningsprojektet ForKlima, udført 
i regi af Sintef Byggforsk, givet GK fuldt 
medhold i alle vores påstande. Projektet har 
undersøgt, om indeklimaet opleves som 
behageligt, om ventilationseffektiviteten er 
høj, om der er træk m.m. Forskningsprojektet 
bekræfter altså, at opvarmning via tilførsels-
luft er en anbefalelsesværdig løsning, såfremt 
de rigtige forudsætninger er til stede.

Vi mener, at Miljøhuset GK og forsknings-
projektet ForKlima har bidraget til udform-
ningen af det nye bygningsreglement, TEK 
(seneste revidering den 1/1 2016). Vejled-
ningen nævner specifikt opvarmning via 
tilførselsluft som en energifleksibel løsning, 
og Jan Tore Sanner (kommunal- og moderni-
seringsminister) og Tine Sundtoft (klima- og 
miljøminister) valgte sågar at præsentere den 
reviderede version af TEK i Miljøhuset.

Konklusionen må være, at ingeniørkraften 
hos GK har sat sine tydelige spor – helt op 
på regeringsniveau. Vi er en betydningsfuld 
aktør, når der skal gås nye veje, og denne 
kompetence giver os en førende position på 
det norske marked.  

Jon Valen-Sendstad, koncernchef for GK Konsern
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Gunnar Karlsen Sverige AB.
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BATIMAT BYGGEMESSE 

Her bygger de  

 Europa Der blev ikke sparet på noget, 
da den europæiske bygge-
branche var samlet under 
samme tag på verdens største 
byggemesse, Batimat.

1
0 minutter fra lufthavnen Charles du 
Gaulle uden for Paris blev et af Europas 
største messecentre i en hel uge i november 
fyldt til randen med franske og inter-

nationale repræsentanter fra byggebranchen. 
Messeområdet består af ikke mindre end otte 
gigantiske haller og dækker 246.000 m2. Det 
svarer til mere end 34 fodboldbaner.
 På et så enormt område kan man nemt fare 
vild – og man ender med at gå en hel del. 
Indeklimas udsendte nåede at gå mere end 
ti kilometer på messeområdet allerede den 
første dag. Dette blev bekræftet af messe-
arrangøren, som fortalte, at flere af deltagerne 
bevægede sig over afstande på op til 13 km 
om dagen.

Tre afdelinger. Messen er delt op i tre 
hovedudstillinger. Den traditionelle Batimat-
messe er den største og lægger beslag på fire 
af de otte haller. Her præsenteres stort set 
alt inden for konstruktion – fra el-værktøj 
og kraner til tagsten, døre, vinduer og 3D-
printere til beton.

Ideobain er afdelingen for badeværelses-
branchen, hvor man finder seneste nyt inden 
for badekar, toiletter, servanter og andre 
vådrumsløsninger. Til dette formål har de 
fået deres egen hal.
En af årets “nyheder” på Batimat-messen er, 
at Interclima igen er en del af programmet. 
Messen, som demonstrerer forskellige 

indeklimaløsninger, har ikke været en del 
af Batimat i mange år, men er nu tilbage i 
det fine selskab. I tre enorme haller udstiller 
blandt andet ovnproducenter, varmepumpe-
selskaber, ventilationsproducenter, kølemiddel-
producenter og enhedsproducenter deres 
produkter.

Få nordiske aktører. – Vi er hernede for at 
få foden indenfor på det franske marked, 
fortæller Richard Lindskog, som er markeds- 
og salgsansvarlig i den svenske armaturvirk-
somhed LK Armatur.
De er en af meget få nordiske aktører, der har 
valgt at være til stede med en stand på en af 
verdens største byggemesser.

BATIMAT BYGGEMESSE TEKST & FOTO:  MAGNUS BRATTSET DRABLØS

Fremtidens bygninger er ikke designet endnu. 
Batimats rolle er at give arkitekter 
og byggebranchen en forsmag på de mest 
innovative produkter, systemer og byggeteknikker.“

Messedirektør Guillaume Loizeaud.

– Der er ikke så mange aktører på dette 
marked, og vi behøver ikke at få ret mange 
nye aftaler, før vi har tjent vores investering 
hjem, fortæller Lindskog.
Han fremhæver også muligheden for at 
opbygge et netværk som en af de store 
fordele ved at være til stede.
– Flere af de aktører, der viser deres produkter 
frem, er afhængige af leverandører som os, 
og så er vejen mellem udstillingerne kort, 
påpeger Lindskog.

Spændende med interesse fra udlandet.
Selvom der ikke var nogen norske udstillere 
på messen i Paris, var Oslo kommune sammen 
med FutureBuilt og Snøhetta Arkitekter blevet 

inviteret til at holde foredrag om, hvordan 
Oslo fokuserer på fremtidens bygninger i 
nutidens byplanlægning.
– Vi er meget optaget af at formidle vores 
erfaringer med at bygge og udvikle klima-
forbilleder – både bygninger og byområder. 
Det er spændende, at der også er interesse 
for vores program fra udlandet. Takket være 
arrangementer som dette kan vi bidrage til at 
eksportere norsk kompetence, siger 
programleder Birgit Rusten fra FutureBuilt.
Oslo kommune er en central partner i 
FutureBuilt-programmet, hvis målsætning er 
at vise, at det er muligt at skabe klimavenlig 
byudvikling og arkitektur.
– Dette projekt indebærer også en vigtig 

opgave i forhold til at formidle resultater 
og erfaringer. Primært i Norge, men også 
internationalt. Det skaber positiv opmærk-
somhed omkring det, som vi laver, og det 
kan inspirere andre aktører til at etablere 
lignende programmer, siger Eili Vigestad 
Berge, som er projektleder for Futurebuilt i 
Oslo kommune. 
Batimat er ikke det første sted i udlandet, 
hvor FutureBuilt bliver eksponeret. Rusten 
mener, at Oslo er et godt forbillede, når 
det handler om at udarbejde miljøvenlige 
løsninger. 
– Jeg tror, at vi har etableret en model, hvor 
vi skaber innovation i byggebranchen i kraft 
af pionerprojekter, som har værdier, der kan u
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BATIMAT BYGGEMESSE 

overføres til andre lande og kontekster. Vi 
arbejder med de aktører, som ønsker at gå 
forrest for at skabe grønne løsninger og bidrage 
til den grønne overgang, siger Birgit Rusten.
Der var stort set ikke en ledig plads i salen, 
da de sammen med Jette Hopp fra Snøhetta 
præsenterede projektet på Batimat. Der kom 
flere spørgsmål fra tilhørerne efter foredraget, 
og flere studerende henvendte sig til fore-
dragsholderne.
– Jeg oplever, at den interesse, vi bliver mødt 
med, er et tegn på, at vi gør noget, der giver 
resultater og bliver lagt mærke til. Det er en 
vigtig tilbagemelding for os, som vi tager 
med ind i anden halvdel af FutureBuilt-
programmet, hvor der vil være endnu mere 
fokus på formidling af resultater, fortæller 
Eili Vigestad Berge.  

Fremtidens erhvervsbyggeri. På de forskel-
lige stande arbejdes der målrettet på at rekrut-
tere nye samarbejdspartnere, og bevæbnet 
med  stregkodelæsere gemmer leverandør-
erne kontaktoplysninger fra nye kontakter.
– Fremtidens bygninger er ikke designet 
endnu. Batimats rolle er at give arkitekter 
og byggebranchen en forsmag på de mest 
innovative produkter, systemer og 
byggeteknikker, udtaler messedirektør 
Guillaume Loizeaud.
Han er overbevist om, at messen er en vigtig 
arena for videreudviklingen af byggebranchen.
– Det her er en unik platform, som fokuserer på 
højaktuelle temaer i branchen, fx “Fremtidens 
bygninger”, “Arkitektur og klima”, og giver ud-
stillere og besøgende fremragende muligheder 
for at mødes og lære hinanden at kende. Alt 
dette fører til, at nye produkter og viden tages i 
brug, og der udvikles nye markeder.
Et af årets fokusområder på messen har 
været udviklingen af fremtidens bygninger, 
og i den sammenhæng blev Oslo kommune, 
FutureBuilt og Snøhetta inviteret til Paris for 
at holde et foredrag om de tanker, man gør 
sig om dette i Oslo og Norge.

Flere kan drage fordel. Naturligt nok vakte 
messen i Paris også interesse hos messear-
rangører i Norge. Arne Markussen, chef for 
“Bygg Reis Deg”, som arrangeres hvert år i 
Lillestrøm, lod sig imponere og inspirere.
– Jeg er hernede for at se på arrangementet 
og udstillerne. Det er spændende at mærke 
intensiteten på gulvet, lære af arrangøren 
og studere, hvordan udstillerne hernede 
arbejder, forklarer Markussen.

BATIMAT BYGGEMESSE 

Han mener, at flere norske aktører burde 
besøge messen i Paris.
– Alle virksomheder, som har et ønske om at 
eksportere sine produkter ud af Norge, kan 
have nytte af denne messe.
Om “Bygg Reis Deg” nu bliver ændret på 
baggrund af inspiration fra Batimat, vil 
Markussen ikke afsløre.
– Det er lidt for tidligt at svare på, men vi 
foretager justeringer af alle vores arrange-
menter for at tilpasse os efter de til enhver 
tid gældende rammevilkår.

•	 2.436	udstillere,	hvoraf	51	%	var	
	 internationale	aktører

•	 246.000	m2	messeområde

•	 353.632	besøgende,	hvoraf	omtrent	20	%	er		
	 internationale

•	 200	foredrag	og	workshops

•	 70	internationale	delegationer	med	
	 repræsentanter	fra	180	lande	besøgte	messen

Fakta:

Systemair og Lindab (bildet øverst til højre) var massivt til stede på messen, hvor de viste deres produkter frem.

Producenten Climalife fik tildelt en innovationspris på messen for sin app til smartphones. Richard Lindskog (t.v.), markeds- og salgsansvarlig i den svenske armaturvirksomhed LK Armatur, 
jagtede nye samarbejdspartnere på det europæiske marked. 
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ADIABATISK AFKØLING 

D
e fleste er skeptiske over for at tilføre fugt i ventilationsanlæg-
get, fortæller Nielsen, men jeg vil anbefale denne teknologi 
til alt, der har med komfortventilation at gøre. Grunden til 
at mange tøver med at anvende adiabatisk afkøling er, at 

det kræver tilførsel af fugt i anlægget, og det anser man for at være 
skadeligt, når man ikke har tilstrækkelig viden om, hvordan det 
egentlig foregår. 
Metoden har store energisparemæssige fordele. Der findes dog lande i 
Europa, som ikke tillader denne teknologi, eftersom der er større mangel 
på vand end på elektricitet.  Forestil dig, at du fordamper én liter vand 
i sekundet. Det giver en afkølingseffekt på 2.500 kW, dvs. en afkøling 
svarende til cirka 3.000 køleskabe. Denne form for afkøling er utroligt 
effektiv og økonomisk. Vi anvender vand direkte på udsugningsluften og 
veksler med den indgående luft, så den afkøles fem til seks grader.

Hvad betyder adiabatisk? Selve begrebet ‘adiabatisk’ betyder 
‘uigennemtrængelig’. Begrebet beskriver en proces, som sker uden 

nogen form for udveksling af varme eller masse med omgivelserne. 
Begrebet benyttes især om termodynamiske tilstandsændringer i 
gasser. I gasser, fx luft, fører en adiabatisk udvidelse til afkøling, mens 
en kompression vil føre til opvarmning af luften. 
Dette fænomen har en væsentlig betydning inden for meteorologi. 
Opadstigende luft udvider sig, eftersom trykket bliver lavere. Det resul-
terer i en afkøling af luften på cirka 1 grad for hver 100 meters stigning, 
forudsat at luften ikke kondenserer og danner skyer. Modsat vil tempera-
turen på synkende luft stige med omkring 1 grad for hver 100 meter. Den 
adiabatiske proces spiller altså en vigtig rolle i atmosfæren, og adiabatisk 
afkøling er den primære årsag til, at der dannes skyer og nedbør.

Vi ser det hver dag. – Princippet har været kendt for menneske-
heden i umindelige tider, præciserer Nielsen. Vi kan observere det på 
himlen næsten hver dag. Det er det, som vi ser udfolde sig, når der 
dannes skyer. Energiindholdet i luften forbliver det samme, selvom 
luften bliver koldere. Det er derfor, vi kalder processen adiabatisk. 

GK Norge har leveret el, ventilation og bygningsautomatik til Digiplex’ 
datacenter på Fetsund. Her anvendte man adiabatisk afkøling.

TEKST:  HARALD SOLA BERENTSEN

Gert Nielsen er GK’s nye 
køleekspert, og han er 
varm fortaler for adiabatisk 
afkøling. Men hvis denne 
teknologi er så fantastisk, 
hvorfor anvendes den så ikke 
noget mere? u
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ADIABATISK AFKØLING 

Adiabatisk afkøling er den primære årsag til, at der dannes skyer og nedbør. Opadstigende luft 
afkøles med 10 °C pr. 1.000 meter i den tør-adiabatiske proces, indtil luften er fortættet så meget, at 
den når dugpunktet, og der dannes skyer. Når luften fortsætter med at stige, vil den frigjorte varme 
fra fortætningen reducere nedkølingsraten, og luften afkøles herefter med 5 °C pr. 1.000 meter.    

Adiabatisk afkøling er en effektiv måde at reducere behovet for mekanisk 
afkøling på og flytte kølebehovet fra maskinkøling til noget, som på mange 
måder minder om frikøling.
Adiabatisk afkøling betyder, at man opnår en temperatursænkning, samtidig 
med at energiindholdet i luften bibeholdes. Det gør man ved at tilføre fugt til 
luften. Proceslinjen for dette er angivet som isentalpiske linjer i I-X-diagrammet. 
En af disse linjer er fremhævet med grønt i illustrationen herover.

Gert Nielsen er ansat som køleekspert hos GK Bergen. Gert vil være en værdifuld 
ressource for hele koncernen fra sin base i GK’s nye kontorlokaler på Folke 
Bernadottes vei 40 i Fyllingsdalen.

Vi hører stadig bekymrede røster, hvad angår den kommunale økonomi i store dele af landet. Der 
ledes med lys og lygte efter tiltag, som kan øge indtjeningen og mulighederne for besparelser i den 
kommunale drift. 

D
et har resulteret i en stigende inte-
resse for at indgå EPC-kontrakter. 
Den lille kommune Rissa på Fosen-
halvøen lige uden for Trondheim 

valgte i 2013 at sende den kommunale 
bygningsmasse i licitation for at gøre den 
mere energieffektiv.

Stor interesse. – Kommunen arrangerede 
en inspektion af de kommunale bygninger, 
hvor tre eller fire leverandører var til stede, 
fortæller Rune Gjertsen, som er fagansvarlig 
for energi hos GK Trondheim. – Samlet 

set drejede det sig om 15 bygninger med 
et samlet areal på mere end 30.000 m2. Fra 
kommunens side understregede man med 
det samme, at kommunen ville opnå den 
ønskede energieffektivisering ved hjælp af 
forbedringer og opgradering af de tekniske 
installationer og ikke ved hjælp af byg-
ningstekniske ændringer såsom isolering, 
nye vinduer og lignende. Dermed var det 
et projekt, der passede perfekt til os. For 
at gøre en lang historie kort, så blev vores 
tilbud accepteret, og vi er nu gået i gang 
med arbejdet.

Først Helsetunet. Det mest omfattende EPC-
tiltag i kommunen var Rissa Helsetun. Det er 
den absolut største bygning, der er omfattet 
af GK’s EPC-kontrakt med kommunen, og 
er i denne sammenhæng at betragte som en 
referencebygning for projektet som helhed. 
Vi lagde ud med at foreslå en fornyelse af 
ventilationsanlægget, installation af store 
varmepumper og efterisolering af varmecen-
tralen. Kommunen og dens rådgivere lod sig 
overbevise om, at projekteringen opfyldte 
deres krav og ønsker, ikke mindst hvad angik 
tiltagenes rentabilitet. Efter denne første fase 

TEKST & FOTO:  HARALD SOLA BERENTSEN ENERGI

Hvis lufttemperaturen ændrer sig fra eksempelvis 25 grader til 17 
grader, vil energien fra temperaturfaldet føre til fordampning af vand, 
hvorved der dannes skyer. Dermed forbliver nettoenergiindholdet i 
luften konstant, men noget af energien er blevet overført fra tempera-
tur til vanddamp. 
Adiabatisk afkøling i ventilationsanlæg benytter sig af det samme 
princip, bare omvendt: Ved at tilføre vanddamp til udblæsningsluften 
sænker man temperaturen. Udblæsningsluften bliver dermed koldere 
end den friske luft, der suges ind, og ved hjælp af varmegenvindere 
afkøles indsugningsluften.

Skepsis. – Desværre har frygten for at bruge vand i ventilations-
anlæg forhindret anvendelse af adiabatiske afkølingsmetoder. Man 
forestiller sig, at frit vand i anlægget, og måske endda i filtrene i 
systemet, vil føre til, at der opstår svamp, men det undgår man ved at 
styre anlæggene korrekt, hævder Nielsen. – Det fungerer glimrende 
her på Høyskolen i Bergen, hvor man køler, så længe der er behov 
for det. Når temperaturen udenfor ændrer sig så meget, at anlægget 
kan kobles fra, standser vi vandtilførselen og lader luften fortsætte i 
en times tid for at tørre det hele godt igennem og forhindre vækster 
i anlægget – så er alt klar til næste dag. Vi lader selvfølgelig automa-
tiske systemer stå for driften.

Penge at spare. GK’s nye køleguru, Gert Nielsen, har meget svært 
ved at forstå, hvorfor bygherrer landet over er så tilbageholdende, når 
det gælder adiabatisk afkøling, og han mener, at det skyldes mang-
lende mod. 
– Der er meget at spare på både installation og drift af anlæggene, 
og det her er fremtidens løsning, hævder han bestemt. Vi kan se, at 
der løbende dukker nye projekter op. Det siger sig selv, at brug af en 
sådan teknologi, som er næsten fri for miljøskadelige effekter, vil give 
et meget positivt udslag i diverse certificeringsordninger for byg-
ninger, for eksempel BREEAM. Teknologien kræver godt nok en hel 
del vand, men det lader ikke til at være en ressource, der er mangel 
på her i landet – i hvert fald ikke her i Bergen.

Vagtmester Jørn Pedersen anvender bygningens centrale driftsanlæg og EOS dagligt 
for at kontrollere, at alt fungerer, som det skal, og at energiforbruget er optimalt.

ENERGI

u

Trykentalpi-diagram: Diagram over kølemediet HFK-134a.
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er	højere	energimål	end	i	ansøgninger,	der	ikke	
benytter	EPC	som	gennemførelsesmodel.		

Hvor	meget	kan	man	forvente,	at	Enova	bidrager	
med	til	et	sådant	energieffektiviseringsprojekt?	
–	Vi	vurderer	ikke	projekterne	eller	ansøg-
ningerne	på	baggrund	af,	om	de	er	baseret	på	
en	EPC-model	eller	ej,	understreger	Amundal.	
Vi	vurderer	dem	ud	fra	de	kriterier,	som	vores	
støtteordninger	er	baseret	på.	EPC-projekter	vil	
dog	typisk	kunne	ansøge	om	støtte	til	kortlægning	
af	bygningsmassen	og	derefter	investeringsstøtte	
til	urentable	tiltag	via	støtteordningen	“Støtte	til	
eksisterende	bygninger”.	Kortlægningsstøtten	

er	på	op	til	1	kr./m2.	Støtten	til	eksisterende	
bygninger	kan	være	på	op	til	1,25	kr.	pr.	sparet	
kWh	for	enkeltstående	energireducerende	tiltag,	
støtte	til	omlægning	til	vandbåren	varme	ved	
hjælp	af	koncepter	såsom	fjernvarme,	varme-
pumper,	biovandvarmere	og	solvarme.	Støttesat-
serne	varierer	for	de	forskellige	teknologier.	Vi	
kan	også	yde	støtte	til	omfattende	renovering	til	
standarder	som	lavenergibygning	eller	passivhus	
i	henhold	til	NS	3700/3701,	og	her	er	støttesatsen	
på	op	til	3	kr./kWh	eller	op	til	4,8	kr./kWh,	hvis	
der	er	tale	om	småhuse	og	boligblokke.	Støttens	
størrelse	afhænger	af	flere	faktorer,	ikke	mindst	
lønsomhed.

et kommunalt fjernvarmeanlæg. Derudover har 
man tre store nyinstallerede varmepumper, 
som er placeret på taget af en af plejehjemmets 
mange bygninger. De yder 50 kW hver og står 
samlet set for det største bidrag i plejehjem-
mets EPC-løsning. Vi taler om en besparelse 
på cirka 350.000 kWh om året.
Den vandbårne varme distribueres både via 
gulvvarme og strategisk placerede radiatorer 
og konvektorer.
 
Elektrisk energi. EPC-løsningen medfører 
en kraftig reduktion af forbruget af elektrisk 
energi. Det har vi for eksempel opnået ved 
at forbedre virkningsgraden for ventila-
tionsblæsere og cirkulationspumper og 
tilpasset driftstiderne. Derudover er der 
blevet installeret automation til regulering af 
rumtemperaturer via elektronisk styrede 

ventilmotorer på radiatorer og gulvvarme-
ventiler, og der er blevet foretaget en 
optimering af fyringskurver og regulerings-
principper.

Bevidstgørelse. De tiltag, der indgår i et 
EPC-koncept, kræver dog også, at drifts-
personalet og alle brugerne af plejehjemmet 
selv gør en indsats. Ud over de tekniske 
tiltag kan det altså være nødvendigt med 
en holdningsændring. Enkle tiltag såsom at 
slukke lyset eller slukke for computeren, når 
den ikke er i brug, kan bidrage i det samlede 
regnskab.

Resultat i dag – snart i mål. Kommunale 
EPC-kontrakter indeholder forskellige 
målsætninger, når det gælder energieffektivi-
sering. Det kan dreje sig om besparelser fra 

omkring ti procent og opefter. GK’s målsæt-
ning for Rissa Helsetun er 42 procent. Pro-
jektet er nu i fase tre, som først og fremmest 
handler om finjustering af anlæggene. 
– Vi regner med at komme tæt på målet i lø-
bet af 2015, fortæller Gjertsen. – Nu er vi oppe 
på lidt over 35 procent, og jeg regner med, at 
vi i løbet af kort tid passerer 40 procent, 
men ifølge kontrakten afsluttes fase 3, som vi 
er i gang med nu, først ved udgangen af 2020. 
Vi er tilfredse med projektet indtil videre, kom-
munen er tilfreds og vi har gjort os nyttige 
erfaringer, som vi kan trække på i det videre 
arbejde. Vi er allerede i gang med flere af 
de andre bygninger, som er omfattet af 
kontrakten. Derudover har vi allerede EPC-
kontrakter på plads med en række andre 
kommuner. Det her er et område, som bare 
vokser og vokser.

blev optionen på udførelse af fase to udløst, 
og arbejdet med at implementere de forskel-
lige tiltag gik i gang.

Bevidst kommune. – Bæredygtighed er et 
centralt mantra i dag, også i Norges kom-
muner, fastslår Einar Eilertsen, som er 
enhedsleder i Rissa kommune. – For os, der 
forvalter en beskeden kommuneøkonomi, 
er det vigtigt at spare, hvor vi kan, først og 
fremmest økonomisk, men vi vil jo også 
gerne skåne miljøet så meget som muligt. Vi 
går op i bæredygtige løsninger som alle andre, 
men når det gælder denne type omkost-
ningstunge projekter, er det vigtigt at vide, at 
der er styr på rentabiliteten.
Økonomien i projektet er blandt andet 
baseret på statslige tilskud fra Enova, som 
bidrager med over 20 procent af investering-
erne. Uden denne støtte ville det have været 
vanskeligt for os at tage EPC-løsninger i 

betragtning. Nu vil vi kunne reducere kom-
munens energibudget væsentligt over tid, og 
der er masser af andre formål, der kan nyde 
godt af disse besparelser. Vi overvejede at 
gennemføre sparetiltagene på baggrund af 
vores egne kompetencer, men i samråd med 
blandt andre Enova kom vi frem til, at vi ville 
være bedst tjent med en EPC-kontrakt.

Kreative løsninger. – Alle bygninger er 
forskellige og kræver unikke løsninger, men 
det handler først og fremmest om at udnytte 
de værktøjer, vi har adgang til, så godt som 
muligt og kombinere forskellige virkemidler 
til et samlet koncept med den højst mulige 
effektivitet, understreger Gjertsen. Vi råder 
over kompetencer på alle relevante fagom-
råder og er så småt begyndt at oparbejde den 
specifikke kompetence, der er nødvendig 
i forhold til en EPC-kontrakt. Selvom alle 
bygninger er unikke, tager vi erfaringer med 

os fra lignende opgaver. Ved at kombinere 
disse med kreativ nytænkning kan vi skabe 
de ønskede resultater. 

Drift. Det er imidlertid ikke EPC-kontrakten 
alene, der står for den forventede energieffek-
tivisering. Selvom bygningens drift er baseret 
på omfattende automatisering af processerne, 
kræver det en vis driftskompetence at sørge 
for, at anlæggene fungerer optimalt. 
– Kommunen har ikke indgået nogen drifts-
aftale med GK, fortæller Rune Gjertsen, 
men vi er i gang med et omfattende oplærings-
program, som skal sikre, at kommunens eget 
driftspersonale kan håndtere den daglige 
drift. Derudover vil vi stå til rådighed og yde 
support ved behov. 

Varmeenergi. Opvarmningen af Rissa Hel-
setun er som udgangspunkt baseret på vand-
båren varme produceret af termisk energi fra 

ENERGI ENERGI

Som et led i arbejdet med at øge de ansattes bevidsthed om tiltagene er der blevet monteret en infor-
mationsskærm i kantinen, hvor alle kan se institutionens faktiske energiforbrug den foregående dag. 

Hvad	skal	der	til,	for	at	Enova	skal	engagere	sig	i	
projekter	som	dette?	Vi	spørger	Jan	P.		Amundal,	
som	er	seniorrådgiver	hos	Enova	SF.	
–	Enova	har	ingen	særlige	ordninger,	som	er	
rettet	mod	EPC-projekter,	men	EPC-projekter	
kan	naturligvis	ansøge	via	vores	støtteordning	i	
henhold	til	de	kriterier,	der	gælder	for	alle	andre	
projekter.	Vi	kan	se,	at	der	fra	kommunernes	side	
er	sket	en	stigning	i	ansøgningerne	om	bidrag	
fra	vores	støtteordning	“Støtte	til	eksisterende	
bygninger”,	hvor	man	har	valgt	EPC	som	model.	
Vi	kan	også	se,	at	der	i	sådanne	ansøgninger	ofte	

Projektstøtte fra Enova

Her er varmepumpernes fordeler, som er parallelkoblet til varmeanlæggets returledning. Rune Gjertsen, fagansvarlig for energi hos GK Trondheim, har haft ansvaret for gennem-
førelsen af projektet og viser her, hvordan rør og rørkomponenter er blevet isoleret for at 
reducere mulighederne for varmetab.

Her kontrollerer vagtmester Jørn Pedersen den temperaturstigning, som varmepumperne 
giver.

Einar Eilertsen, enhedsleder for bygninger og ejendomme i Rissa kommune, fremviser stolt 
varmepumperne, som er installeret på taget. Varmepumpeteknologien er det vigtigste bidrag 
blandt EPC-tiltagene.

Plejehjemmet Rissa Helsetun er på mere end 10.000 m2 og har fået energieffektiv opvarmning 
og optimeret indeklima som følge af, at kommunen valgte at indgå en EPC-kontrakt med GK. 
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MILJØHUSET GK 

Miljøhuset GK er

SINTEFs anbefalede løsning
På baggrund af uhyre grundig 
forskning udført på blandt 
andet Milhøhuset GK anbefaler 
SINTEF Byggforsk nu GK’s 
løsning til ventilation og 
opvarmning i lavenergibygninger.

F
orKlima (Forenklet behovsstyrt klima-
tisering av kontorbygg med svært lavt 
oppvarmingsbehov) er et forskningspro-
jekt ledet af Sintef Byggforsk i samarbejde 

med blandt andre GK. Slutseminariet blev 
gennemført onsdag den 11. november.
Udgangspunktet for forskningsprojektet har 
været at dokumentere, om det er realiser-
bart at eliminere behovet for radiatorer i 
erhvervsbygninger ved at ventilere med over-
temperatur, som man har gjort i Miljøhuset 
GK, og alligevel opnå et godt indeklima og et 
lavt energiforbrug.
– Spørgsmålet var: “Tør vi at ventilere med 
overtemperatur?”, fortalte projektleder Kari 
Tunshelle fra Sintef Byggforsk. Svaret, som 
fremgår af ForKlima-forsknings-rapporten 
efter tre års forskning, var entydigt:

– Ja. I bygninger med et lavt opvarmnings-
behov, en godt isoleret bygningskrop og 
anvendelse af aktive indblæsningsventiler, 
som sikrer fuld cirkulation selv ved lave 
luftmængder, konkluderede Tunshelle, og 
tilføjede et forbehold om, at man er nødt til 
at stille strenge krav til væggene og vindu-
erne i bygningen.
Der var derimod ingen forbehold, da 
Tunshelle skulle beskrive Miljøhuset GK.
– Det er i den grad et ønskehus for forskere. 
Mange målepunkter gør os i stand til at 
udføre feltforsøg.

TEKST:  MAGNUS BRATTSET DRABLØS MILJØHUSET GK 

Positivt for andre bygninger. Espen Aronsen, 
fagchef for Energi hos GK Norge, er godt 
tilfreds med resultatet af forskningsprojektet.
– Vi ønskede at teste og dokumentere det, 
som vi havde regnet os frem til, og nå frem 
til objektiv dokumentation, som kan modstå 
kritiske blikke og kommentarer fra andre.
Han beskriver forskningsprojektet som en 
succesfaktor for GK.
– En af de positive effekter er, at flere andre 
bygninger, både nybyggede og renoverede, 
har fået installeret de samme løsninger, som 
vi har anvendt i Miljøhuset GK, siger Aronsen 
og henviser til bygninger som Grensen-
svingen 7, der blandt andet har det norske 
miljøstyrelse som lejere, Solbråveien 23 i 
Asker, det nye LHL-sygehus ved Gardermoen 
og HENTs nye domicil i Trondheim.
– Det er vigtigt for GK. Vi bliver mere 
konkurrencedygtige, når vi ved, at vores 
løsninger fungerer. Så løber vi heller ikke ind 
i pristillæg på grund af usikkerhed, påpeger 
Aronsen.

Testet ved ekstreme temperaturer. 
Opvarmning med overtemperaturer har 
længe været et kontroversielt område med 
mange skeptikere. Mange har advaret om 
forskellige luftlag, dårlig luftcirkulation og 
dårlig ventilationseffektivitet, træk, kuldefald 
fra kolde vinduer og termiske gener.
Forskningsprojektet, som har strakt sig over 
to vintre, har ud over grundige målinger og 
spørgeskemaundersøgelser i Miljøhuset GK 
opstillet sit eget testrum hos Sintef med de 
samme egenskaber som et kontorlokale i 
Miljøhuset GK.
På den måde har de kunnet teste GK’s 
indeklima under ekstreme temperatur-
forhold. Selv når det er 20 minusgrader 
udenfor, viste testene på laboratoriet, at 
overtemperatur fungerer godt og inden for 
ISO-standarden.

Beregninger og konklusioner bekræftet.
Fagdirektør for ventilation hos GK, Sturla 
Ingebrigtsen, er yderst tilfreds med konklu-
sionerne i forskningsprojektet.
– Man kan sammenfatte projektet ved at sige, 
at der er blevet foretaget en uvildig kontrol af 
systemet af Norges mest grundige institu-
tion, som har bekræftet alle vores bereg-
ninger og konklusioner. De temperaturer, og 
det energiforbrug, der blev beregnet inden 
projektet, stemmer rigtig godt overens med 
de endelige resultater.
Dermed har GK veldokumenterede fakta at 
lægge frem på bordet.
– Det cementerer GK Norges position som 
ingeniørvirksomhed, og jeg vil rose alle, der 
har været involveret i projektet, med det utrolig 
veludførte arbejde. Det er noget, som vi skal 
være stolte over og fortælle vores kunder om. 

•	 Overtemperatur	med	aktiv	indblæsningsventil		
	 giver	god	luftcirkulation	
•	 Et	vindue	uden	kuldefaldssikring	(bygning	
	 med	passivhusstandard)	giver	ikke	problemer	
	 med	træk	(forudsat	at	vinduerne	har	standard-
	 højde)	
•	 Luft	med	overtemperatur	giver	ikke	utilfredse	
	 brugere	(kvinderne	blev	faktisk	mere	tilfredse,	
	 mens	mændene	ikke	mærkede	nogen	forskel)	
•	 Lindinvent-systemet	(Lindinspect)	i	kombina-
	 tion	med	et	ArenaAX	SD-anlæg	var	helt	
	 optimalt	at	forske	på	takket	være	de	mange	
	 målepunkter	og	et	godt	overblik	
•	 Opvarmning	med	luft	kan	sagtens	anvendes,	
	 hvis	varmebehovet	ikke	overstiger	ca.	15	W/m2 
	 ved	den	dimensionerede	udetemperatur.

Konklusioner
•	 Projektet	ForKlima	er	et	forskningsprojekt	
	 med	bygningsejere,	rådgivere,	produktud-
	 viklere	og	forskere,	som	har	til	formål	at	
	 evaluere	og	forbedre	tekniske	løsninger	til	
	 erhvervsbygninger	med	passivhus	standard.
•	 De	anbefalede	løsninger	skal	give	et	godt	
	 indeklima,	et	lavt	energibehov,	lave	investe-
	 ringsomkostninger	og	tilfredse	brugere.
•	 SINTEF	Byggforsk,	GK	Norge,	COWI,	
	 Link	Arkitektur,	HiOA,	Norconsult,	
	 Multiconsult,	Trox	og	Statsbygg	er	partnere	i	
	 projektet.

ForKlima

Kari Tunshelle, projektleder i Sintef Byggforsk.
(Foto: Hilde Kari Nylund)

Espen Aronsen, fagchef for Energi hos GK Norge.
(Foto: Jan Lillehamre)

Sturla Ingebrigtsen, fagdirektør for ventilation hos GK 
Norge. (Foto: Magnus Brattset Drabløs)

Foto: Jan Lillehamre
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MILJØHUSET GK 

Solopvarmet vand   
i Miljøhuset GK?

Da Miljøhuset GK stod færdigt for omkring tre år siden, var det et gennemtænkt projekt, som gjorde 
sig fortjent til betegnelsen ‘passivhus’. Allerede under opførelsen blev der taget højde for, at denne 
miljøtilgang skulle kunne videreføres. 

D
et gælder dog om at vurdere nøje, 
hvornår det er formålstjenligt og 
økonomisk forsvarligt at tage det 
næste skridt.

– Under opførelsen foretog vi visse modifika-
tioner af hensyn til den fremtidige installation 
af solfangere, fortæller Espen Aronsen, som er 
fagchef for energi hos GK. Energi-centralen 
her i huset ligger nede i kælderen, og vi 
diskuterede allerede dengang, om vi skulle 
installere solpaneler til opvarmning af vand. 
På det tidspunkt var vi imidlertid lidt usikre 
på, hvor store mængder varmt vand, vi ville 

få behov for, eftersom solpaneler ville være en 
glimrende løsning til dette. Det blev drøftet en 
del her i huset, men der var en vis usikkerhed 
om, hvorvidt det var økonomisk forsvarligt.

En økonomisk overvejelse. Til trods for 
uvisheden omkring solfangerne blev der, 
fornuftigt nok, trukket rør fra taget og ned til 
energicentralen i kælderen under opførelsen. 
Det betyder, at en installation af solfangere i 
dag vil være betydeligt enklere, eftersom en 
stor del af infrastrukturen allerede er på plads. 
Miljøhuset GK er udstyret med et avanceret 

energiovervågningssystem, der også styrer og 
monitorerer forbruget af varmt vand. 
– Ved hjælp af dette system kan vi aflæse 
vandforbruget og danne os et overblik 
over omkostningerne ud fra de gældende 
energipriser. I øjeblikket overvejer vi, om vi 
skal gå videre med planerne om at installere 
solfangere og se, om de kan tjene sig selv ind, 
præciserer Aronsen.

Ikke bare varmt vand. Solpaneler til opvarm-
ning af vand er én ting, men man diskuterer 
også mulighederne for at udnytte solpaneler 

TEKST:  HARALD SOLA BERENTSEN  FOTO: JAN LILLEHAMRE MILJØHUSET GK 

til produktion af elektricitet, såkaldt foto-
elektrisk teknologi. 
– Disse teknologier blandes ofte sammen, 
mener Aronsen. – Vi satser primært på 
solpaneler for at få varmt vand, men vi ser 
selvfølgelig også på mulighederne for at kunne 
producere strøm ved hjælp af solcellepaneler. 
Også dette skal evalueres ud fra de sædvanlige 
principper for cost-benefit. Regnestykket er 
ikke så kompliceret, for vi kender investerings-
behovet ganske godt, eftersom det er en 
tilgængelig teknologi, nærmest hyldevarer 
med tilgængelige priser på alt. Solcellepaneler 
til varmt vand – samt strømproduktion fra 
solcellepaneler – vil nok kunne udgøre en 
energiproduktion på et par hundrede 
kilowatt-timer om året for denne bygning.

Egen strømproduktion. Princippet er, at man 
producerer strøm til eget forbrug, men hvis 
man har en overskudsproduktion af elektrisk 
kraft, vil man jo gerne kunne sende den ind i 
det el-net, som vi er tilkoblet. Dette koncept er 
imidlertid så nyt her i Norge, at der foreløbig 
er et betydeligt misforhold mellem den pris, 
som vi køber for hos det lokale elselskab, og 
den pris, som elselskabet vil betale, hvis en 
abonnent gerne vil sælge el.
I Tyskland garanterer myndighederne for 
eksempel en vis pris, som gør, at man får 
en anstændig pris for den strøm, som man 
leverer til nettet.

Vand eller strøm på taget af Miljøhuset?
– Vi skal først finde ud af, hvad vi ønsker at 
opnå, understreger Aronsen, og det har stor 
betydning for, hvordan vi eventuelt instal-
lerer vores solpaneler. Hvis man vil have så 
varmt vand om muligt, skal man være 
omhyggelig med panelernes vinkling mod 
solen, så dens stråler udnyttes optimalt. 
Samtidig ser vi på den batteriteknologi, som 
Tesla har udviklet, den såkaldte “powerwall”, 
og om koncepter som dette kan være interes-
sante for os i fremtiden.  Med “powerwall” 
kan man selv lagre en hel del strøm, for 
eksempel fotoelektrisk produceret strøm, 
og dermed gemme den til senere brug. 
Teknologien er også udviklet til at kunne 
anvendes i større erhvervsbygninger. Dilem-
maet er, om vi eventuelt skal satse på mange 
solcellepaneler og en lav batterikapacitet eller 
få solcellepaneler og en høj batterikapacitet? 
Lige nu arbejder vi intenst på at finde den 
rigtige balance.  

Standardprodukter. Idéen med Miljøhuset 
GK har hele tiden været, at det skal være en 
moderne, funktionel og omkostningseffektiv 
erhvervsbygning baseret på standardmo-
duler, som er udvalgt og anvendt på en sådan 
måde, at resultatet kan fremvises nærmest 
som en demonstrationsbygning i selskabets 
markedskommunikation. Tanken er den 
samme, når man nu overvejer at tage endnu 

et skridt i den “grønne retning” og måske gå 
fra at være et “passivhus” til et “plushus”. Det 
vil sige, at al ny teknologi, der er knyttet til 
solfangere, forudsættes at være “hyldevarer”, 
som skal være lige så enkle for GK’s kunder 
at få fat i, når de ønsker at udvikle lignende 
koncepter.

Hvornår kan dette blive en realitet?
– Det bliver nok besluttet i løbet af relativt 
kort tid, hvorvidt vi går videre med vores 
solfangertanker, fastslår Aronsen, men der 
er tale om ganske betydelige investeringer, 
så vi skal være sikre på, at vi træffer den 
rigtige beslutning. Hvis vi skal gøre det, skal 
det gøres ordenligt. Vi ved, at solfangere 
fungerer, så vi behøver ikke at opstille et 
testanlæg for at afprøve det. Hvis der skal 
satses, skal det gøres korrekt.
Allerførst skal vi dog være sikre på, at reg-
nestykket går op. Når det gælder opvarmning 
af vand via solpaneler, er en del af investeringen 
jo allerede på plads, så det burde i hvert fald 
være muligt at gå videre med denne del af 
konceptet. For tre år siden tiltrak vores store, 
flotte bygning opmærksomhed, fordi der var 
tale om et passivhus. I dag er byen fuld af 
passivhuse, og nu vil vi tage det næste skridt.

Espen Aronsen, fagchef for Energi hos GK Norge.
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Mange mener, at det i det 
nordlige, mørke Norge aldrig 
vil kunne betale sig at generere 
varme og elektricitet ved hjælp 
af solenergi. En kraftig omkost-
ningsreduktion, stadig flere 
nettilsluttede solanlæg og en 
strålingsenergi på mellem 700 
og 1.100 kWh pr. kvadratmeter 
om året fortæller os det modsatte.

M
arkedet for solenergi er i kraftig 
vækst, og i 2014 oplevede Norge 
en tredobling i antallet af 
installerede solceller sammen-

lignet med 2013. I 2014 var den installerede 
effekt fra nettilsluttede solcelleanlæg 1,4 
MWp, hvilket er 14 gange så meget som året 
før. Ifølge Øystein Holm, seniorrådgiver i 
solenergi hos Multiconsult, skyldes dette 
hovedsageligt, at der er blevet opført flere 
store solcelleanlæg, som er tilsluttet forsy-
ningsnettet.
Derudover er der sket en kraftig international 
vækst i solenergiindustrien, som hvert år 
vokser med mellem 20 og 30 procent. – Det 
har ført til en kraftig reduktion af omkost-
ningerne, forklarer Holm på Multiconsults 
website. Tal fra International Energy Agencys 

program Photovoltaic Power Systems (PVPS) 
viser, at Norge følger den internationale 
prisreduktion, omend lidt langsommere end 
andre lande. 
– Priserne på små nettilsluttede anlæg til pri-
vate boliger er i gennemsnit faldet med fem 
procent fra 2013 til 2014, og det er i denne 
del af markedet, at forskellen mellem de 
norske og de internationale priser er størst, 
skriver Multiconsult. – Når det gælder disse 
anlæg, er der plads til omkostningsreduk-
tioner, som er uafhængige af den teknolo-
giske udvikling.

Sol nok i Norge. På et år eksponeres Norges 
landareal for 1.500 gange mere strålings-
energi fra solen end den energimængde, 
vi har brug for. – Solen tilfører den norske 

bygningsmasse 3-4 TWh nyttevarme pr. år 
i form af passiv solvarme (den opvarmning, 
som solen giver, når den skinner ind gennem 
vinduerne), skriver Norsk Solenergiforening. 
– Et aktivt solvarmeanlæg kan dække 30 
procent af en boligs varmebehov.
Den årlige solindstråling i Norge varierer fra 
ca. 700 kWh/m2 i nord til 1.100 kWh/m2 i syd. 
Når det gælder udbyttegraden af solcelle-
paneler er det lokale klima imidlertid knap 
så vigtigt, fortæller Bjørn Thorud, som er 
ansvarlig for solenergi hos Multiconsult, og 
Einar Wilhelmsen, tidligere afdelingsleder 
hos Zero, i et læserbrev i den trykte udgave af 
Teknisk Ukeblad i maj 2014.
– De bedste resultater, vi har set for solceller i 
Norden, er fra Piteå i Nordsverige, som ligger 
længst inde i Den Botniske Bugt, skriver de.

SOLENERGI I NORGETEKST: REDAKTIONEN

Selvom solindstrålingen varierer kraftigt 
fra årstid til årstid, kan sne og kulde være 
en fordel for solcellepaneler. – Solcellernes 
effekt øges med cirka 0,5 procent, for hver 
grad temperaturen falder, samtidig med at 
sne på jorden reflekterer solenergi ind på 
modulerne.

Solceller på norske bygninger er energi-
besparende. Høje omkostninger gør, at 
solenergi fra energibranchens perspektiv ikke 
virker så lønsom. Thorud og Wilhelmsen 
mener dog, at brug af solenergi i energi-
effektiviseringen af bygninger kan være et 
energisparetiltag. 
– Som energisparetiltag kan installation af 
solceller være en hurtig, enkel og effektiv 
måde at foretage en opgradering på, og 

derudover kræver det lavere omkostninger 
end andre energieffektiviseringstiltag. De 
fremhæver, at solcellepaneler er et funk-
tionelt byggemateriale, som både kan være 
en del av bygningens klimaskal og samtidig 
producere energi.

Godt i gang. Flere norske erhvervsbygninger 
er godt i gang med at udnytte solenergi. I 
Bergen bygger GC Rieber det nye hoved-
kvarter for DNV-GL Group, som er verdens 
største klassifikationsselskab for skibe. Den 
nyopførte bygning er udstyret med solceller, 
som skal producere 80.000 kWh om året, 
hvilket vil svare til en ottendedel af bygnin-
gens energibehov. 
Andre bygninger, som gør brug af solenergi 
til at dække energibehovet, er blandt andet 

rådgivningsselskabet Swecos nye bygning 
Powerhouse i Kjørbo samt Økern plejehjem. 
Sidstnævnte får ca. 800 m2 solcellepaneler på 
taget, som skal dække ti procent af pleje-
hjemmets energibehov.

Oslo kommune vil påvirke prisen. Bystyret 
i Oslo har vedtaget en kommunal støtteord-
ning for installation af solceller på bygninger, 
som er den første af sin slags i Norge. Oslo 
kommunes Klima- og energifond giver op til 
40 procent i støtte til huse og rækkehuse med 
op til fire boligenheder. Kommunen håber, at 
man ved at bidrage til en øget efterspørgsel 
kan medvirke til, at prisen på solcelleanlæg 
vil blive ved med at falde, som den har gjort 
i nabolande som Sverige, Tyskland, Holland 
og Danmark.
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1. Termisk solenergi (væskebaseret) 
Solens	energi	anvendes	til	at	opvarme	et	flydende	
medium,	som	så	kan	bruges	til	opvarmning	af	
vand	og	bygninger.	Solenergi	kan	også	bruges	til	
afkøling	ved	hjælp	af	absorptionsteknologi.	

Inden	for	termisk	solenergi	findes	der	mange	
forskellige	teknologier	til	udnyttelse	af	solens	
energi.	Nogle	af	disse	er	pladesolfangere	med	
drænbar	løsning,	pladesolfangere	med	glykol	
under	tryk,	vakuumrør	med	glykol	under	tryk	

Der findes to primære måder 
at udnytte solenergien på:  

og	selvcirkulation,	hvor	væsken	cirkulerer	ved	
egen	hjælp.	Rent	vand	er	et	effektivt	medium	
til	optagelse	og	lagring	af	varme	–	mere	end	5	
gange	så	effektivt	som	sand	og	næsten	10	gange	
så	effektivt	som	stål.	

2. Strømproducerende solenergi (solcellebaseret)
Solens	energi	bruges	til	at	skabe	en	spændings-
forskel	mellem	plader	af	silikone.	Spændings-
forskellen	udnyttes	i	form	af	jævnstrøm.	Der	er	
udviklet	flere	forskellige	teknologier	med	blandt	
andet	tyndfilmsceller.	Solceller	udnytter	10-20	
procent	af	solens	energi	ved	optimal	indstråling	
(mens	solvarme	kan	udnytte	helt	op	imod	70	
procent).

Den	absolut	mest	udbredte	solcelleteknologi	
i	dag	er	wafer-baserede	solceller	lavet	af	
silicium.	Monokrystallinske	solceller	er	opbygget	
af	en	siliciumkrystal,	og	overfladen	er	derfor	
homogen	og	helst	også	sort	for	at	sikre,	at	alt	
lyset	absorberes	i	solcellen.	Multikrystallinske	
solceller	består	af	flere	krystalkorn,	som	giver	
det	karakteristiske	farvespil	i	overfladen.	Som	
tommelfingerregel	kan	man	sige,	at	monokrystal-
linske	solceller	har	en	højere	effektivitet,	mens	
multikrystallinske	solceller	kræver	mindre	energi	
at	fremstille,	hvorfor	det	er	noget	billigere	at	
opnå	den	samme	angivne	effekt.

(Kilde:	Bolig	Enøk	&	Norsk	Solenergiforening)

Figuren viser udviklingen i anvendelse af solceller i Norge fra 2004 til 2014. 2014 blev et vendepunkt for netsluttede 
solceller i Norge, og af de i alt 1.712 kW, der er tilsluttet det norske forsyningsnet, blev de 1.420 kW installeret i 2014. 
(Kilde, figur og tekst: Solenergi.no)  

I Norge varierer solindstrålingen kraftigt fra årstid til årstid, og 
der er også store forskelle mellem nord og syd.  

LVE-ORDNINGEN I DANMARKTEKST:  HARALD SOLA BERENTSEN  

Modvind 
for energi-
effektivisering 
i Danmark

E
nergimyndighederne i Danmark mente 
imidlertid ikke, at denne ordning 
havde haft den tilsigtede virkning og 
overbeviste politikerne om, at den 

skulle afskaffes. Disse planer blev gennemført 
sidste efterår. Tanken er, at man kan opnå 
det samme resultat ved hjælp af en frivillig, 
markedsbaseret ordning.
– Flere ventilationsselskaber havde foretaget 
store investeringer og tilpasninger med 
udgangspunkt i en fortsat LVE-ordning, 
fortæller Lone Møller Sørensen, som er 
administrerende direktør for GK Danmark 
A/S.  – Det var disse rammebetingelser, der 
blev ridset op af energimyndighederne, men 
der var ingen af os, der fik noget ud af det – 
tværtimod. 

Store forventninger. – Da denne ordning 
blev indført, foregøglede myndighederne os, 
at der ville blive oprettet et separat sekre-
tariat, som skulle tage sig af it-delen og have 
det forkromede overblik over de tekniske 
indrapporteringer og desuden stå for at 
udforme informationskampagner. Vi fik 
også stillet i udsigt, at der skulle iværksættes 
sanktioner over for ejendomsaktører, der 
ikke overholdt tilsynspligten, fastslår 
Lone Møller Sørensen. 
– I forbindelse med præsentationen af den 
nye ordning i efteråret, slog energimyndig-
hederne fast, at man udelukkende vil 
benytte en markedsbaseret, frivillig ordning. 

Myndighederne er af den opfattelse, at man 
skal styrke den såkaldte VENT-ordning, som 
er et frivilligt tiltag, og som har eksisteret 
parallelt med LVE-ordningen. Det til trods 
for, at VENT-ordningen ikke har haft nogen 
synderlig gennemslagskraft, hvad angår 
energibesparelser. At energimyndighederne 
nu i så høj grad fokuserer på VENT-ordningen, 
skal formentlig ses i lyset af det eksisterende 
EU-direktiv for ventilationsområdet, hvor 
visse krav, inden efterårets ændring, lå under 
LVE-ordningen.

Fungerede ikke. Såvel myndighederne som 
ventilationsbranchen erkender i dag, at LVE-
ordningen ikke fungerede.
Der blev ikke oprettet noget sekretariat, det 
var besværligt at indrapportere data, og det 
siges, at det var endnu mere besværligt at få 
adgang til data. Derudover har der været be-
grænset eller slet ingen kontrolvirksomhed, 
hvorfor sanktioner af enhver art er udeble-
vet, og informationskampagner af betydning 
har ingen set røgen af.
Ifølge de tal, som energimyndighederne op-
ererer med, findes der i Danmark omkring 
45.000 ventilationsanlæg, som man skulle 
have udført eftersyn på, siden ordningen 

blev indført i 2008. I virkeligheden var det 
dog kun 6.500 anlæg, der blev kontrolleret. 
At næsten 40.000 anlæg ikke blev kontrolleret, 
medførte ingen konsekvenser for ejerne. 
– Vi har virkelig været proaktive i denne 
proces, understreger Lone Møller Sørensen 
fra GK, men på trods af gentagne møder 
med energimyndighederne formåede vi ikke 
at få ordningen til at fungere eller at revidere 
ordningen.

Ikke miljøvenlig. Danmark og det øvrige 
EU arbejder løbende på at reducere CO2-
udledningen. Alligevel valgte energimyn-
dighederne altså at tage et skridt tilbage på 
dette vigtige område ved at fjerne LVE-
ordningen.
Den danske bygningsmasse står for omkring 
40 procent af landets samlede CO2-udled-
ning, og hele 40 % af udledningen kommer 
fra ventilations- og klimaanlæg. For at inspirere 
erhvervslivet til at drage nytte af dette 
enorme nedskæringspotentiale ved hjælp af 
energieffektive løsninger indførte Folketinget 
altså i 2008 det omtalte krav om lovpligtige 
energieftersyn af større ventilationsanlæg 
hvert femte år. Nu er dette lovkrav trukket 
tilbage.

Energieffektivisering bliver stadig vigtigere.  
– Der er en række forhold, der taler for, 
at dansk erhvervsliv, i lighed med hele det 
danske samfund i øvrigt, kan drage nytte 
af, at energiforbruget reduceres, præciserer 
Lone Møller Sørensen, især fordi ventila-
tions- og klimaanlæg udgør en så stor del af 
forbruget. Ventilationsbranchen i Danmark 
mener, at det vil være absolut nødvendigt at 
reducere energiforbruget i større bygninger 
– dels af økonomiske årsager, men også for 
at reducere den CO2-udledning, der bidrager 
til drivhuseffekten. Samtidig er det vigtigt 
at sikre erhvervslivets konkurrenceevne i 
forhold til udenlandske virksomheder. 
Her er energieffektiviseringen vigtig konkur-
renceparameter. For at råde bod på denne 
situation skal al kontrol af større ventila-
tions- og klimaanlæg altså nu udelukkende 
være omfattet af den frivillige, markeds-
baserede ordning – en ordning, som har 
eksisteret i årevis uden at føre til de tilsigtede 
resultater i forhold til energireduktion. 
Mange er imidlertid af den opfattelse, at 
den tidligere LVE-ordning med en mere 
vellykket opfølgning ville have ført til bedre 
resultater, afslutter Lone Møller Sørensen.

Lone Møller Sørensen, administrerende direktør for 
GK Danmark A/S.

LVE-ordningen var tænkt som 
et vigtigt tiltag, som skulle sikre, 
at der blev udført service og 
vedligeholdelse af større ventila-
tionsanlæg – ikke mindst for at 
opnå energibesparelser og en 
lavere CO2-udledning.

Verdens mest miljøvenlige storcenter
I lyset af de faldende priser og den øgede 
tilstrømning af nettilsluttede solanlæg er det 
måske ikke så overraskende, at stadig flere 
prestigebygninger i Norge udnytter solenergi. 
På taget af det nye storcenter i Fornebu er der 
monteret 1.043 m2 solcellepaneler. 
– Den beregnede elproduktion er cirka 
146.000 kWh pr. år, hvilket udgør cirka 11 
procent af det samlede el-relaterede behov i 
bygningen, skriver Heidi Lyngstad, miljøchef 
hos KLP Eiendom, til Indeklima. 
Solcellerne har været i drift siden marts 2015, 
og produktionen ser ud til at lande nogenlunde 
på det, man har regnet sig frem til. 
Det er KLP Eiendom, der ejer bygningen og 
har ansvaret for den daglige drift. Skanska har 

fungeret som totalentreprenør. Projektet 
modtog 9 millioner kroner i støtte fra Enova 
for at løfte projektet fra lavenergi- til passiv-
husniveau, og centret bruger cirka 40 procent 
mindre energi, end forskrifterne kræver.

BREEAM-NOR Outstanding. Storcentret 
har opnået BREEAM-NOR Outstanding, 
som er den bedst mulige klassificering i det 
verdensførende miljøklassificeringsværktøj 
for bygninger. Fornebu S scorede højt i alle 
ni kategorier, som omfatter energi, sundhed 
og indeklima, ledelse, materialer, transport, 
arealudnyttelse og miljøvenlighed. 
Ingen andre storcentre i verden har opnået 
denne certificeringsgrad, og dermed kan 

Fornebu S kalde sig for verdens mest 
miljøvenlige storcenter. Der er for eksempel 
udelukkende anvendt dokumenteret lavemit-
terende overfladematerialer (gulv, vægge, 
inderlofter og fugemasser), som afgiver få 
kemiske stoffer til indeluften. Det er med til 
at skabe et godt indeklima i bygningen.
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Flere af ingeniørerne hos 
Gunnar Karlsen Sverige AB, 
Region Vest, er uddannet ved 
det velkendte tekniske universitet 
i Gøteborg, Chalmers tekniska 
högskola. Nu vender flere af 
dem tilbage for at være med til at 
modernisere nogle af de 40-50 
år gamle skolebygninger.

D
et var i august 2015, for kun et halvt 
år siden, at hovedentreprenøren  
Veidekke sendte opgaven om levering 
af ventilationsanlæg til bygning 1 og 2 

på det tekniske universitets samfundsviden-
skabelige fakultet i licitation, fortæller projekt-
chef hos GK, Mikael Anefors. – Vi blev valgt 
blandt seks forskellige udbydere. Det er svært 
at sige, hvorfor lige netop vi blev valgt, men 
vi fornemmede, at vores engagement, vores 
måde at gennemføre projekter på og ikke 
mindst den organisation, vi repræsenterer, 
havde stor betydning for valget.

Stort projekt. Det er et stort projekt, som GK 
har engageret sig i ved Chalmers. Der er tale 
om en omfattende bygningsmasse, og skolen 
kan ikke holde lukket imens, men er nødt til 
at fortsætte undervisningen. Det første projekt 
var at stå for ventilationen i et stort, nyindrettet 
eksamenslokale i en del af den gamle bygning, 

så der kan afholdes eksaminer efter planen, 
mens arbejdet er i gang. Lokalet kan rumme 
250 studerende og stod klar ved nytår, så det 
kunne anvendes til eksaminer allerede i januar. 
Entreprisen omfatter dog også langt større 
opgaver. I alt har GK i Gøteborg kontrakt på at 
installere ventilation i en bygningsmasse 
på omkring 30.000 m2 og et budget på 
21 millioner kroner.
– Nu drejer det sig hovedsageligt om plan-
lægning, projektering og prøveinstallationer, 
tilføjer Anefors. Selve det fysiske arbejde 
begynder først for alvor i februar/marts. 
Arbejdet i Bygning 2, som vi går i gang med 
først, skal være afsluttet inden studiestart i 
slutningen af august 2016, mens arbejdet i Byg-
ning 1 skal gennemføres det efterfølgende år.

Udfordring. Bygherren går efter at få 
det samfundsvidenskabelige fakultets 
renoverede og ombyggede bygninger 
“Miljöbyggnad”-certificeret på sølv-niveau 
og havde allerede inden GK kom ind i 
billedet valgt et ventilationssystem baseret 

PROJEKT – GUNNAR KARLSEN SVERIGE TEKST & FOTO:  HARALD SOLA BERENTSEN

på VAV-princippet (Variable Air Volume), 
blandt andet for at reducere energiforbruget. 
– At systemet var valgt, inden vi kom ind i 
billedet, var en ekstra udfordring, fortæller 
Anefors, men det har kun ansporet os til at 
finde kreative løsninger. Det er selvfølgelig 
en ekstra udfordring at følge op på den 
projekterede fremdrift, men vi engagerer 
et effektivt arbejdsteam, som består af en 
projektleder, en arbejdsformand og omkring 
ti montører, som alle er GK’s egne folk.

Køling. Det nye ventilationsanlæg, som GK 
skal installere, skal ikke levere varme – den 
får bygningen nemlig i form af vandbåren 
varme fra et kommunalt fjernvarmeanlæg. 
Køling vil derimod være en af det nye venti-
lationsanlægs hovedfunktioner. I et VAV-
system er der store luftmængder, der skal 
køles ned. Luft bærer som udgangspunkt 
ikke så meget kulde som et køleapparat. 
– Derfor er det vigtigt, at kølingen er be-
hovsstyret, forklarer Anefors, for hvis alle 
rum skulle have køling hele tiden, ville vi 
være nødt til at have enheder så store som 
huse. Ventilerne, der skal anvendes her, vil 
være de velkendte løsninger fra Lindinvent. 
Det er imidlertid ikke besluttet, om det er 
os, der skal levere automationsteknologien 
til dette projekt – det er muligt, at Veidekke 
vælger en anden løsning.

Partnering. GK Konsern er ikke ubekendt 
med begrebet “partnering”, men det er første 
gang, at denne kontrakttype benyttes hos 
GK i Gøteborg. 
– Det indebærer, at vi ikke optræder som en 
traditionel underentreprenør, men er en del 
af et fuldt integreret samarbejdsprojekt med 
hovedentreprenøren Veidekke sammen med 
alle de øvrige leverandører, der er involveret, 
forklarer Anefors. – Det giver os en helt 
anden indsigt og et helt andet engagement 
i projektet. For at arbejdet skal forløbe 
gnidningsfrit, og logistikken skal blive 

bedre, fungerer partnering sådan, at alle ved, 
hvad de andre gør. Processen er fuldstændig 
transparent, hvad angår metoder, udførelse 
og økonomi. Man kan næsten sige, at vi 
disponerer frit over bygherrens pengepung 
inden for de rammer, som aftalen angiver. 
Det vil blandt andet sige, at hvis vi formår 
at spare på vores leverancer, så kommer 
det opdragsgiveren til gode. Med denne 
samarbejdsform, som er baseret på fuld tillid 
parterne imellem, er det nemmere at gøre 
opdragsgiveren tilfreds, og det er noget, som 
vi tjener på i længden.

PROJEKT – GUNNAR KARLSEN SVERIGE

Projektchef Mikael Anefors (t.v.) og projektleder Ulrik 
Andersson har selv taget deres ingeniøruddannelse her 
i de gamle lokaler, som blandt andet huser uddannelser 
inden for arkitektur, vej og vand.

Allerede i efteråret gik GK’s montageleder Martin Sonnhag i gang med at prøvemontere ventilationsudstyret, så ophæng-
ning af kanaler og ventiler kunne kvalitetssikres, inden den faktiske installationen går i gang.

p
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– Her i Region Vest kan vi først og frem-
mest tilbyde ventilation og ventilations-
service inklusive garantiservice i form af 
TTS-aftaler. Derudover leverer vi køle- og 
kuldesystemer, bygningsautomation og 
rådgivning. Når kontrakten omfatter fag-
områder som eksempelvis rør og el, køber 
vi disse tjenester fra andre leverandører, 
forklarer regionschef Michael Almeida.

Vækstplaner. Region Vest har i de 
seneste år præsteret en organisk vækst 
på omkring 20 procent, og Almeida har 
konkrete planer om at fortsætte væksten. 
Service får en separat rørafdeling allerede 
i slutningen af 2016 eller i starten af 2017. 
Den separate el-afdeling bliver nok først 
til noget omkring år 2020, men hvis der 
opstår et behov, vil der blive etableret en 
mindre afdeling, der kan udføre el-service-
arbejde. Regionskontorets lokaler er dog 
allerede blevet for små. 
– Da jeg startede her hos GK for cirka 
fem år siden, var vi et par og tyve med-
arbejdere og holdt til samme sted som 
nu. Dengang havde vi god plads, men nu 
skal de samme lokaler rumme omkring 
90 medarbejdere, og så kan man jo selv 
forestille sig, hvordan det er, forklarer 

Almeida. – Vi er i fuld gang med at 
lede efter nye kontorfaciliteter, og jeg er 
begyndt at kigge på forskellige prospekter. 
Det gælder om at finde noget lidt uden 
for centrum, ligesom det vi har nu.  Det 
centrale Gøteborg er ikke specielt interes-
sant for os, hverken med hensyn til trafik 
eller lejepriser.

Rekruttering. Det er ikke kun inden for 
fodbold, man ser spillertranfers. Dygtige 
ventilationsingeniører og montører er 
attraktive aktører på arbejdsmarkedet, og 
en del af rekrutteringen foregår gennem 
udveksling mellem de forskellige selskaber 
i branchen, men der er også behov for at 
få nye kræfter ind, så vi kan takle den støt 
stigende interesse for vores produkter.
– Væksten i vores branche kræver, at 
vi løbende arbejder med rekruttering, 
forklarer Almeida. Vi er konstant på jagt 
efter nye medarbejdere. Det kræver en vis 
indsats at få unge, som tager en erhvervs-
uddannelse for at blive blikkenslager, til 
at vælge at satse på ventilation. Her har vi 
en stor opgave foran os, og vi arbejder tæt 
sammen med skolerne på dette område. 
Elever, som vælger at fokusere på vores 
branche, vil desuden kunne få en lære-

plads hos os direkte efter uddannelsen.
Når det gælder projektledere, har vi 
traditionelt rekrutteret dem blandt 
montørerne, og det har også fungeret fint. 
Imidlertid kan vi dog se, at det ud over 
viden om og erfaring med gennemførelse 
af projekter bliver mere og mere vigtigt 
for projektlederne at have et godt kend-
skab til økonomi. Derfor vil vi primært 
søge efter medarbejdere med ingeniør-
uddannelse til disse stillinger.

Chalmers	tekniska	högskola	blev	grundlagt	
allerede	i	1829	og	har	hele	tiden	haft	som	
ambition	at	holde	trit	med	udviklingen	i	resten	af	
samfundet.	For	at	forbedre	samarbejdsforholdene	
for	de	virksomheder,	der	holder	til	på	Chalmers’		
samfundsvidenskabelige	fakultet,	der	huser	fag	
såsom	arkitektur,	vej,	vand	og	lignende,	inve
sterer	Akademiska	Hus	nu,	på	opdrag	fra	Chalmers-
fastigheter	AB,	cirka	360	millioner	kroner	i	en	
ombygning	af	dele	af	universitetet.	
Samarbejde	og	integration	skal	være	kende-
tegnende	for	de	uddannelser	og	den	forskning,	
der	i	fremtiden	vil	være	tilknyttet	Chalmers	
samfundsvidenskabelige	fakultet,	som	også	

Chalmers fornyer sig omfatter	institutionerne	Arkitektur	og	Byggeri	&	
Miljø.	For	at	opfylde	denne	vision	foretager	man	
nu	en	omfattende	ombygning,	som	vil	bidrage	
til	flere	kreative	og	stimulerende	pædagogiske	
miljøer,	hvor	man	har	fokus	på	bæredygtige	
løsninger	inden	for	de	respektive	fagområder.	
Tanken	er	også,	at	de	nye	lokaler	skal	inspirere	
til	fysiske	møder	mellem	studerende,	forskere	
og	erhvervsliv	til	glæde	og	nytte	for	alle	parter.																																		
–	Nye	og	moderniserede	mødesteder	giver	et	
betydeligt	løft	til	de	campusmiljøer,	som	Chalmers	
tekniska	högskola	tilbyder,	udtaler	Sven-Erik	
Adolfsson,	som	er	administrerende	direktør	i	
Chalmersfastigheter	AB.	

PROJEKT – GUNNAR KARLSEN SVERIGE

Som indledning på det store renoveringsarbejde på Chalmers blev der indrettet et “midlertidigt” eksamenslokale, som kan rumme 250 studerende. Enheden til ventilationsanlægget var på 
plads i god tid før jul, så man kan afholde eksaminer i januar.

I	de	seneste	år	er	det	inden	for	bygge-	og	
anlægssektoren	blevet	mere	og	mere	almindeligt,	
at	man	fokuserer	på	samarbejde	mellem	de	
involverede	parter	i	højere	grad,	end	vi	er	vant	
til	fra	traditionelle	entrepriseprojekter.	Det,	at	
projektet	organiseres	inden	for	rammerne	af	en	
partneringaftale,	bidrager	til	en	samarbejdsform,	
hvor	de	forskellige	parter	involveres	på	et	tidligt	
tidspunkt,	og	hvor	dialog,	tillid	og	åbenhed	
er	i	fokus.	Projektet	organiseres	som	et	fuldt	
integreret	samarbejde	mellem	alle	parter	–	fra	
opdragsgiver	til	den	mindste	leverandør	–	som	
alle	har	ét	fælles	mål:	At	opfylde	kundens	ønsker	
og	behov.	På	den	måde	kan	projekterne	gennem-

Partnering føres	mere	smidigt,	konfliktfrit	og	omkostnings-
effektivt.
Hvor	traditionelle	entreprisekontrakter	ofte	
lægger	stor	vægt	på	punkter	med	rettigheder	
og	pligter	og	konsekvenser	ved	misligholdelse,	
tager	partneringkontrakten	udgangspunkt	i	
gensidig	tillid,	åbenhed	og	teamwork.	Part-
neringprojekter	organiseres	oftest	ved,	at	der	
nedsættes	en	styregruppe	og	en	projektgruppe.	
Samarbejdet	indledes	som	regel	med	en	work-
shop,	hvor	man	blandt	andet	definerer	forvent-
ninger	og	målsætninger.

“Miljöbyggnad”	er	et	certificeringssystem,	som	
forvaltes	af	Sweden	Green	Building	Council	
(SGBC),	og	systemet	er	baseret	på	svenske	byg-
ningsreglementer	og	svensk	praksis.	Certifice-
ringssystemet	er	enkelt	og	omkostningseffektivt,	
men	stadig	virkningsfuldt	i	forhold	til	at	skabe	
miljømæssigt	bæredygtige	bygninger.
“Miljöbyggnad”	kan	certificere	vigtige	egen-
skaber	ved	en	bygning,	hvad	angår	forhold	som	
energi,	indeklima	og	materialevalg.	I	certifice-
ringsordningen	indgår	såvel	nye	som	eksisterende	
bygninger,	uanset	størrelse.	I	denne	ordning	kan	
de	pågældende	bygninger	tildeles	karaktererne	
BRONZE,	SØLV	eller	GULD.

”Miljöbyggnad” 

Gunnar Karlsen Sverige AB Region Vest 
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Regionschef for Gunnar Karlsen AB Region Vest kan 
notere en organisk vækst på omkring 20 % gennem 
de seneste år, og han er overbevist om, at det er en 
udvikling, som vil fortsætte fremover.
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Bygningsautomation udgør 
cirka ti procent af GK’s omsæt-
ning, men har utvivlsomt langt 
større betydning i forhold til at 
sikre en høj kundetilfredshed. 

I henhold til virksomhedens overordnede 
mål skal GK præstere fejlfri leverancer og 
samtidig øge kundetilfredsheden i hele 
virksomheden. Når flere fagområder skal 

arbejde sammen om at skabe en vellykket 
bygning, er det vigtigt at udvikle en god 
”interaktionskompetance”, som den gamle 
norske fodboldtræner Eggen ville have 
udtrykt det. Alle skal spille på samme hold 
– og de skal spille mod et fælles mål. For os, 
der er involverede i automation, er det en 
forudsætning for at få succes, fortæller 

Roar Johannesen, som er direktør for bygnings-
automation hos GK Norge.

Ikke et mål i sig selv. Automation er ikke 
et mål i sig selv, men automation spiller en 
vigtig rolle for, at alle de installationer, som 
de forskellige faggrupper hos GK leverer, 
kan fungere optimalt. Når man opfører en 
ny bygning, gælder det om at gøre tingene 
rigtigt første gang. De forskellige faggrupper 
er nødt til at fokusere på, hvad der skal til, 
for at tingene rent teknisk skal fungere sam-
men. Mange kunder, men forhåbentlig ikke 
så mange GK-kunder, har oplevet at blive 
frustrerede over, at de tekniske løsninger 
ikke er skruet godt nok sammen. 
– Når en leverandør har ansvaret for såvel 
automation som rør, el, køling og ventilation, 
er der ingen andre at skyde skylden på, hvis 
tingene ikke fungerer optimalt, mener 
Johannesen. Vi skal levere en fungerende 

bygning, og så skal projekteringen af byg-
ningsautomationen tidligt ind i billedet, så 
man kan lægge fundamentet for, hvordan 
ventilation, varme, solafskærmning, lyssty-
ring med mere skal spille sammen. Planlæg-
ger vi ikke omhyggeligt, kan vi for eksempel 
risikere, at der på et af disse områder bliver 
installeret teknisk udstyr, som ikke fungerer 
optimalt sammen med vores styresystemer. 

Behov for opfølgning. Når vi har leveret 
teknologi og kompetence til en bygning, er 
det kun naturligt, at vi også tilbyder vores 
assistance inden for drift og service i de 
efterfølgende år. Kunden vil ofte opfatte GK 
som en uundværlig partner i forhold til at 
sikre, at bygningen kan blive ved med at 
fungere lige så godt på sigt som lige efter 
overtagelsen. Der sker en rivende udvikling 
inden for bygningsautomation, og teknolo-
gien udvikles hele tiden. Det vil derfor være 

– kræver fokus på interaktionskompetence
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en fordel for kunden at have en central 
aktør inden for branchen, som løbende kan 
opgradere det oprindelige anlæg, når det er 
formålstjenligt. 

Webstyring. Den tid, hvor bygningsauto-
mationens skæbne lå i en pc, som stod 
under opsynsmandens skrivebord, er forbi. 
Nu er det webbaserede løsninger, der skal 
sikre systemer og drift. Central driftsstyring 
(CD) skal i dag være knyttet til en lokal 
central. Med webbaserede løsninger kan 
man sidde hvor som helst og hold styr på 
anlæggene, fejlsøge og justere. Vores mål er, 
at alle virksomhedens fagområder skal have 
de fornødne kompetencer til at formidle 
information vedrørende central driftsstyring 
direkte til kunden. Det vil øge vores service-
niveau, understreger Johannesen.

Kundetilfredshed. Alle, der sælger produkter 
og tjenester, ønsker at have tilfredse kunder. 
Inden for GK’s område kan vi skimte omridset 
af et dilemma. Kunderne og brugerne skal 
nemlig ikke bemærke et godt indeklima i en 
bygning. Det skal bare være der. Indeklimaet 

er noget, som de fleste ikke tænker over, før 
de oplever et udpræget dårligt indeklima. 
Når leverandøren af et godt indeklima 
har leveret en vellykket og velfungerende 
bygning, er kunder og brugere ikke altid 
bevidste om, hvorfor de føler sig godt tilpas 
og veloplagte i lokalerne – de fleste tager det 
bare for givet.

Også i egne rækker. Selv internt kan det 
nemt gå hen og blive sådan, at bygningsauto-
mation ikke er noget, man er specielt bevidst 
om, selvom alle udmærket er klar over, at 
automation i komplicerede bygninger bare 
skal fungere, fortæller Johannesen. – Men 
det er ikke let at opnå en fuld forståelse af, 
hvordan det egentlig fungerer. Der er blandt 
andet tale om sensorer, der registrerer byg-
ningens tilstand, og avancerede styringssyste-
mer for CO2, lufttryk og varme og en masse 
andet, som påvirker bygningens indeklima. 
Vores automatik indebærer, at man løbende 
overvåger CO2-niveauet i for eksempel 
mødelokaler, så luftskiftene automatisk øges, 
når antallet af mødedeltagere og dermed 
CO2-mængden øges. 

Komplicerende faktorer. Vores registreringer 
overvåger ikke flygtige organiske forbindelser 
(VOC), påpeger Johannesen. – Det betyder, 
at eventuelle emissioner fra overfladeprodukter 
såsom maling og gulvbelægning, eller for 
den sags skyld møbler, kan føre til et virkelig 
dårligt indeklima. Det er et typisk problem 
i nybyggeri og renoverede bygninger, og 
derfor bør man så vidt muligt forsøge at være 
meget selektiv, når man vælger produkter. 
Resultatet bliver som regel, at man lader ven-
tilationen køre på fuld drøn døgnet rundt for 
at kompensere for den dårlige luftkvalitet, og 
dermed bliver energiforbruget langt højere 
end forventet.

Byggebranchen og bygningsautomation.
Byggebranchen har ikke haft stort fokus 
på sensorteknologi. Industrien og en del 
andre aktører har vist betydeligt større 
interesse, eftersom produktionsprocesser 
ofte er afhængige af avanceret teknologi af 
denne type.  I industrien kan betydningen 
af denne type teknologi, som blandt andet 
inkluderer omfattende brug af sensorer, nemt 
aflæses på virksomhedens bundlinje i form 

BYGNINGSAUTOMATION BYGNINGSAUTOMATION

Roar Johannesen, direktør for 
bygningsautomation hos GK Norge.

u



28 29 

af produktionstal. Teknologiens betydning 
for indeklimaet bliver ofte mere diffus og 
sværere at dokumentere. Man kan til en vis 
grad hævde, at GK’s indsats og avancerede 
styresystemer kan føre til øget produktivitet, 
men det kan være vanskeligt, måske endda 
umuligt, at lægge mere håndfast dokumenta-
tion på bordet. 

Energiforbrug. Et optimalt indeklima 
afhænger i høj grad af energiforbruget. 
Derfor bestræber man sig altid på at opnå de 
opstillede mål for indeklimaet ved hjælp af 
løsninger, som samtidig begrænser kundens 
omkostninger.
– Her i Miljøhuset GK har vi et energi-
forbrug på cirka 70 kWh pr. kvadratmeter, 
påpeger Johannesen. – Det er omkring 
halvdelen af det typiske energiforbrug i en 
mindre gennemtænkt bygning, eller skal 
vi sige en almindelig kontorbygning, hvor 
man er lidt mindre bevidst om de tekniske 
installationer og den daglige drift. Vores 
ventilationsanlæg kører ikke med tidsstyring 
i forhold til, hvornår vi tror, at der er nogen i 
bygningen. I de ventiler, der sidder i loftet, er 
der monteret små bevægelsessensorer, som 
fortæller, hvornår der er nogen til stede. Når 
dette sker på to kontorer i den samme 

sektion i bygningen, giver systemet besked 
om, at lufttilførslen skal startes. I løbet af 
dagen styres ventilationen efter behov 
afhængigt af temperaturforholdene, og hvor 
mange der er i bygningen.

For meget teknik. Visse vil sige, at “det bliver 
for teknisk”, men set ud fra et automations-
perspektiv er det ikke muligt at skabe et godt 
indeklima kombineret med et lavt energi-
forbrug uden en høj grad af automatisering. 
Det kræver en væsentlig grad af behovsstyring 
at differentiere mellem forskellige dele af 
bygningen, hvor folk opholder sig, og andre 
lokaler, som af og til står tomme. Det gælder 
om at begrænse energiforbruget i områder, 
hvor der ikke er et behov for løbende at 
opretholde et optimalt indeklima. Det gælder 
ventilation, lys og varme.

Eksisterende bygninger. Behovet for renove-
ring og opgradering af såvel private som 
offentlige erhvervsejendomme er enormt her 
i landet. 
– Når det gælder eksisterende bygninger, er 
markedet enormt, men her vil vi altid støde 
på begrænsninger med hensyn til, hvor høj 
en grad af automation der vil være praktisk 
gennemførlig og økonomisk tilrådelig. Som 

udgangspunkt forsøger man at efterstræbe 
de samme principper som ved nybyggeri, 
og ofte kan det være relativt enkelt, når det 
gælder indeklima. De norske bygningsregle-
menter for ventilation har længe været gode, 
og derfor står vi som regel med en infra-
struktur, der kan udbygges og opgraderes. 
Både ved nybyggeri og renovering anvender 
vi Lindinvent AB’s ventilationsløsninger, 
som vi har agenturet på i Norge, og som 
også benyttes her i huset. Det er anlæg, som 
tillader omfattende behovsstyring og giver et 
godt indeklima til en fornuftig pris, pointerer 
Johannesen.

Avanceret datastyring. Der findes en række 
forskellige typer bygninger, som man i 
dag ønsker at “gøre smarte”. Det kan være 
kontorbygninger, hoteller eller sygehuse for 
at nævne nogle eksempler. Uanset bygnings-
type er automationsstyringen baseret på den 
samme software, men den er tilpasset efter de 
gældende behov. Der kan for eksempel være 
stor forskel på lysbehovet, alt efter om der er 
tale om et hotel eller et sygehus. Her er der 
også andre krav til nødbelysning og måske 
strengere krav til ventilationsløsninger. 
Som udgangspunkt er det dog den samme 
computerteknologi, der anvendes, nærmere 

GK har vundet den tekniske totalentreprise for LHL’s (Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke) 
nye specialistsygehus ved Gardermoen. (Illustration: Nordic Office of Architecture)

Banebrydende projekt
Den norske Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke bygger nu et 
nyt sygehus i Gardermoen. Sygehuset bliver på cirka 28.500 m2 og 
har et samlet budget på 1,4 milliarder kroner. 

Bygningsmassen består af fire bygninger: 
Sengebygning, patienthotel, produktions-
bygning og kontor- og modtagelsesbyg-
ning. Det er ejendomsudvikleren Aspelin 
Ramm Eiendom AS og svenske Hemfosa 
Fastigheter, der er bygherrer og ejere af 
sygehuset, mens LHL skal stå som lejer. 
Entreprenørvirksomheden HENT er 
totalentreprenør på projektet. Arbejdet 
blev påbegyndt i efteråret, og sygehuset 
forventes at stå færdigt i januar 2018. 

Væsentlig aftale for GK. Totalentre-
prenøren HENT har udbudt arbejdet i 
licitation med forhåndsudvælgelse og 
forhandling og kontraheret GK som 
“totalunderentreprenør”. Vi skal levere 
alt inden for den tekniske detailprojekte-
ring og fagarbejde såsom ventilation, rør, 
køling, el og ikke mindst bygningsauto-
mation. Kontraktens værdi ligger i omegnen 
af 250 millioner kroner. For at sikre den 
bedst mulige totalleverance sætter GK 
de forskellige faggrupper sammen og 
indsætter en integrator for at sikre, at 
samarbejdet mellem fagene kommer til 
at køre så smertefrit som muligt, og at 
kundens krav til fuld bygningsautoma-
tion bliver opfyldt. Bygningen skal have 
energiklasse A med behovsstyret ventila-
tion og belysning efter samme principper 
som i Miljøhuset GK i Ryen.

Tilfreds entreprenør. Når store bygge-
projekter skal gennemføres, foretager 
totalentreprenøren altid en nøje vurde-
ring af, hvordan underentrepriserne 
skal deles op, og hvor mange forskellige 
aktører det er fornuftigt at involvere. 
– Bygningens udformning, anvendelse 
og aktuelle byggemetode vil have stor 
betydning for, hvordan opgaven bliver 
delt op, understreger Botolv Knaldre, 
som er tilbuds- og indkøbsansvarlig for 
HENT’s byggeprojekt ved Gardermoen. 

– Vi har gode erfaringer med at indgå 
totaltekniske aftaler med en underentre-
prenør, men det er første gang, vi har 
indgået en sådan aftale med GK. 
Tidligere har vores aftaler med GK været 
begrænset til ventilation og rør, men nu, 
hvor koncernen også kan tilbyde el, er 
situationen en anden. Bygningsautoma-
tion får stadig større betydning i nye 
byggeprojekter og håndteres som regel 
af ventilationsleverandøren, men der er 
jo visse fordele ved at lade én leverandør 
levere automationsløsningerne og sam-
tidig stå for de øvrige tekniske installa-
tioner, der vedrører disse. 

Teknisk kompetence. – Forhandlinger 
om og gennemførelse af en entreprise vil 
altid afhænge af bygningens beskaffenhed 
og så naturligvis markedet, fortsætter 
Knadre, men et tæt samspil mellem de 
tekniske fag er helt klart en fordel. Vi har 
jo også en stor teknisk afdeling og stor 
teknisk kompetence her i huset, så vi er 
ikke afhængige af at købe en totalteknisk 
pakke. I de tilfælde hvor vi kan se, at der 
er leverandører, der kan tilbyde samlede 
tekniske løsninger og den ønskede kompe-
tence og pris, er vi dog overbeviste om, at 
det vil gavne projektet.

bestemt software, der er udviklet af den 
amerikanske teknologivirksomhed 
Honeywell. De havde tidligere en separat 
organisation, der udelukkende beskæftigede 
sig med bygningsautomation. GK købte 
denne organisation for 15 år siden og kom 
på den måde til at råde over 70-80 nye 
medarbejdere, som arbejdede med byg-
ningsautomation.  I dag har GK omkring 
150 medarbejdere, der arbejder med dette 
forretningsområde over hele landet. Tekno-
logien leveres stadig af Honeywell.

Entreprise og drift. Selve bygningsautoma-
tionen er en væsentlig del af GK’s bidrag 
til at skabe et indeklima, som kunderne 
er tilfredse med, og som ligger inden for 
rimelige økonomiske rammer, hvad angår 
såvel installation som drift. Vi taler altså 
om både teknisk totalentreprise (TTE) og 
teknisk totalservice (TTS). 
– Eftersom vi nu opererer inden for så 
mange fagkategorier, ønsker vi at levere 
totalløsninger, som inkluderer alle vores 
fagområder, og samtidig tage ansvaret for, at 
disse fagområder fungerer optimalt takket 
være vores bygningsautomationsløsning, 
afslutter Johannesen.

Botolv Knaldre, tilbuds- og indkøbsansvarlig for 
HENT’s byggeprojekt ved Gardermoen. 
(Foto: Harald Sola Berentsen)

BYGNINGSAUTOMATION BYGNINGSAUTOMATION



31 30

FORSKNINGSNYHEDERTEKST & FOTO:  REDAKTIONENFORSKNINGSNYHEDER TEKST:  MAGNUS BRATTSET DRABLØS

procent af arbejdet inden for bygge- og anlægsfagene skal udføres af 
personer med en erhvervsfaglig uddannelse, svendebrev eller doku-
menteret fagoplæring, og at minimum 7 procent af arbejdet udføres 
af lærlinge.
– Det her er helt konkrete krav. Det er ikke nogen menneskeret at 
udføre opgaver for det offentlige, og hvis man vil levere til det her 
system, er man simpelthen nødt til at stramme sig an. Vi håber, at det 
vil bidrage til, at vi får flere fagfolk og flere lærlinge, siger Sandnes til 
Byggeindustrien.

Det vil også være vigtigt, at der udføres en lokal tilpasning i 
kommuner og fylkeskommuner, og at resultaterne af anbefalingerne 
evalueres over tid. Hvis målene ikke nås, er der enighed om, at 
anbefalingerne skærpes. 

Seriøsitet i alle led. GK Norge understreger, at de tager afstand fra 
enhver form for kriminalitet i erhvervslivet, og de arbejder aktivt for 
at forhindre sort arbejde og skatteunddragelse i byggebranchen.
– Hos GK kræver vi, at alle leverandører og underentreprenører 
indsender erklæringer om, at de følger GK’s retningslinjer for arbejds-
forhold og seriøsitet. Derudover opfordrer vi alle vores underentre-
prenører til at registrere sig hos StartBANK, siger Bjørn-Osvald Skandsen, 
som er direktør for Teknologi og Marked hos GK Norge AS.

Han mener, at det er på tide, at der stilles strengere krav fra centralt 
hold i branchen.
– Vi er sikre på, at strengere krav vil gavne branchen. Først og 
fremmest er det vigtigt, at alle, der arbejder i branchen, sikres gode 
arbejdsforhold og rammevilkår. Men krav til fagkompetence og 
lærlinge vil desuden sikre, at vi opnår leverancer af højere kvalitet, 
siger Skandsen.

Det offentlige viser vejen 
til øget seriøsitet og kompetence i byggebranchen
Fellesforbundet, bestående af Byggnæringens 
Landsforening (BNL), Kommunenes Sentral-
forbund (KS) og Direktoratet for forvaltning og 
IKT (Difi), er gået sammen for at udarbejde nye 
forslag til seriøsitetsbestemmelser. 

F
orbundets sekretær Per Skau og administrerende direktør i 
BNL, Jon Sandnes, underskrev i november en erklæring om i 
fællesskab at udarbejde seriøsitetskrav for offentlige bygge- og 
anlægskontrakter.

For at sikre at useriøse aktører ikke slipper gennem nåleøjet i licita-
tioner inden for bygge- og anlægsarbejde, vil alle fylkeskommuner, 
kommuner og offentlige indkøbsorganisationer nu få nye anbefalinger 
til krav, som skal hæve tærsklen for, hvilke virksomheder der kan 
deltage i offentlige udbud. 

Det offentlige køber bygge- og anlægstjenester for omkring 200 
milliarder kroner hvert år.
– Det offentlige bliver dermed ikke bare en vigtig aktør inden for 
indkøb, men får også en definitionsmagt over for andre, understreger 
Skau på Fellesforbundets hjemmesider.
– Det, som parterne skriver under på i dag, er først og fremmest et 
skridt på vejen, men det er en stor sejr for os. Vi har en fælles ambi-
tion om, at det skal være fagfolk, der arbejder ude på byggepladsen, 
og vi ønsker, at både bestillere og leverandører skal mærke presset, 
siger Sandnes til Byggeindustrien.

Helt konkret. Støtte til fagfolk og lærlinge i offentlige projekter er helt 
centralt i de nye bestemmelser. Der er stillet krav om, at mindst 40 

Et godt indeklima   
øger produktiviteten markant

En ny undersøgelse viser, at kontormiljøer med 
et godt indeklima øger koncentrationsevnen med 
op til 101 procent i forhold til i konventionelle 
kontormiljøer.

U
ndersøgelsen er udført af forskere ved det førende amerikanske 
universitet Harvard og viser, at forskellige luftkvaliteter har en 
opsigtsvækkende indvirkning på kreativitet, produktivitet og 
problemløsning.

Temaet er højaktuelt i lyset af de nye energikrav til bygninger. 
Strenge krav gør fristelsen til at spare på ventilationen stor – og luft-
mængderne små. Det kan hurtigt komme til at give bagslag.
– Rapporten viser med al tydelighed, at Norges bestræbelser på 
at anvende lavemissionsmaterialer i nye og renoverede bygninger 
strategisk set er det rigtige valg. Det samme gælder valget af en høj 
ventilationsrate, som skal sikre et godt indeklima og dermed en høj 
effektivitet blandt de ansatte, siger fagdirektør for ventilation hos GK 
Norge AS, Sturla Ingebrigtsen.

Tre scenarier. Ved at simulere tre forskellige scenarier kunne 
forskerne måle, hvordan deltagerne i studiet præsterede i forskellige 
kategorier.
I det første scenarie, som fik navnet “Conventional”, simulerede man et 
konventionelt kontorlandskab. Lokalet fik tilført høje koncentrationer 
af flygtige organiske forbindelser (VOC) og 9,4 liter frisk luft i sekundet 
pr. person og havde et konstant CO2-niveau på omkring 945 ppm. Til 
sammenligning er det højeste anbefalede niveau i norske skoler og 
børnehaver 1000 ppm, skriver Teknisk Ukeblad.
I scenariet “Green” var der næsten ingen flygtige organiske forbindel-
ser, men tilførsel af frisk luft og CO2-niveauet var som i Conventional.
I det tredje scenarie, “Green+”, var der ligesom i Green stort set 
VOC-frit, men der blev tilført næsten 19 liter frisk luft i sekundet pr. 
person, og CO2-koncentrationen var på kun 550 ppm.
Derudover forsøgte man sig med at tilføre endnu mere CO2, så kon-
centrationen nåede op på 1400 ppm.

Målte præstationer. 24 testpersoner tilbragte seks hele arbejdsdage i 
testscenarierne. Deltagerne blev testet i forhold til:
•  Grundlæggende aktivitet – basal evne til at tage beslutninger
•  Overordnede beslutninger – evne til at træffe beslutninger 
 vedrørende overordnede målsætninger
•  Aktuelle problemstillinger – evne til at fokusere på udfordringer 
 her og nu
•  Opgaveorientering – evne til at træffe specifikke beslutninger med 
 henblik på at udføre opgaver her og nu 
•  Krisehåndtering – evne til at planlægge, være forberedt og tænke  
 strategisk i krisesituationer

•  Informationssøgning – evne til at indsamle påkrævede informa-
 tioner fra tilgængelige kilder
•  Informationsanvendelse – evne til at udnytte udleveret og 
 indsamlet information for at opnå et langsigtet mål
•  Bredde på tilgang – evne til at træffe beslutninger i flere simultane 
 processer og benytte sig af forskellige værktøjer og muligheder for 
 at nå visse mål
•  Strategi – evne til at anvende velintegrerede løsninger ved hjælp af 
 optimal udnyttelse af information og planlægning
 
Bedre udnyttelse af information. Resultaterne viste, at testperson-
ernes præstationer varierede signifikant. Først og fremmest viser 
tallene, at selvom tætte bygninger med lave koncentrationer af 
VOC (scenariet “Green”) fører til højere produktivitet, ligger der et 
stort forbedringspotentiale i at tilføre tilstrækkelige luftmængder 
(“Green+”).
Større luftmængder har især indflydelse på optimal udnyttelse af 
tilgængelig information, strategiske evner og krisehåndtering.
Forskningsrapporten konkluderer, at forsøgsdeltagerne opnåede en 
signifikant forbedring af deres kognitive funktioner, når de arbejdede 
i scenarierne Green og Green+ sammenlignet med Conventional. 
Forsøget viser også, at større luftmængder sænker eksponeringen for 
andre forurenende stoffer i luften end CO2 og VOC.

StartBANK

Branchenetværket	StartBANK	blev	etableret	på	grundlag	af	pilotprojektet	
“Seriøsitet	i	byggenæringen”,	som	blev	lanceret	i	2005	i	et	samarbejde	
mellem	Byggenæringens	landsforening	(BNL),	norske	myndigheder	og	
Achilles.	StartBANK	er	et	fælles	leverandørregister	med	opdateret	og	
kontrolleret	leverandørinformation,	som	anvendes	af	indkøbere	inden	for	
bygge-	og	anlæg,	forvaltning,	forsikring	og	fast	ejendom	i	Norge	og	har	til	
formål	at	støtte	seriøse	leverandører.	Det	giver	leverandørerne	mulighed	for	
at	konkurrere	på	lige	vilkår,	det	bidrager	til	anvendelse	af	seriøse	aktører,	og	
det	skaber	nye	forretningsmuligheder	for	såvel	indkøbere	som	leverandører.	
Størrelse:	120	indkøbsorganisationer.	4.500	leverandører.	

(kilde:	http://www.achilles.com)
Jon Sandnes, administrerende direktør i 
Byggnæringens Landsforening.

Per Skau, forbundssekretær i 
Fellesforbundet.
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RIGTIG KVALITET MED BYGG21

Gode og omkostningseffektive bygninger  

med den rigtige kvalitet
Bygg21 er et samarbejdsprogram, som blev initieret af det norske Stortinget i 2012 og har til 
formål at udvikle og forvalte gode og omkostningseffektive bygninger i samarbejde med de forskellige 
aktører i bygge- og ejendomssektoren. Beregninger viser, at det på sigt vil være muligt at reducere 
omkostningerne med op til 20 procent.

B
ygg21’s sekretariats første opgave 
var at udarbejde strategidokumentet 
“Sammen bygger vi framtiden”, 
fortæller projektleder hos Bygg21, 

Sverre Tiltnes. – Mere end 400 førende 
repræsentanter fra erhvervslivet, branche- og 
interesseorganisationer, FoU-virksomheder, 
uddannelsesinstitutioner og myndigheder 
har bidraget med indspark til det strategi-
dokument, som i dag er vores vejviser. Det 
medførte, at ministeriet gav os et nyt mandat: 
At føre de ændringer, som strategidokumentet 
peger på, ud i livet. For at gøre det har vi nu 
udpeget en ny bestyrelse, som skal hjælpe os 
med at nå målene. Bestyrelsen består af syv 

højt kvalificerede brancherepræsentanter og 
støttes endvidere af et fritstående strategisk 
råd bestående af 20 centrale branchefolk, så 
man har fået samlet mange gode kræfter, som 
i fællesskab skal gøre byggebranchen mere 
omkostningseffektiv.

Først og fremmest facilitator. Bygg21’s 
strategidokument medførte, at ministeriet gav 
sekretariatet et opfølgningsmandat: At føre de 
ændringer, som strategidokumentet peger på, 
ud i livet. Derfor har man nu nedsat en besty-
relse, som skal hjælpe med at nå målene. 
– Vores opgave er først og fremmest at 
fungere som facilitator og fremme samspillet 

mellem de forskellige aktører i erhvervslivet 
og mellem erhvervslivet og myndighederne, 
understreger Tiltnes. – Vi kalder os gerne 
for et uafhængigt forum, og vi repræsenterer 
kun den gode, omkostningseffektive byg-
ning, som er udviklet af konkurrencedygtige 
norske virksomheder. 

Bæredygtighed. For Bygg21 er det ikke et 
mål i sig selv at arbejde for et kontinuer-
ligt kvalitetsløft i byggebranchen. Begrebet 
“bæredygtighed” er helt centralt i deres 
vurdering af byggeaktiviteterne. Det vil sige, 
at bygningerne skal have den rigtige kvalitet 
i forhold til brug og optimal funktion. Først 

Bygg21 lancerer i disse dage fasenormen “Neste Steg”.
Hensigten er at udarbejde en fælles reference-
ramme for bygge- og anlægsbranchen, som gør 
det muligt at koordinere de forskellige trin i en 
byggeproces.

En	bygning	kan	opføres	på	tusind	forskellige	
måder,	men	hvordan	gør	man	det	mest	effektivt?	
Det	er	den	problemstilling,	vi	tager	fat	på	med	
“Neste	Steg”	(Næste	trin),	siger	Sverre	Tiltnes,	
som	er	leder	af	Bygg21.
I	samarbejde	med	Norsk	Eiendom,	Difi	og	EBA	
lancerer	Bygg21	nu	fasenormen	“Neste	Steg”.	
NTNU	og	Prosjekt	Norge	har	stået	for	udarbej-
delsen	af	de	nye	referencerammer	sammen	med	
deres	partnere	og	Statsbygg	i	referencegruppen.
–	Overordnet	set	råder	den	norske	byggebranche	
over	store	kompetencer.	Hvis	vi	kan	koordinere	
dem	endnu	bedre	og	dermed	undgå	misforståelser,	
kan	vi	øge	kvaliteten	yderligere,	fortsætter	han.

Hvad er “Neste Steg”?
“Neste	Steg”	er	en	fælles	referenceramme,	som	

beskriver	byggeprocessen	over	tid	i	otte	trin	–	fra	
ide	og	behov	til	opførelse.
–	“Neste	Steg”	skal	føre	til,	at	der	udarbejdes	et	
effektivt	fælles	sprog	for	branchen.	Denne	fase-
norm	beskriver	hvert	enkelt	trin	i	en	byggeproces,	
hvor	der	skal	tages	beslutninger	og	videregives	
information	til	det	næste	trin.	“Neste	Steg”	vil	
især	varetage	ejernes,	brugernes,	udøvernes	og	
det	offentliges	interesser	og	værne	om	bære-
dygtighedens	tre	grundpiller,	økonomi,	samfund	
og	miljø,	siger	Tiltnes.

Øget produktivitet og bæredygtighed.
Norges	bygge-,	anlægs-	og	ejendomsbranche	
(BAE)	er	i	dag	meget	fragmenteret.	I	en	bygge-
proces	skal	mange	forskellige	parter	samar-
bejde	om	at	lave	et	produkt.	Samtidig	ønsker	
aktørerne	at	arbejde	hver	for	sig,	på	deres	egne	
præmisser	og	inden	for	deres	egne	rammer.	
Problemet	er,	at	disse	referencerammer	er	
forskellige	og	skaber	kommunikations-
problemer,	og	produktiviteten	hæmmes	derfor	af	

mangelfuld	og	dårlig	koordinering.
–	“Neste	Steg”	tvinger	os	til	at	tænke	langsigtet	
sammen.	Byggeprocessen	beskrives	fra	“vugge	
til	grav”,	ved	at	man	betragter	processen,	fra	
behovet	opstår,	til	bygningen	opføres.	Den	store	
fordel	er,	at	vi	får	et	fælles	sprog.	Parterne	ved	
dermed,	hvordan	de	skal	kommunikere,	involvere	
sig	og	udføre	opgaverne.	Hvis	alle	følger	de	
fælles	beslutninger	og	definerede	roller,	vil	
det	reducere	antallet	af	misforståelser	og	øge	
produktiviteten.	Aktørerne	fases	ind	på	det	rigtige	
tidspunkt,	præmisser	bliver	klarere,	og	leverancer	
gennemføres	til	tiden.	På	den	måde	opnår	vi	et	
bedre	samspil,	bedre	lønsomhed	og	resultater	
og	færre	fejl.	Det	her	er	en	første	udgave,	som	
nu	skal	afprøves	i	praksis,	før	den	kan	finde	sin	
endelige	form.	Hensigten	med	den	første	udgave	
er	at	give	branchen	et	udgangspunkt	og	hjælpe	
aktørerne	i	gang	med	afprøvningen,	siger	Tiltnes.
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når man derudover sørger for et korrekt 
omkostningsniveau i forhold til de respektive 
krav, der stilles til den aktuelle bygning, kan 
man tale om en bæredygtig bygning.
– På enkelte områder oplever vi, at kvalitets-
kravene “skyder lidt over målet”, tilføjer Tiltnes. 
I de seneste år har vi set flere tilfælde, hvor man 
har droppet kravene, fordi de har været for om-
fattende og unødvendige til, at man har kunnet 
forsvare de omkostninger, de ville medføre. 
Det gælder blandt andet de generelle krav til 
universel udformning i visse projekter.
Begrebet “bæredygtighed” siger meget om, 
hvilken kvalitet der er den rigtige, og det 
er også noget, der er inkluderet i Bygg21’s 
mandat. Virksomheden skal bidrage til 
udviklingen af bygninger, som er formåls-
tjenlige, således at brugerne kan udnytte 
dem optimalt. Et kølelager behøver ikke at 
være varmt, en skole skal have egenskaber, 
der fremmer læring og trivsel for elever og 
lærere, og et sygehus skal kunne udføre 
effektiv og forsvarlig patientpleje.

Videnbaseret information. – En vigtig 
nøgle til succes inden for vores arbejds-
område er, efter vores mening, videnbaseret 
information, understreger Tiltnes. Når vi 
skal anerkende en metode, en løsning eller 
en virksomhed, skal det ske på baggrund af 
faktisk viden, som er relevant for produktivitet 

eller bæredygtighed. Der findes for øvrigt 
en hel del godkendelses- eller certifice-
ringsordninger for bygninger – nogle vil 
måske tilmed sige, at der er for mange. Vi 
ønsker ikke at engagere os direkte i den slags 
aktiviteter, men vi vil helt klart forbeholde os 
retten til at give nogle af dem et samtykkende 
nik og sikkert også anerkende nogle af dem.

Offentlige instanser. Det er ikke kun kom-
munikationen og den viden, der er knyttet til 
de forskellige private aktører på et byggepro-
jekt, som med fordel kan forbedres. Også 
kontakten til og samarbejdet med offentlige 
myndigheder har et betydeligt forbedrings-
potentiale. Det er et problem, der går begge 
veje, og Bygg21 har til hensigt at bidrage til 
en forbedring af forholdene på begge sider af 
bordet. En bedre forståelse af deres respektive 
præmisser vil sikre begge parter en langt mere 
gnidningsfri og effektiv kommunikation.

Fasenorm. For at sikre en smidigere og mere 
effektiv gennemførelse af byggeprojekter har 
Bygg21 udviklet en ‘fasenorm’, som beskriver 
de forskellige byggefaser og definerer de 
forskellige aktørers opgaver, dvs. bygherre, 
den fremtidige bruger, entreprenøren og de 
offentlige myndigheder. Dermed får man et 
flowdiagram over projektet, hvor man kan se, 
hvilke instanser der skal gøre hvad i de enkelte 

Sådan præsenterer BYGG21 sig på sit website:
Bygg21 er et samarbejde mellem byggebranchen 
og myndighederne, som har til formål at øge bygge-
branchens innovationsevne, produktivitet, bære-
dygtighed og evne til at dele viden og erfaringer.

BYGG21:
•		 Har	sit	mandat	fra	det	norske	kommunal-	og	
	 moderniseringsministerium.
•		 Har	sit	sekretariat	hos	Direktoratet	for	
	 byggkvalitet.

BYGG21 arbejder for at skabe en byggebranche, 
som:
•	 	Gør	brug	af	de	rette	kompetencer	i	alle	led
•		 Er	konkurrencedygtig	og	produktiv
•		 Er	seriøs	og	har	en	sund	branchekultur
•		 Fremmer	bæredygtighed	og	livscyklusbaseret	
	 værdiskabelse
•		 Gennemgående	benytter	IKT
•		 Er	innovativ

BYGG21-STRATEGIEN
I	2014	lancerede	BYGG21	sin	strategi
Sammen bygger vi framtiden. 
I	forbindelse	med	udarbejdelsen	af	strategien	
blev	der	afholdt	høringsmøder,	som	involverede	
hele	bygge-	og	ejendomsbranchen,	statslige	
myndigheder,	forsknings-	og	uddannelsessek-
toren	og	andre	centrale	aktører.	Strategien	er	
tredelt	og	har	fokus	på:
•		 FoU	og	innovation
•		 Uddannelse	og	kompetenceudvikling
•		 Formidling	af	viden	og	erfaringer
De	tre	strategier	er	samlet	omkring	syv	fælles	
målområder,	der	har	til	formål	at	skabe	gode	
bygninger	og	dermed	et	bedre	samfund.

BYGG21 SKAL
Bygg21	skal	bidrage	til	koordinering	og	formidling	
af	viden	og	støtte	op	om	de	forbedringsprocesser,	
der	finder	sted	i	branchen,	hos	videnvirksom-

Sverre Tiltnes, projektleder hos Bygg21.

hederne,	i	forskningsmiljøerne,	i	finansinstitu-
tionerne	og	andre	steder.	Bygg21	vil	arbejde	
gennem	branchens	etablerede	organisationer	
og	løse	de	opgaver,	som	programmet	får	stillet,	
ved	at	koordinere	og	støtte	relevante	aktører.	Kun	
undtagelsesvis	skal	Bygg21’s	sekretariat	tage	
direkte	ansvar	for	gennemførelse.	Gennem	
effektivt	samspil	og	regional	tilstedeværelse	skal	
Bygg21	nå	ud	til	hele	branchen,	forsknings-	og	
uddannelsesmiljøerne,	relevante	myndigheder	og	
de	instanser,	der	administrerer	offentlige	midler.

faser. Hvis man følger denne tankegang om-
kring faser og opgavefordeling, vil man kunne 
undgå en lang række problemer, uenigheder 
og misforståelser. Det er det, som man i 
byggebranchen ofte kalder Lean Construction 
eller involverende projektering og produktion, 
og det anvendes for at optimere smidighed og 
samarbejde for dermed at sænke omkostnin-
gerne. I dag er det ofte sådan, at entreprenøren 
skal tage højde for forventede ekstraomkost-
ninger på grund af konflikter med forskellige 
samarbejdspartnere, hvilket i værste fald kan 
føre til, at projektet forsinkes.

To parallelle spor. Det er dog ikke kun 
hverdagens praktiske gøremål, der optager 
sekretariatet. Bygg21 arbejder, ifølge besty-
relsesformand Petter Eiken, for forbedringer 
i hele værdikæden, og han udtaler: Helt nede 
på jorden er vi nødt til at sikre praktiske 
forbedringer fra dag til dag, samtidig med at 
vi holder blikket rettet mod de langsigtede 
muligheder, der ligger i forskning, udvikling 
og innovation. Hvis vi ikke tager udfordringen 
op, vil mulighederne glide os af hænde, og vi 
vil miste positive særpræg og vigtige kerne-
kompetencer.



34 35 

BRANCHEANALYSE FRA PROGNOSENTERET BRANCHEANALYSE FRA PROGNOSENTERETTEKST:  PROGNOSESENTERET/REDAKTIONEN

 1Analysefirmaet Prognosesenteret inkluderer normalt private boliger (samt garager og fritidsboliger) i dette segment, men har ekskluderet opførelsen af private boliger fra alle tal, der 
  præsenteres i denne artikel. 2ROT er en forkortelse for renovering, ombygning og tilbygning.

*Værdierne i figurerne er ikke justeret for købekraft, og forskelle i landenes prisniveauer vil dermed påvirke markedsstørrelserne. Alle værdier er desuden angivet i 2014-NOK, og der er således ikke 
taget højde for prisændringer fra år til år. Derfor er det interessant at se på igangsættelsestallene målt i kvadratmeter, hvor prisforskelle mellem landene ikke har nogen betydning.

Efterspørgslen efter nybyggeri svinger normalt mere 
end for andre typer bygge- og anlægsarbejde. 
Investeringer varierer generelt betydeligt mere end 
forbrug, selvom begge dele påvirkes af konjunkturerne. 
Det så man tydeligt, da finanskrisen ramte den norske 
økonomi i 2008-09, og igangsættelsen af erhvervs-
byggeri1  faldt med 25 %, mens mængden af privat 
initierede 2ROT-opgaver’ kun faldt med 2-3 %. 

N
u befinder vi os igen i en nedgangskonjunktur. Konsekven-
serne af de faldende oliepriser er begyndt at sprede sig som 
ringe i vandet og rækker nu ud over råoliebranchen. 
Arbejdsløsheden stiger, og det private erhvervslivs efter-

spørgsel efter nybyggeri er faldende – især i de regioner, som er hårdest 
ramt af en lavere aktivitet i oliebranchen og relaterede erhverv. På 
baggrund af information om planlagte projekter forventer vi dog 
en pæn vækst i igangsættelsen af offentligt byggeri i 2015, som vil 
afbøde den samlede nedgang i erhvervsbyggeriet.

Flere ledige kvadratmeter. Kvadratmeter kan betragtes som en 
faktor i produktionen af varer og tjenester på linje med arbejdskraft, 
maskiner og udstyr. Det betyder, at der er en sammenhæng mellem 
efterspørgslen efter nybyggede kvadratmeter til erhverv og udviklingen 
i beskæftigelsen, som sandsynligvis er den vigtigste makroøkonomisk 
drivkraft for erhvervsbyggebranchen. 
Lige nu sker der en dramatisk stigning i udbuddet af ledige kontor-
lokaler i Norge, i takt med at aktører fra oliebranchen drosler ned 
og fremlejer deres lokaler. Når beskæftigelsen samtidig aftager, og 
virksomhederne bliver mere pessimistiske, vil endnu flere kvadrat-
meter blive ledige. Det presser lejepriserne ned, hvilket igen dæmper 
investeringsvilligheden og efterspørgslen efter nye kontorbygninger 
– og det på trods af de rekordlave renter. 

Samlet fald i igangsættelse af erhvervsbyggeri. I de seneste år 
er der blevet bygget relativt mange kvadratmeter til det private 
erhvervsliv i Norge. Efterspørgslen efter bygninger har været drevet 

af et højt aktivitetsniveau i olie- og gassektoren samt god adgang til 
finansiering og faldende renter. Renterne ser ud til at forblive lave 
et godt stykke tid endnu, mens vækstimpulserne fra de seneste års 
olieboom til gengæld er en saga blot. Når man ser på de projekter, der 
er planlagt, skulle man tro, at byggeaktiviteten ville stige kraftigt i de 
nærmeste år, men mange af de planlagte projekter vil sandsynligvis få 
svært at blive udlejet, ikke blive ført ud i livet eller i bedste fald blive 
udskudt. 
Igangsættelsen af bygninger til det private erhvervsliv ventes at falde 
med næsten 10 % i 2015 og omkring 6 % i 2016. Byggetilladelser til 
kontor- og administrationsbygninger faldt med 40 % (målt i areal) 
efter de tre første kvartaler i 2015 sammenlignet med samme periode 
i 2014. I samme periode er opførelsen af bygninger til hotel- og 
restaurationsbranchen blevet fordoblet. Igangsættelse af offentligt 
byggeri går også mod lysere tider og ventes at stige med 8 % i 2015 
efter en stærk vækst i 2014.
Efter de tre første kvartaler i 2015 lå igangsættelsen 23 % over tallet 
for samme periode i 2014, men eftersom antallet af registrerede 
igangsættelser i 4. kvartal i 2014 var så højt, som det var, vil den årlige 
vækst for 2015 samlet set blive lavere. Det er især igangsættelse af 
social- og sundhedsbygninger, der stiger, men også flere store kultur-
byggeprojekter i Oslo bidrager til en øget aktivitet.
Vi forventer imidlertid, at investeringerne i 2015 vil falde mindre end 
igangsættelsen målt i kvadratmeter, fordi igangsættelsen i 2014 var rela-
tivt høj, og fordi en del af denne byggeproduktionen fandt sted i 2015.

Mere gang i ROT-arbejde end nybyggeri. Hvis man ser bort fra repa-
rationsarbejde i forbindelse med vejrskader, er efterspørgslen efter 
ROT-arbejde med tilknytning til erhvervsbygninger i relativt stabil 
vækst. En svagere udvikling af lejepriserne kan lægge en dæmper på 
efterspørgslen efter ROT-håndværkere, men på den anden side kan 
den skærpede konkurrence om lejere have en positiv indvirkning. 
Det samme gælder ændringer i erhvervsstrukturen. Svækkelsen af 
den norske krone og forbedringen af norske virksomheders 
konkurrenceevne kan føre til øget kapacitetsudnyttelse inden for 
eksportsegmentet og med tiden give ROT-efterspørgslen et løft inden 
for dette segment. Vi forventer, at dette marked vil vokse med 4 % i 
2015 og cirka 2,5 % i 2016.

Det danske marked går tilbage i år, men kommer sig igen i 2016.
Lavere oliepriser har banet vejen for et opsving i dansk økonomi. 
Vi forventer, at dette i kombination med rekordlave renter og god 
adgang til kredit med tiden vil kunne øge det private erhvervslivs 
efterspørgsel efter nybyggeri. Alligevel er der stadig for mange ledige 
erhvervslokaler til, at der kan forventes en kraftig vækst i produk-
tionen af nye erhvervsbygninger lige med det samme, men fra næste 
år kan det se lysere ud. En stram offentlig økonomi giver dog ringere 
udsigter til en øget efterspørgsel fra det offentliges side. 
Hvad angår erhvervsbygninger generelt i Danmark, forventer vi, at 
investeringerne vil falde med cirka 10 % i 2015, men at de efter-
følgende vil stige med cirka 14 % i 2016. Det er først og fremmest 
efterspørgslen fra erhvervslivet, der står for væksten på ROT-
markedet for erhvervsbygninger, men det offentlige bidrager blandt 
andet i kraft af energieffektivisering af statslige bygninger. Som 
følge af en aftale med staten skal kommunerne fremover bruge store 
beløb på at renovere undervisningsbygninger. Væksten i de offent-
lige udgifter til ROT-arbejde begrænses dog af en stram økonomi i 
kommunerne. 

Stabile udsigter for det svenske marked. I 2014 steg igangsættelsen 
af erhvervsbygninger i Sverige med 17 %, hvilket resulterede i en høj 
samlet aktivitet i byggebranchen. Investeringsmulighederne som 
følge af lave renter vil aftage, efterhånden som priserne og renterne 
stiger. Derudover lider den svenske byggebranche under mangel på 
arbejdskraft, hvilket antyder, at det vil være svært at opretholde et 
højt produktionsniveau.
Investeringerne i nye erhvervsbygninger steg med næsten 15 % i 
2014. Vi forventer, at investeringerne vil stige med omkring 2,5 % i 

Prognoserne viser, at investeringerne i nye erhvervsbygninger (ekskl. private boliger) vil 
falde med cirka 1 % i Norge i 2015 og dernæst med 2,5 % i 2016. I Sverige steg investe-
ringerne i nye erhvervsbygninger med næsten 15 % i 2014. Vi forventer, at investeringerne 
vil stige med omkring 2,5 % i 2015, men at de i 2016 vil blive liggende på samme niveau. 
I Danmark forventer vi, at investeringerne falder med omkring 10 % i 2015, men at de 
efterfølgende stiger med cirka 14 % i 2016.

For Norge forventer vi, at dette marked vil vokse med 4 % i 2015 og cirka 2,5 % i 2016. I 
Sverige og Danmark forventes der også vækst i både det private og det offentlige byggeri i 
hele prognoseperioden.

Igangsættelsen af erhvervsbygninger har de seneste år været meget høj i Norge sammen-
lignet med både Danmark og Sverige. I Sverige steg igangsættelsen af erhvervsbygninger 
dog med hele 17 % i 2014, og ifølge prognoserne overhaler de Norge i løbet af 2016.   

2015, men at de i 2016 vil blive liggende på samme niveau. De offent-
lige udgifter stiger væsentligt mere end normalt i år og næste år – en 
udvikling, som i høj grad skyldes den øgede indvandring. 
Hvad angår ROT-markedet for erhvervsbygninger, forventer vi 
en vækst for både private og offentlige bygninger i hele prognose-
perioden. Det ser ud til, at undervisningsbygninger vil opleve den 
største vækst i år.
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– Jeg fandt hurtigt ud af, at jeg ikke ville 
sidde foran en skærm otte timer om dagen. 
Jeg blev slidt på en helt anden måde, end jeg 
var vant til.
Derfor gjorde han en indsats for at ændre 
sin arbejdssituation. Han tog en voksen-
uddannelse for at blive elektriker. Da han 
skulle finde en læreplads, faldt valget på 
Trondheim Elektro AS, som senere er blevet 
til GK Elektro AS.
– Det har simpelthen været fantastisk. 
I førstedivision kan der pludselig opstå 
ændringer i kampprogrammet i forbindelse 
med tv-transmitterede kampe og lignende, 
men det har ikke været noget problem at få 
det til at passe med mit arbejde, fortæller 
Malmo og uddyber:
– For at kunne arbejde ved siden af min 
satsning på fodbolden er jeg afhængig af at 
have chefer, der tillader den slags.

Vant til at være holdspiller. Denne oktober-
aften ser intet ud til at kunne stoppe et 
fremadstormende Ranheim-hold med 
oprykning til eliteserien inden for række-
vidde. Holdet vinder til slut hele 4-0 over 
Fredrikstad, og venstrebacken Eirik Malmo 
bidrager med et målgivende hjørnespark.
Malmo er overbevist om, at erfaringerne fra 
fodboldbanen kommer ham til gode i arbejdet 
for GK Elektro.
– Holdsport er en stor hjælp i hverdagen. 
Jeg er vant til at spille på hold med mine 
kolleger, og jeg er god til at tilpasse mig. Man 
lærer også, at ikke alle er lige dygtige til alt, 
og at man kan udnytte hinandens styrker. 
Det er også en vigtig faktor, at man har en 

god indstilling og har erfaring med at præstere 
under pres, siger Malmo.
Nu ser han frem imod at fortsætte på sin 
læreplads og komme videre i sin karriere 
hos GK Elektro, samtidig med at han spiller 
fodbold.
– Jeg kan godt lide at se et færdigt resultat. 
Nu arbejder jeg fra 07.00 til 15.00 og tager 
direkte til træning hver dag, fortæller Malmo, 
som arbejder med installationer i en helt ny 
børnehave, som er tilknyttet St. Olavs 
Hospital i Trondheim.
– Der er rigtig meget, som er nyt for mig. 
Vi installerer blandt andet Dali-styring og 
Lynx-styring, forklarer Malmo, som er vant 
til at lære ved at træne.

Få ulemper. – Det fine med idrætsudøvere 
er, at de er vant til, at man skal træne og øve 
for at blive god. Sådan er Eirik også. Han ved, 
at han har meget at lære for at blive en god 
montør. Han er nysgerrig efter at finde ud af, 
hvordan tingene skal gøres, han er motiveret 
og gør et godt stykke arbejde, siger Roger 
Wold, som er afdelingsleder hos GK Elektro 
i Trondheim.
Han mener, at arbejdsmiljøet har godt af at få 
input fra seriøse idrætsudøvere.
– Vi får en medarbejder, som matcher GK’s 
værdier rigtig godt. En medarbejder, som 
udviser holdånd, som er dygtig til det hele, er 
indstillet på at gøre et godt stykke arbejde og 
kommer, som han skal, påpeger Wold.
Selvom fodboldkarrieren kræver meget af 
Malmo og i visse sammenhænge vil påvirke 
arbejdsdagen i form af aftalt fravær, synes 
GK Elektro, at der er få ulemper ved den 

måde, hans arbejde er tilrettelagt på.
– Ranheim kræver, at spillerne enten studerer 
eller arbejder ved siden af fodbolden. De har 
ikke råd til at have spillere, som lever af fod-
bold. Spillerne træner lige efter arbejdstid, så 
Eirik er nødt til at arbejde i byen. Derudover 
er der et par uger med træningssamlinger 
om vinteren, hvor han er nødt til at holde 
ferie eller tage orlov, forklarer Wold.

Leverede banebelysning til stadion.
Banebelysningen, som gør Eirik og de andre 
spillere i stand til at se bolden og ikke mindst 
spille aftenkampe på hjemmebane, er leveret 
af GK Elektro.
Som en lille klub i Trondheim med få 
ressourcer har det været en lang proces 
for fodboldklubben Ranheim at sørge for 
gode stadionfaciliteter. Ranheim rykkede 
op i førstedivision i 2010 og fik dengang 
dispensation til at spille på en hjemmebane 
uden godkendt lysanlæg og med midlertidige 
tribuner. Lysanlægget sørgede GK Elektro for 
at få på plads i sæsonen 2014 – en permanent 
tribune vil først være på plads fra og med 
sæsonen 2016.
Lysanlægget består af fire 37,5 meter høje 
lysmaster fra Scanmast udstyret med i alt 
86 metalhalogenprojektører på 2000 watt. 
Projektørerne har tre forskellige indstillinger, 
som anvendes i forskellige sammenhænge: 
800 lux anvendes til kampe, som skal sendes 
på tv, 400 lux anvendes til almindelige kam-
pe, og 200 lux er tilstrækkeligt til træning.
Lysanlægget kan både fjernstyres via pc og 
manuelt på stadion.  

TEKST & FOTO:  MAGNUS BRATTSET DRABLØS

Lynhurtig back   
og elektrikerlærling

G
ang på gang sætter Eirik Malmo af 
sted i en spurt ned langs venstre fløj 
mod baglinjen. Det har han gjort i 
mere end 200 kampe for Trondheims 

næstbedste fodboldhold. På denne kolde 
oktoberaften er det Fredrikstad, østfold-
klubben med hele 9 seriemesterskaber og 11 
pokal-titler på cv’et, der står på den modsatte 
banehalvdel.

Modstanderholdets hvide og røde dragter ses 
tydeligt på banen takket være Ranheims top-
moderne lysanlæg – leveret af GK Elektro.
– Nu kan man se bolden. Vi har spillet på 
dispensation i fem år, så det var rigtig rart at 
få det på plads, siger Malmo om lysanlægget.

Har været fantastisk. Eirik Malmo (30) 
har kombineret en stamplads på et godt 

førstedivisionshold med en læreplads hos GK 
Elektro.
– Det går rigtig godt. Jeg har været her i et 
år, og jeg synes, at det er et supergodt miljø, 
siger Malmo.
Elektrikeruddannelsen er ikke trøndeboerens 
første erfaring med erhvervslivet. Han solgte 
livsforsikringer, men indså, at det ikke var 
den rigtige profession eller hverdag for ham.

Eirik Malmo har spillet mere end 
200 kampe på venstre back i 
førstedivisionsklubben Ranheim. 
På hjemmebane spiller 
‘trøndeboeren’, i banebelysning fra 
sin egen arbejdsgiver.

EL EL

Eirik Malmo (t.h.) tørrer Fredrikstads Tim Nilsen 
under 1. divisionsopgøret den 14. oktober. 

Eirik er godt i gang med lærlingetiden hos GK Elektro.
Projektørerne på stadion er leveret af GK Elektro i Trondheim og sikrer, at Ranheim 
nu kan spille aftenkampe.
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løsninger kan bidrage til at gøre bygninger 
mere energieffektive.

Mere end offentlige påbud. – Hvis alle ejere 
af større bygninger nu er nødt til at tage 
påbuddet om energimærkning alvorligt, vil 
vi forhåbentlig få hænderne fulde, påpeger 
energigruppens Maria. Jeg har arbejdet her 
hos GK i to år og har stort set aldrig oplevet, 
at ejere af bygninger har anmodet om en en-
ergiattest, med mindre der har været tale om 
salg eller udlejning, for så skal disse attester 
nemlig foreligge. Jeg vil dog understrege, at 
vi laver meget mere end bare at udfærdige 
energiattester. Vores mål er at sørge for, at 
både eksisterende og nye bygninger bliver 
så energieffektive som muligt. Vi foretager 
samlede vurderinger af forbedringspotentialet 
– først og fremmest ser vi på alt, der har med 
de tekniske installationer at gøre, men vi 
kigger også på konstruktionsmæssige tiltag.

Miljøhensyn. – Vi må jo nok indrømme, 
at vi, ligesom mange andre i dag, er meget 
optaget af grønne værdier, indskyder Kristine 
Klemetsen, og for os, som er lidt “grønne”, 
er det naturligt at foreslå implementering af 
vedvarende energikilder i de tilfælde, hvor 
det er formålstjenlig. Uanset hvad, er det 
særdeles tilfredsstillende for en nyuddannet 
ingeniør at arbejde med kortlægning af 
samtlige energieffektiviseringstiltag. Det er 
en indsats, som vil kunne reducere energifor-

bruget og dermed omkostningerne for vores 
opdragsgivere, samtidig med at vi skåner 
miljøet. Sådan som situationen er i forhold 
til bygningsmassen her i byen, ser vi ingen 
grund til, at energigruppen skulle komme til 
at sidde og trille tommelfingre lige foreløbig 
– her er et kæmpe forbedringspotentiale.

Alsidig virksomhed. Erfaringerne fra 
energigruppen viser, at når man først kom-
mer i dialog med bygningsejeren, er der 
stor interesse for at lytte til energigruppens 
vurderinger vedrørende ændringer, som kan 
føre til væsentlige effektiviseringsresultater i 
løbet af relativt kort tid. Opgaverne er mange: 
Ud over energivurdering af tekniske anlæg og 
energimærkning er der også stort fokus på 
opfølgningssystemer og arbejde med dokumen-
tation og rådgivning vedrørende Enova-tiltag.

Markedskommunikationen. – Indtil videre 
er energigruppens markedsføring i høj grad 
foregået ved, at vores egne montører og 
servicemedarbejdere giver os besked, hvis 
de i forbindelse med en opgave bemærker 
bygninger, som trænger til en gennemgående 
energivurdering, forklarer Maria. – Så 
kontakter vi ejeren og tilbyder at udføre 
en kortlægning og komme med forslag til 
energieffektivisering. Lige nu er vi desuden i 
gang med at se på mulighederne for en mere 
offensiv markedsføring af vores tjenester. Vi 
overvejer blandt andet at annoncere i rele-

vante medier, hvor vi kan fortælle om både 
de økonomiske og de miljømæssige aspekter 
ved en energiteknisk renovering.

TEKST & FOTO:  HARALD SOLA BERENTSENHER KOMMER DET TEKST

Nyt liv i GK Bergens energigruppe
Gruppen har eksisteret i flere år 
hos GK Bergen. Siden efteråret 
har den bestået af energi-
ingeniørerne Maria Korsgren og 
Kristine Domaas Klementsen.

E
nergigruppen har bred kompetence 
inden for energieffektiviserende tiltag, 
og en af deres primære målsætninger 
er at få såvel offentlige som private 

ejere af større bygninger til at indse, at der 
kan være både miljømæssige og økonomiske 
fordele ved at få vurderet bygningernes 
energitilstand. 
– Vi udfører grundige inspektioner af byg-
ningerne, og vi studerer tegninger af bygning-
ens konstruktion og tekniske installationer, 
fortæller Maria Korsgren.
På baggrund af dette udarbejder energi-
gruppen forslag til forbedringer i samarbejde 
med andre specialister hos GK Bergen og 
beregner de omkostninger, som ændringerne 
vil medføre.

Mange forbedringsområder. Vi vurderer 
forbedringer af mange tekniske løsninger, 
forklarer Maria. Det kan dreje sig om 
virkningsfulde tiltag, såsom installation af 
energiopfølgningssystemer, og udskiftning 
af el- eller oliefyr med varmepumper. For 
at forbedre genvindingsgraden foreslår vi 
ofte, at man erstatter en krydsveksler med 
en roterende genvinder, og vi kan forbedre 
SFP ved at udskifte remdrevne blæsere med 
direkte drev. Alle disse tiltag er af en sådan 
omkostningsmæssig karakter, at de tjener sig 
selv ind i løbet af få år.
 
Vigtigt at have energiattest. Til trods for at 
alle bygninger, erhvervsbygninger og offentlige 
bygninger på over 1.000 m2 ifølge loven skal 
have en energiattest, er det langt fra alle ejere 
af sådanne bygninger, der kan fremvise en 
attest. Det er blandt andet forhold som dette, 
der optager GK’s energigruppe i Bergen. Bag-
grunden for påbuddet er, at myndighederne vil 
sætte fokus på bygningers energiforbrug. Målet 
er at begrænse energiforbruget i bygningerne 
og dermed reducere samfundets samlede energi-
forbrug. Når bygninger bliver energimærket, 

får de en karakter fra A til G ud fra en samlet 
vurdering af energibehovet, det vil sige det 
antal kilowatt-timer, som bygningen kræver 
pr. kvadratmeter ved normal brug. Problemet 
har været, at det ikke har haft konsekvenser for 
bygningernes ejere at undlade at efterkomme 
dette påbud. 

Strengere opfølgning. Lige før jul kom der 
imidlertid et nyt udspil fra NVE, som er den 
instans, der står for at følge op på påbuddet 
om energimærkning og energivurdering af 
erhvervsbygninger.
NVE udstedte bødepålæg til ejerne af otte er-
hvervsbygninger, som manglede energiattest 
eller energivurdering af klimaanlæg. Det var 
resultatet af en kontrol af over 90 erhvervs-
bygninger, hvor der blev fundet en eller flere 
mangler i to tredjedele af bygningerne. Disse 
tiltag er de første økonomiske sanktioner for 
manglende energimærkning af bygninger 
og energivurdering af klimaanlæg. NVE 
understreger, at de nu vil arbejde videre med 
tilsynet af energimærkningsordningen for 
bygninger, således at en øget bevidsthed om 
energi-forbrug og forskellige opvarmnings-

ENERGIGRUPPE

Efter inspektionen tjekker Maria og Kristine alle måleresultater og andre observationer, og hvis det er muligt at opdrive tekniske tegninger over de forskellige anlæg, bliver de 
gennemgået minutiøst for at sikre en så korrekt samlet energivurdering som muligt.

Når de er på inspektion hos kunderne, kortlægger 
Maria og Kristine alle de tekniske installationer og 

tester, hvordan systemerne fungerer.

Maria Korsgren (30) er uddannet energiingeniør ved 
Høyskolen i Bergen. Hun har været ansat hos GK Bergen i 
to år og har allerede tilegnet sig en bred erfaring inden for 
energivurdering af tekniske anlæg.

Kristine Domaas Klementsen (25) er uddannet ingeniør 
inden for energiteknologi ved Høyskolen i Bergen. Hun har 
desuden en mastergrad i energi og er en ivrig talskvinde 
for vedvarende løsninger. Kristine har været ansat hos GK 
Bergen siden sidste efterår.
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Præsenterede TEK15 i Miljøhuset GK
Den norske kommunal- og moder-
niseringsminister Jan Tore Sanner 
valgte Miljøhuset GK som arena, 
da han skulle præsentere de nye 
energikrav til nye bygninger.

– Regeringen følger op på klimaforliget i 
Stortinget og skærper energikravene til nye 
bygninger. Med de nye energikrav sikrer 
vi, at nye bygninger bliver op til 25 procent 
mere energieffektive end med de gældende 
regler. De nye krav følges op med forenklede 
regler, siger kommunal- og moderniserings-
minister Jan Tore Sanner.

Markedsdirektør for eksisterende bygninger 
hos GK Norge, Torfinn Lysfjord, præsente-
rede de valgte løsninger for ministrene på 
GK’s hovedkontor Miljøhuset GK i bydelen 
Ryen i Oslo.
Sanner havde følge af klima- og miljøminister 
Tine Sundtoft til Miljøhuset GK i Ryen, hvor 
de nye forskrifter blev præsenteret. Hun 
påpegede, at det ikke var noget tilfælde, at de 
havde valgt at holde præsentationen i disse 
omgivelser.

– Denne bygning viser, at det er praktisk 
muligt at bygge miljøvenligt. Det er ikke 
længere science fiction.
Sundtoft tror, at de nye regler vil være til stor 
gavn for miljøet.
– Bygninger står for 40 procent af energi-
forbruget i Norge, og en stor del går til 
opvarmning. De nye energikrav vil give en 
energibesparelse svarende til 50.000 
husstandes årlige energiforbrug. Det er godt 
for såvel forbrugerne som for miljøet, siger 
klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Forslaget til de nye forskrifter blev sendt 
til høring sidste år. Efter input fra aktører i 
branchen – deriblandt GK – blev der foreta-
get en række ændringer i forslaget:

• Lavere skærpninger af krav til energi-
 effektivitet end foreslået (lempelse af krav 
 til kuldebroværdi og maksimalt 
 vinduesareal)
• Forbud mod at installere fossil energi i 
 nye bygninger
• Flere muligheder for dispensation (blandt 
 andet for bjælkehuse og bygninger, der 
 producerer deres egen elektricitet, samt 

 mulighed for dispensation fra krav om 
 skorsten på småhuse)
• Ny udformning af krav til energifleksi-
 bilitet i større bygninger (man skal kunne 
 skifte energiforsyning over tid, så 
 bygninger ikke låses til kun at bruge 
 elektricitet)

GK er glade for, at der kommer strengere 
krav til energiforbrug i erhvervsbygninger, 
men man kunne dog godt have ønsket sig en 
mere ambitiøs linje.
– Det var lidt overraskende, at ramme-
kravene er blevet skærpet med 25 procent og 
ikke de næsten 50 procent, der blev foreslået 
i februar, siger fagchef for energi hos GK 
Norge, Espen Aronsen. 
De nye forskrifter stiller krav om et energi-
fleksibelt varmesystem, der skal udformes, så 
det kan anvende lavtemperaturløsninger.
– Desværre har man fjernet de specifikke 
krav til den andel, der skal dækkes af 
vedvarende energikilder, siger Aronsen.
De nye regler trådte i kraft den 1. januar 
2016, og det vil i en et-årig overgangsperiode 
være tilladt at vælge mellem de nye og de 
gamle krav. 

Norges kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 
og klima- og miljøminister Tine Sundtoft. Godt glid i samarbejde med GK

På den nye Swix-fabrik i Lillehammer 
har GK Rør været med til at udvikle 
selve produktionssystemet.

– Hvis vi har brug for hjælp med noget, der 
vedrører vand, ventilation og rørføringer, er 
det GK Rør, vi ringer til, siger Swix’ driftschef 
Thorbjørn Haugen.
Han er yderst tilfreds med det arbejde, 
som GK har udført i det nye Swix-center 
og på deres fabrik, som ligger lige nord for 
Lillehammer.
– De har været involveret i projektet med den 
nye voksproduktion hele vejen. GK og GK 
Rør var også med til at bygge selve bygningen 
som underentreprenører, påpeger Haugen.

Lokalt engagement. Den traditionsrige 
skismøringsproducents nye lokaler kom også 
til at huse et nyt produktionsanlæg.
– Det nye produktionsanlæg til voks er 
nærmest blevet til undervejs. Vi havde 
selvfølgelig et udgangspunkt, men udfor-
dringer og forbedringer er blevet løst hen 
ad vejen. GK Rør har stillet med lokale folk 
med et lokalt engagement, som er kommet 
med gode forslag hele vejen, fortæller Haugen.
Det har ført til et mere effektivt og automati-

seret produktionsanlæg, som skal producere 
al glide- og fæstevoks for Swix.
– Anlægget har mere automatik, hvilket gør, 
at vi kan reducere vores nedetid og brug af 
ressourcer. Derudover er produktionen hel-
ler ikke medarbejderafhængig, siger Haugen.

Udfordrende projekt. Projektleder Karin 
Elisabeth Rognstad og blikkenslagermester 
Arne Linn fra GK Rør fortæller, at projektet 
har været spændende, men også krævende.
– Udfordringen var, at der aldrig var blevet 
bygget et tilsvarende anlæg her i Norge, så 
der var ingen, der havde en facitliste. Swix 
havde et gammelt anlæg, som de har brugt i 
mange år og ikke var helt tilfredse med. De 
ønskede en modernisering og automatisering 
af anlægget, siger Arne Linn.
Der var også et tidsperspektiv at tage højde 
for.  
– Det var en udfordring at skaffe tilstrække-
ligt mange folk, eftersom varmolieanlægget 
og produktionslinjerne skulle bygges i 
ferieperioden. Vores egne blikkenslagere 
rykkede velvilligt deres ferier, og med et par 
indlejede folk lykkedes det os at overholde 
den stramme tidsplan og blive klar til idrift-
sættelsen i slutningen af august, fortæller 
Rognstad.

GK Rør har leveret sanitet, trykluft, varme-
anlæg og rørføringer til voksproduktionen 
rørføringer til varmolieanlægget samt mon-
teret alle komponenter, der indgår i produk-
tionen af skismøremiddel. Rørføringerne i 
varmolieanlægget er konstrueret af svejsede, 
rustfri, syrefaste rør og dele.

Vi er løsningsorienterede. Takket være 
en meget tilfreds kunde og et topmoderne 
produktionsanlæg i drift står GK Rør styrket 
efter det udfordrende projekt.
– Vi har fået bekræftet, at vi kan takle ud-
fordringer, og at vi er løsningsorienterede. 
Samtidig har vi kunnet trække på vores egen 
interne projekteringsafdeling, som har bidra-
get med gode råd og viden, siger Rognstad, 
og Arne Linn tilføjer:
– Det mest motiverende er nok, at dette 
anlæg er det eneste af sin slags i Norge, og 
at vi har været nødt til at samarbejde på 
tværs af faggrænserne, så alle opnåede det 
bedst mulige resultat, samtidig med at Swix 
fik et anlæg, som de er tilfredse med. Vi er 
selvfølgelig stolte over, at vi fik mulighed for 
at udføre denne opgave for Swix, og at Swix 
og konsulentfirmaet er tilfredse med vores 
indsats.   

Varmolieanlægget.Blikkenslagermester Arne Linn fra GK Rør og Thorbjørn Haugen, driftschef i Swix.
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Forlænger aftalen med Røde Kors
GK Konsern AS har forlænget og 
udvidet samarbejdsaftalen med 
Røde Kors. Med aftalen forpligter 
GK sig til at støtte projektet 
“Vand for livet” i tre år mere.

Forlængelsen af aftalen er en milepæl, idet 
den markerer ti års samarbejde mellem GK 
og Røde Kors. Samarbejdet begyndte i 2005 
og 2006, hvor GK bidrog til opførelsen af 
en børnehave i Lesotho. Siden 2007 har GK 
bidraget til projektet “Vand for livet”, som 
arbejder for at give mennesker adgang til 
rent vand ved at bore brønde, sikre vand-
kilder, bygge latriner og undervise i hygiejne.
– Det er en del af vores samfundsansvar at 
bidrage til en bæredygtig udvikling uden for 
landets grænser. Gennem ti års samarbejde 
med Røde Kors har vi ved selvsyn oplevet, 
hvor vigtigt deres arbejde er, og hvor vigtigt 
det er for lokalbefolkningen i Lesotho, siger 
ejer og koncerndirektør for HR hos GK 
Konsern AS, John-Erik Karlsen.
Projektet er med til at forbedre sundheden 
hos lokalbefolkningen i Lesotho, forhindre 
spredning af sygdomme, styrke fødevare-
sikkerheden og give børnene mulighed for 
at gå i skole i stedet for at bruge hele dagen 

på at skaffe vand, som ofte skal hentes flere 
kilometer uden for landsbyen.
For GK ligger der også en pointe i, at projektet 
handler om netop vand, som er en så central 
del af selskabets virksomhed og flere af 
fagområderne.
Et af de tiltag, som Lesotho Røde Kors 

gennemfører, er at hjælpe skoler og hjem 
for forældreløse og udsatte børn med at få 
installeret systemer til regnvandsindsamling. 
Derudover bruger de mange ressourcer på 
at øge indbyggernes viden og bevidsthed om 
hygiejne, hvilket vil bidrage til at forhindre 
udbrud af smitsomme sygdomme.  

Styrker BIM-miljøet hos 
GK Norge
GK Norge har ansat Kjetil Johansen som fagansvarlig for BIM i selskabet.  
Johansen skal bidrage til at øge BIM-kompetencen i alle regioner og udvikle 
anvendelsesområdet for værktøjet.

For at styrke fagmiljøet for Building Infor-
mation Modelling (BIM) har GK ansat 
Kjetil Johansen som fagansvarlig for området.
Johansen kommer fra en stilling som daglig 
leder hos Cadnet Øst. Han er uddannet 
maskiningeniør og har over 20 års erfaring 
fra CAD-branchen. Han har blandt andet 
holdt forelæsninger på Fagskolen Innlandet 
og Høgskolen i Hedmark inden for teknisk 
dokumentation.
– Der er mange muligheder, som vi kan 
udnytte, for informationen findes allerede, 

men vi skal være villige til at tænke lidt nyt 
og tage nye værktøjer i brug, siger Johansen.
GK anvender i dag programmerne Revit 
med Magicad og samarbejder med 
BuildingSMART. I de kommende år vil 
BIM blive mere og mere udbredt, og GK 
forbereder alle medarbejdere i projekterende 
funktioner til at kunne anvende det.
– BIM er kommet for at blive, og vi er nødt 
til at udnytte potentialet i dette værktøj, siger 
Johansen.

Ændrer navn til  
GK Inneklima
GK Norge AS udskiller fagområder og 
samler dem i GK Inneklima AS.
Navnet afspejler det, som GK har leveret til 
sine kunder i 50 år, nemlig godt indeklima og 
gode produktionsmiljøer i erhvervsbygninger.
GK Inneklima kommer til at omfatte fag-
områderne ventilation, bygningsautomation 
og kulde. Ligesom hidtil er al rørvirksomhed 
samlet i selskabet GK Rør AS og al el-virk-
somhed i GK Elektro AS.
GK Norge AS vil komme til at fungere som 
administrativ støttefunktion for sine datter-
selskaber. 
GK Norges kunder kan forholde sig til 
selskabet, som de hele tiden har gjort.   

Bjørn Stuland Johansen tænkte 
først, at seks år i den samme 
virksomhed var for længe. Hos 
GK blev han i 37 år.

D
a det stod klart, at Bjørn S. Johansen 
skulle gå på pension, og GK hentede 
Sturla Ingebrigtsen ind som ny 
fagdirektør for ventilation, sagde 

Ingebrigtsen med et glimt i øjet, at han var 
nødt til at gribe chancen nu, for ellers kunne 
der jo gå 42 år mere, før han fik muligheden.
Bjørn har i løbet af sine mange år hos GK 
siddet i flere stillinger. Inden han nu takker 
af som fagdirektør for ventilation, har han 
blandt andet været projektleder, teknisk 
direktør og administrerende direktør for 
Glent & GK, et af GKs tidligere dattersel-
skaber. Han er kendt vidt og bredt i branchen 
som en af landets førende fageksperter.

Stejl kurve hos Nordberg og Karlsen.
Johansen var kun lige blevet færdig med sin 
uddannelse ved NTH i Trondheim, da han 
blev ansat som projektleder hos Nordberg og 
Karlsen.
– Jeg startede i virksomheden på den første 
arbejdsdag i januar i 1974. Jeg afleverede min 
diplomopgave på NTH den 20. december. Jeg 
startede som projektleder i Oslo. Dengang 
var vi kun 30-40 ansatte, fortæller Bjørn.
Et af de projekter, som han fremhæver fra 
den første tid, var “Tverrfløyen” hos NRK 
i Marienlyst, hvor der skulle indrettes lyd-
studier.
– Jeg var assistent, men projektlederen satte 
mig til at lave lydberegninger, fordi det var 
mig, der sidst havde været på skolebænken.

Fik prestigeprojekt. Det varede ikke længe, 
før Bjørn fik større ansvar.
– Det var i 1975. Jeg skulle egentlig have 
været assistent for en ældre kollega på det 
største projekt, som Nordberg og Karlsen 
nogensinde havde haft, nemlig Oslos 
koncerthus. Men så stoppede min kollega, 
og så sad jeg tilbage som projektleder for 
koncerthuset. Det var ret hårdt, for på det 

tidspunkt havde jeg ikke meget mere end 
et års erfaring. Jeg var på byggepladsen i 
halvandet år.
Koncerthuset i Oslo er stadig et af de 
projekter, han nævner som et højdepunkt i 
sin karriere.

Flyttede til Arendal. “Ude godt, men 
hjemme bedst,” siger man jo. Efter seks år 
hos Nordberg og Karlsen valgte Bjørn at 
undersøge, om det nu også var rigtigt.
– Jeg havde lyst til at prøve at bo i en lille by. 
Derfor stoppede jeg hos Nordberg og 
Karlsen i 1980 og flyttede ned til Arendal, 
hvor jeg arbejdede for et konkurrerende 
firma. Fem år senere ringede Gunnar Karlsen 
og mente, at det var på tide at komme hjem, 
fortæller Johansen, som siden 1985 har 
været med til at bygge GK op til i dag at være 
markedsførende inden for ventilation.

Ikke kun gode tider. GK har oplevet en 
eventyrlig vækst siden opstarten i 1964. 
Men selskabet har også været nede i nogle 
bølgedale. I 1988 oplevede man et hårdt slag.
– Det var ganske dramatisk. Dengang 
omsatte vi for omkring 200 millioner om 
året. Pludselig faldt omsætningen med 
næsten 20 procent fra det ene år til det 
næste, forklarer Bjørn.
Han fremhæver Gunnar Karlsens ejerskab 
som en væsentlig årsag til, at det alligevel 
endte godt.
– Det allerbedste var, at vi fik grønt lys til 
ikke at opsige nogen. I flere år fik vi lov til 
nærmest at gå i nul. 
I stedet for at opsige medarbejdere valgte 
ledelsen at omorganisere, mens man ventede 
på, at markedet skulle vende. Netop 
denne form for tålmodigt ejerskab er en af 
grundene til, at han er blevet i selskabet så 
længe og nu har arbejdet sammen med tre 
forskellige generationer af Karlsen-familien.
– Vi følte, at vi var en del af en familie. Sådan 
har jeg det stadig, men det er selvfølgelig 
svært at bevare den følelse, når virksom-
heden er blevet så stor.

Større fokus på godt indeklima. Branchen 
har forandret sig, siden Bjørn startede hos 

Nordberg og Karlsen en januarmorgen i 
1974. Der er især kommet større fokus på 
godt indeklima.
– Der blev også arbejdet meget med det 
tidligere, men da jeg startede i branchen, 
skulle stort set alt være ‘minimumventila-
tion’. Kommuner og det offentlige skulle have 
så lidt som muligt, mens finanssektoren med 
forsikringsselskaber og banker skulle have 
“Rolls Royce”, men de var overhovedet ikke 
optaget af energiforbrug.
At GK stadig satser benhårdt på at skabe et 
godt indeklima ved hjælp af ventilation er 
han godt tilfreds med.
– Jeg synes, at det er godt, at vi holder den 
fane højt. Det er jo sådan set derfor, at vi har 
ventilationsanlæg, påpeger Bjørn.

Rolige dage. Hvad han skal finde på nu, 
hvor han ikke længere skal troppe op i 
Miljøhuset GK hver morgen, er han ikke helt 
sikker på. 
– Jeg har ingen konkrete planer. Jeg skal ikke 
starte et enkeltmandsfirma, forsikrer Bjørn 
og tilføjer, at han ikke har lukket døren helt, 
hvis GK skulle henvende sig med nogle 
spændende projekter.

Takker af efter 42 år

Markedschef Ståle Lindbo fra Røde Kors er meget glad for, at John-Erik Karlsen og GK forlænger samarbejdet med 
Røde Kors i yderligere tre år.




