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TEKST: HILDE KARI NYLUND  FOTO: PETER JENSEN

50 år med vekst
Siden starten 31. mai 1964 har GK hatt 50 år med vekst 
- i antall ansatte, omsetning, fagområder og geografisk dekning.

S
tatus i jubileumsåret er om lag 1850 ansatte fordelt på 
til sammen 67 kontorer i Norge, Sverige og Danmark. 
Historien startet da Kristian Nordberg i 1964 etablerte 
en liten bedrift som drev med ventilasjonsentrepriser 

og eiendom. Tre år senere kom Gunnar Karlsen inn i firmaet, 
som fikk navnet Nordberg og Karlsen AS. 
– De hadde tidlig en ambisjon om at selskapet skulle bli 
landsdekkende, forteller John-Erik Karlsen, eier og styreleder 
i GK konsern. Gjennom syttitallet etablerte firmaet en rekke 
kontorer i Norge. Nordberg og Karlsen delte firmaet mellom 
seg i 1981, og entreprenørvirksomheten fortsatte som 
Gunnar Karlsen AS. 

Skandinavisk og flerfaglig. Å utvide fagkompetansen ble 
viktig fra andre halvdel av åttitallet. Automatisering og 
klimakjøling supplerte hovedproduktet ventilasjon. Andre 
generasjon kom inn med John-Erik Karlsen i denne perioden. 
Selskapet utvidet ved å kjøpe opp flere ventilasjonsbedrifter, 
og etablerte et eget forretningsområde for eksisterende bygninger. 

Kjøleprodukt-leverandøren Ingeniørfirmaet Theodor Qviller AS 
ble kjøpt opp i 1995, og fortsatte under samme navn. GK blir 
et flernasjonalt selskap ved å etablere GK i Sverige i 1998, med 
kjøpet av serviceorganisasjonen ERV & Wahlings. GK får et 
godt fotfeste innen byggautomasjon ved å kjøpe Honeywells 
organisasjon i Norge i 1999. GK Danmark etableres i 2005, 
mens GK Rør blir etablert i 2011. 

Milliarder som planlagt. I 2002 rundet omsetningen for første 
gang en milliard, og samme år ansettes Jon Valen-Sendstad 
som konsernsjef. Tre milliarder nås som planlagt ti år etter, i 
2012. Da flyttet konsernet også inn i Miljøhuset GK på Ryen, 
Norges mest energieffektive kontorbygg. Tredje generasjon, 
Christopher Karlsen, begynte i familiebedriften som 
innkjøpssjef i 2013. Med energieffektive løsninger og godt 
inneklima bidrar GK til bedre miljø og bedre helse. 
– Det har vi gjort de første 50 årene, og det skal vi gjøre de 
50 neste, fastslår Karlsen. 

Milepæler nås 
av sprek 50-åring

Jon Valen-Sendstad, 
Konsernsjef GK Konsern
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I  en verden og et marked hvor gode 
resultater og vekst bare unnes de beste, 
er det fantastisk å se at GK i Norge på 
sin 50-års dag kan se tilbake på den mest 

lønnsomme 12 månedersperioden i sin his-
torie. Vi vil i det samme året også se det mest 
lønnsomme regnskapsåret i vår historie. Det 
gjelder også som konsern, hvor våre søstre i 
Sverige og Danmark medregnes.

Det er også andre milepæler som er nådd i 
jubileumsåret. GK har fått sin første elektro-
virksomhet. Dermed har GK i Norge fått sin 
første lokasjon hvor alle de strategisk valgte 
fagene er tilstede, nemlig ventilasjon, kulde-

teknikk, elektro, rør og byggautomasjon.

Når også vårt delmål om vekst på en utvikling 
mot 10 milliarder i omsetning er nådd, så må 
vi simpelthen ta av oss hatten og juble for alle 
våre ansatte som har gjort dette mulig. 
Samtidig må vi takke våre kunder som gir oss 
tillit og velger oss som partner og leverandør. 
Både på entrepriser og serviceoppdrag.

Hvis jeg skal våge meg på en forklaring til 
hvorfor vi når våre mål, så er det to forhold 
som stikker seg frem; kompetente medar-
beidere og hardt arbeide. Derfor en takk til 
alle som bidrar på vinnerlaget til GK.
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I
nne i et 1600 m2 teknisk rom to 
etasjer under bakkenivå er det ikke 
vanskelig å få en idé om hvor mye 
teknikk som skal samkjøres i Hamars 

nye bydel, et byggeprosjekt på 75.000 m2. 
Her er det rør, pumper, ventiler, kanaler 
og kabelbroer på alle kanter, og lednings-
kveilene henger i kø for å bli koblet på 
plass i automatikktavla. GK leverer rør, 

ventilasjon, kulde og automasjon.
– Selv om vi har de fleste tekniske 
fagene, er det like viktig å ha ITB-
koordinator for å få til gode og enhetlige 
tekniske løsninger. Det handler om 
hvilke løsninger vi får til, men også 
selve gjennomføringen, poengterer 
Arvid Skjold i GK. Han er ansvarlig for 
ITB (integrerte tekniske bygnings-

installasjoner) i prosjektet. 
– Alt vi skal styre blir mer og mer avansert, 
og kundene forventer å kunne gjøre det 
meste fra nettbrett eller telefon. Rollen 
med å knytte sammen fagene som har 
signaler fra solavskjerming, værstasjoner, 
lys og bevegelsessensorer blir stadig vikti-
gere, poengterer prosjektsjef Svein Høiby. 
Han forteller at GK la inn kostnaden for 

ITB-koordinator fra første stund. 
– Hvis ikke denne rollen legges inn i 
kalkylen, blir det en kamp å få inn den 
funksjonen senere, mener Høiby.  
 
Må definere rollen. Med ITB-koordi-
nator får prosjektet et eget forum hvor 
representanter for de ulike fagene går 
gjennom løsninger - både teknisk og 
med tanke på fremdrift. 
– Også byggentreprenører leverer ofte 
tekniske systemer, som heiser, rulle-
trapper og solavskjerming. Dette skal 
også inn i overordnet SD-anlegg, 
understreker Skjold. 
– Bør ikke koordineringen kunne hånd-
teres internt i totaltekniske entrepriser? 
– Flere tenker sånn, men det er viktig å 
definere rollen og at den har en kostnad, 
mener Skjold. Mye av koordineringen 
handler om å avklare grensesnitt mellom 
ulike tekniske systemer. 
– Vi må være veldig detaljorienterte på 
løsningene – helt ned til bits og bytes, 
hva slags Bus-type vi skal bruke, hvilken 
informasjon vi skal hente ut og beskrive 
disse detaljene i grensesnittbeskrivelser, 
forklarer Skjold. 

Unngå suboptimalisering. Alle tekniske 
løsninger som ikke er detaljbeskrevet i 

kontraktsgrunnlaget, løses i samarbeid 
mellom berørte fag.
– For kjøleløsninger kan det handle om 
hvem som har ansvar for å gi spenning 
til tørrkjøler. Er det via automatikktavle, 
eler direkte fra elektro? Ofte er slike ting 
ikke spesifisert i kontrakten, og da har 
ingen det med. Min rolle er å sørge for 
at automatikk og elektro blir enige om 
hvem som skal levere, sier Skjold. For 
romkontroll fastslår kontrakter gjerne 
hvem som har styringen, men spesifi-
serer ikke nødvendigvis Bus-type. Det 
resulterer ofte i dragkamp, og Skjold 
har sett eksempler på at man har kablet 
dobbelt så mye som nødvendig for å 
optimalisere for eget fag. 
– I Hamar Stadion-prosjektet har vi blitt 
enige om å bruke en KNX-Bus ganske 
mye. Elektro skal bruke KNX til en del 
av sine løsninger, og automasjon skal 
levere en del romkontroll. Elektro fant ut 
at de legger KNX rundt i hele bygget, og 
da er det bare å hekte seg på. Slik har vi 
fått en løsning som er veldig gunstig for 
prosjektet totalt sett, mener Skjold. 

Flere hundre signaler. Det å avklare 
hvilke signaler som skal inn i SD-anlegget 
er en annen viktig oppgave ITB-koordi-
nator tar hånd om. 

Å koordinere tekniske løsninger via 
egen ITB-koordinator var med fra 
starten i GKs hittil største 
totaltekniske entreprise: 
Hamar Stadion.

FAKTA:  Typiske grensesnitt 
 og avklaringer

Kjølemaskin

På Hamar Stadion er kjølemaskin og 
tørrkjølere en del av totalteknisk entre-
prise. Viktige avklaringer:

•	 Hvem	har	ansvar	for	å	gi	spenning	til	
 tørrkjøler-  skal det gå via auto-
	 matikktavle,	eller	direkte	fra	elektro?

•	 Hvor	mye	skal	automasjon	styre	
	 kjølemaskinen?	Maskinen	styrer	isvann	
 automatisk, mens automasjon skal gi 
 start og stopp. Hva med strømnings-
	 vakter	og	pumpestyringer?

•	 Er	det	et	kjent	produkt,	eller	bør	vi	teste	
	 det	på	forhånd?

•	 Skal	maskinen	tilknyttes	på	bus	eller	
	 TCP/IP?

Pumper

•	 Hvordan	skal	vi	styre	pumper	–	bare	av/
	 på	eller	også	hastighet?	

•	 Er	det	fornuftig	å	måle	pumpeeffekt?	

•	 Hva	slags	Bus-kommunikasjon	skal	vi	i	
	 så	fall	ha?

Automatikk-tavle

•	 Hvor	skal	vi	sette	tavla?
	 –	Noen	ganger	har	rådgiver	bare	
 plassert den et sted. På Hamar Stadion 
	 hadde	elektro	et	forslag,	men	Veidekke	
 syntes ikke det passet. Da tok vi en 
	 befaring	og	fant	ut	hva	som	var	best	for	
	 alle,	forteller	Arvid	Skjold.		
	 Hvem	skal	beregne	kabeldimensjonen	
	 fra	tavla	og	ut?
	 Hva	slags	underlag	må	elektro	ha	for	å	
	 kable?

Frekvensomformere

•	 Hvem	skal	levere	dem	–	vifte-	eller	
	 pumpeleverandør	eller	automasjon?

Datanettverk

•	 Skal	SD-nettverket	bruke	det	generelle	
	 datanettverket	i	bygget,	eller	lage	sitt	
	 eget?
	 –	Automasjon	er	en	av	de	store	brukerne	
	 i	datanettverk	fordi	mye	utstyr	er	TCP/
	 IP-basert.	Jeg	har	ofte	sett	at	datanett-
	 verk	har	blitt	løst	altfor	sent	i	prosjekter,	
	 så	derfor	tar	jeg	det	alltid	opp	tidlig,	
	 forteller	Skjold.	Hamar	Stadion	får	et	
	 eget	tekniske	SD-nettverk,	blant	annet	
	 fordi	kunden	ikke	ville	blande	det	inn	
	 med	nettverket	butikkene	skal	knytte	
 seg til. 

Å få oversikt over flere hundre signaler fra tekniske anlegg med alt fra nivåvakt og fettutskiller til CO2-følerer og fotoceller 
er en av flere viktige oppgaver for ITB-koordinator Arvid Skjold.

u

Koordinering en selvfølge
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Ikke nok med at teknisk rom med 1750 m2 er det største 
Einar Myhre har vært borti etter 40 år i bransjen. Da han begynte 
å jobbe to etasjer under bakken, var det både tett, oppvarmet og 
nymalt – mens Veidekke fortsatte med grunnarbeider på utsiden. 
En egen truck ble heist inn for å lette montering av rør, men 
måtte selvsagt ut da dekket ble lukket igjen. 
– I juni i fjor var siste mulighet til å heise ned materiell, så vi 
måtte se fram i tid. Men det har gått ganske bra, fastslår Myhre 
et år senere. God logistikk er en nøkkel for å få lønnsomhet. 
– Å stå og vente på materiell er helt håpløst – da går 
taksameteret, understreker Myhre. 

God arbeidsånd. Rørentreprisen er desidert størst av GKs 
leveranser, med ca 60 millioner og tillegg på 10 millioner. 
Store dimensjoner på både varme- og kjøleanlegg krever mye 
sveising og koordinering. Selve sprinklersentralen har 
Evensen Rør blitt leid inn for å ta. 
– Det var fornuftig, og de er utrolig flinke folk, sier Myhre. At 
prosjektet ligger så godt an et snaut halvår før ferdigstillelse, 
handler mye om godt samarbeid på tvers. 
– Det er veldig god stemning og god arbeidsånd. Alle synes 
det er moro når vi får dette til å gli, mener Evensen. 

Samarbeid fra starten. Prosjektsjef Svein Høiby forteller at 
samarbeid har vært hovedsatsing fra første stund. 
– Hovedutfordringen i alle totaltekniske entrepriser er å få alle 
til å sikte mot det samme målet. Det må ikke bli slik at vi sitter 
og drar i hver vår ende. Vi må tenke hva som lønner seg for 

GK PROSJEKT – HAMAR STADIONGK PROSJEKT – HAMAR STADION

Nytte av 
hverandre
Internt	i	GK	har	Kulde	
og	Byggautomasjon	hatt	
god	nytte	av	hverandre	
i	dette	prosjektet,	blant	
annet	i	sammenheng	med	
løsninger	for	SD-anlegg.	
– Nå trenger vi ikke reise 
til	Hamar	for	å	se	hva	som	
er galt med kjølemaskinen. 
Det	har	vi	løst	veldig	bra	
sammen	med	byggauto-
masjon,	fastslår	
Ole	Jørgen	Veiby,	direktør	
Kulde i GK Norge. Hva 
som skal inn i SD-anlegg 
og	hvordan	det	skal	
kommuniseres, er ikke noe 
kjølemaskin-produsenter 
har	kompetanse	om.	
De leverer noe som skal 
leses av en regulator på 
et	grensesnitt.	Hvis	bygg-
automasjon ikke klarer å 
lese signalene, stopper 
alt opp. 
–	Vi	har	laget	testbokser,	
slik at vi kan dokumentere 
at	vi	får	opp	signaler	når	
vi er ute og kjører i gang 
anlegg,	forteller	Veiby.	

Tverrfaglig trivsel
– Vi merker at GK har nesten alle tekniske fag i prosjektet. 
Samarbeidet mellom ventilasjon og rør fungerer veldig 
bra, fastslår rørleggerbas Einar Myhre.

Vellykket samspill

Veidekke var tidlig ute etter å få en felles løsning for VVS-fagene. 
Østvold er fornøyd med at det ble GK, ikke minst fordi Veidekke 
kjente Jørstad veldig godt før de ble kjøpt opp av GK. 
– Det har vært en veldig bra løsning. Vi får færre personer å 
forholde oss til, og vi slipper de tverrfaglige diskusjonene som 
ofte oppstår. Her har de regnet en full pakke, og det er veldig 
heldig i et sånt type prosjekt, mener Østvold. Hamar Stadion 

– På Hamar har vi alt fra nivåvakt og fettutskiller 
til CO2-følerer og fotoceller som styrer utelys. Til 
sammen er det et par hundre signaler som ikke 
er detaljspesifisert fra starten av, forteller Skjold. 
Først ble de ulike signalene identifisert, og så ble 
fagene enige om hvilke som skal med og hvordan 
de skal hentes inn til SD-anlegget. 
– Vi ønsker å vise riktig informasjon for å tilrette-
legge for aktiv bruk av SD-anlegget. Vi har jobbet 
med å hente opp den informasjonen som er 
interessant for driftere, for eksempel hva du trenger 
å vite for å se at en kjølemaskin går riktig, forklarer 
Skjold. Da er det viktig at de som skal drifte bygget i 
ettertid deltar aktivt i avklaringene. 

Tett på rådgiver. Leverandører, servicepartnere 
eller andre som skal feilsøke , kan få en annen 
tilgang til sine systemer for å grave seg dypere 
inn i detaljene. 
– Ofte ser vi at rådgiver har svært store ambisjoner 
på kundens vegne, og setter høye krav også til 
informasjon. Men det som kan være interessant 
for rådgiver, er ofte totalt irrelevant for den som 
skal drifte, poengterer Skjold. Godt samarbeid med 
rådgiver er viktig for ITB-koordinator. 
– I totaltekniske entrepriser sitter ofte rådgiver 
i vår organisasjon, og det er veldig bra. Da blir 
ikke avstanden mellom entreprenør og rådgiver 
så stor, og vi kommer mer på linje i tankegangen. 
Vi har mange gode prosjekter hvor vi samarbeider 
tett med rådgiver, understreker Skjold. 

Lettere å flytte grensesnitt. Ofte kan det være 
aktuelt å flytte på grensesnittene mellom fagene. 

Hvis byggautomasjon i utgangspunktet skal 
levere energimåler, kan det være fornuftig å flytte 
dette grensesnittet når rør kan levere pumpe med 
integrert energimåler. 
– Totalt sett er det en bedre løsning. Men selv om 
slike skift er ønskelig, kan det være svært vanskelig 
fordi alle holder på sitt. I totaltekniske entrepriser 
er det lettere å skifte på grensesnittene, mener 
Skjold. Det å være ITB-koordinator er enklere å 
håndtere når GK har de fleste tekniske fagene. 
– Men teknisk sett blir jobben den samme. Vi må 
detalj-spesifisere på samme måte for å få ting til å 
spille sammen, poengterer Skjold. 
Det å være ansatt hos en av underentreprenørene 
som ITB-ansvarlig kan også være utfordrende 
overfor andre aktører. 
– Min rolle er å sørge for at alle grensesnittene 
blir løst. Jeg må være genuint interessert i å få 
til et bra prosjekt. Det blir diskusjoner med GKs 
prosjektledere, men jeg kan ikke anbefale en 
løsning som ikke er god totalt sett, fastslår Skjold.

– Hele det tekniske samspillet på VVS-siden har vært 
veldig vellykket, mener prosjektsjef Geirmund Østvold 
hos totalentreprenør Veidekke.

er et stort prosjekt både regionalt og nasjonalt. I følge Østvold 
er det sjelden med så store totalentrepriser i ett byggetrinn. 
– Vi må berømme utbygger, Hage-familien, som er fra 
området. De investerer ganske mye penger,  ca 1,5 milliarder 
inkludert tomt. Det er bra for en lokal, privat utbygger, mener 
Østvold. Han har kjent Knut Hage siden sitt første bygge-
prosjekt for utbyggeren i 1992. 
– De er også opptatt av lokal profil på leverandører, og vi har 
forsøkt å bruke lokale krefter i størst mulig grad. Lokal forank-
ring er også viktig når man skal drive service og vedlikehold, 
poengterer Østvold. 

– Dette er et typisk grensesnitt, sier ITB-koordinator Arvid Skjold om 
sprinklerventil. Utløst sprinkler skal til brannalarmanlegget, mens typiske 
driftssignaler skal til SD-anlegget. Driftssignal kan for eksempel være 
avstenging i forbindelse med vedlikehold.

fellesskapet, understreker han. Direktør Kulde, Ole Jørgen Veiby, 
forteller at prosjektet fordeler kostnader og inntekter på en 
unik måte.
–  Vi deler overskuddet, og alle er avhengige av at alle fagene 
gjør de rette tingene. Det bidrar til et veldig godt samarbeids-
klima mellom alle fagene. Det merker vi veldig bra i dette 
prosjektet, fastslår han. 

Teknisk bodega. Prosjektleder Tom Jansrud på ventilasjon 
og Dag Werner Hammersborg på rør har fast kontorplass 
sammen med elektroentreprenør Sinus Prosjekt AS.
– De samarbeider vi tett med, så det er naturlig at de har 
fått plass i vår tekniske bodega, sier Høiby med et smil. 
Han mener det er helt nødvendig at alle de tekniske 
prosjektlederne som jobber med samme byggeprosjekt, sitter 
i et kontorfellesskap uavhengig av kontrakter. 
– Da tar man hensyn til hverandre som personer også, ikke 
bare faglig. Tverrfaglig prosjektering blir mye mer gjennom-
arbeidet med en slik løsning, understreker Høiby. Det 
eliminerer mange feil som ellers ikke hadde blitt oppdaget før 
praktisk utføring. Dessuten mener han totalteknisk entreprise 
er en utmerket mulighet for GK til å bruke og markedsføre 
egne produkter og tjenester. 
– Når du tar hånd om så mye i en byggesak, har du også større 
påvirkningskraft på prosjektet, mener Høiby. 

Rørleggerbas Einar Myhre gjør klar til å trykkteste varme- og kjøleanlegg.

Lars Kristian Rørdam (foran) og Jo Inge Olsen er to av mange kompetente medarbeidere 
som bidrar til at Hamar Stadion, et av GKs store prosjekter, går på skinner.
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Kjøler med fjernvarme
Absorbsjonskjøling av fjernvarme og smart frikjøling fra tørrkjølere og isbane 
er viktige deler av energikonseptet for Hamar Stadion.

Valget å koble fjernvarme til et kjøpe-
senter som primært har kjølebehov er 
ikke nødvendigvis opplagt. 
– Absorbsjonskjølemaskiner bruker veldig 
mye energi på å kjøle - men det er varme 
du ellers ville sendt ut over tak, poeng-
terer daglig leder Kristian Lang-Ree hos 
Aalerud rådgivende ingeniører. Han har 
prosjektert energiløsningen i prosjektet, 
men understreker at byggherre på 
forhånd hadde valgt absorbsjonskjøling. 

Samfunnsøkonomisk bra. Eidsiva 
Bioenergi monterer og eier anlegget, og 
selger deretter kjøling til bygget. 
– De skal levere 1500 kW kjøling, og 
bruker 2000 kW varme for å få til det, 
opplyser Lang-Ree. Denne indirekte 
fjernkjølingen vil dekke om lag halv-
parten av kjølebehovet, mens GK har 
levert resten av kjøleløsningen. 
– Absorbsjonskjølingen er en samfunns-
økonomisk bra løsning, siden den pro-
duserer kjøling i stedet for å dumpe 
varmen over tak, kommenterer 
Ole Jørgen Veiby, direktør Kulde i GK 
Norge. Fjernvarmen produseres av 
kildesortert avfall. 

Frikjøler via tørrkjølere. 900 kW av 
kjølebehovet dekkes av tradisjonelle 
kjølemaskiner, og energikonseptet legger 
opp til mye frikjøling. 
– Vinterstid dekker frikjøling via 
tørrkjølere på taket hele behovet, også 
til langt utpå våren. Med utetemperatur 
under 10 °C vil anlegget stort sett bruke 
frikjøling, forklarer Lang-Ree. Hamar 
Stadion skal ha en isbane, og der vil det 
gå en isvannssløyfe designet for -10 °C ut. 
– Det er ganske høy temperatur, men vi 
har valgt det for å utnytte frikjøling mer, 
forteller Lang-Ree. 

Frikjøling fra snøsmelteanlegg. Snøs-
meltesløyfer utnyttes også til frikjøling. 
– Når det er kaldt ute, er det kaldt i bak-
ken. Da kjører vi ut glykol og tar kjøling 
ut av det for å tilføre til isvannskretsen, 
opplyser Lang-Ree. Det gir en liten gevinst 
når utetemperaturen er under 10 til 7 °C. 
– Dette er en litt uvanlig løsning vi har 
klekket ut, men jeg har gjort det før, under-
streker Lang-Ree. 
– Å bruke snøsmelteanlegg til isvann 
når det er mulig, er ganske smart, mener 
Veiby. 

FAKTA:	Absorbsjonskjøling	

Generator (koker)
Energikilden	varmer	opp	kuldemediet	(for	eksem-
pel	en	fortynnet	blanding	av	vann	og	litiumbro-
mid). Denne kokeprosessen genererer damp, og 
konsentrerer dermed løsningen. Kuldemediedamp 
(vanndamp) strømmer så til kondensatoren. 
Kuldemediefattig	absorpsjonsvæske	strømmer	
tilbake	til	absorberen.	

Kondensator
Damp	fra	generatoren	kondenserer	på	overflaten	
av	kjølecoiler,	og	kondenseringsvarmen	fjernes	
(av	en	egen	vannsløyfe).	Kjølevæske	akkumu-
leres i kondensatoren, og strømmer gjennom en 
smal	kanal	til	fordamperen.		

Fordamper
Trykket	i	fordamperen	er	nær	vakuum,	og	dette	
tvinger	kjølevæske	til	å	strømme	fra	konden-
satoren	inn	i	fordamperen.	Her	fordamper	
kuldemediet under varmeopptak. (Latent 
fordampningsvarme	til	kjølemediet	fjernes	
fra	kjølekretsen,	og	temperaturen	der	synker	
fra	12	°C	til	7	°C.	Kuldemedie-damp	flyter	til	
absorberen.	

Absorber
Kuldemediedamp	(vanndamp)	absorberes	av	
et	absorpsjonsmedium	(den	konsentrerte	
LiBr-løsningen).	Varme	fra	kondensering	og	
fortynning	fjernes	av	vannkjøling.	

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

Kondensator Koker

Drivenergi
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Overskuddsvarme brukes lokalt. 
Isbanen vil ligge øverst på nordsiden av 
stadion. Overskuddsvarme integreres i 
varmeanlegget og brukes til snøsmelting 
på denne siden av bygget. 
– På framsida utnytter vi noe av varme-
overskuddet fra dagligvare, i stedet 
for at det går til tørrkjøler på taket. 
Her ligger snøsmeltesløyfene rett ved 
siden av teknisk rom. Dermed slipper 
vi å frakte varmen rundt, for da blir 
økonomien borte, påpeker Lang-Ree. 
Selve kjøpesenteret har lite varme-
behov bortsett fra noen glassflater 
med kaldrassikring, mens kontorer og 
boliger får vanlig radiatorvarme. 

Kjøleutstyr som fancoils forsynes av fjernvarme via 
absorbsjonskjøling. Årvåkent 

vedlikehold

Forebyggende vedlikehold av 
tekniske anlegg ved Statoils 
kontorbygg krever ekstra 
årvåkenhet. 
– Går datasystemene ned, 
er konsekvensene gigantiske, 
påpeker Bjarne Moldenes.

G
jennom en avtale med Coor 
har GK ansvaret for service og 
vedlikehold av tekniske anlegg 
innen fagene ventilasjon, kulde, 

rør og automasjon ved om lag 540.000 m2 
kontorlokaler. Byggene er lokalisert i 
Stavanger, Kårstø, Bergen, Kollsnes, 
Sture, Mongstad, Tjeldbergodden, 
Rotvoll, Stjørdal og Hammerfest. De 
tekniske anleggene i Statoils bygg er 

FAKTA: Rekordstor FM-avtale

Avtalen mellom Coor og Statoil er den 
største	facility	management-avtalen	som	
er	blitt	inngått	i	Norden	på	over	ti	år,	
ifølge	en	pressemelding	fra	Coor.	Den	
omfatter	et	stort	antall	tjenester,	som	
eiendomsdrift,	renhold,	sikkerhets-	og	
resepsjons-tjenester,	konferansetjenester	
samt	kontorservicetjenester	til	31	større	
kontor-	og	produksjonsanlegg	i	hele	
Norge. Oppdraget er et såkalt integrert 
FM-oppdrag.	Det	betyr	at	leverandøren	
tar	et	stort	ansvar	for	å	samordne,	levere	
og utvikle servicetjenestene over tid. 

ikke mer avanserte sammenlignet med 
andre bygg. 
– Men betingelsene er krevende; 
Statoil har blant annet ekstreme krav 
til oppetid for datahaller. Da er det 
forebyggende vedlikeholdet veldig 
viktig, understreker Moldenes. Han er 
prosjektansvarlig og GKs kontaktperson 
overfor Coor sentralt. 

Midt i nedslagsfeltet. Han poengterer at 
årvåkenhet i vedlikehold alltid er viktig for 
GK. Forskjellen med denne kontrakten er 
de store konsekvensene det gir hvis drifts-
kritiske installasjoner svikter. 
- Da ”teller vi mange nuller”, ifølge 
Moldenes.
– Kontrakten er midt i vårt nedslagsfelt, 
og vi er godt faglig rustet til å håndtere 
den, understreker han. GK skal levere 
forebyggende vedlikehold, men i 
kontrakten ligger det også opsjoner 
på akuttoppdrag, ombygginger og 

TEKST: HILDE KARI NYLUND 

Statoils hovedkontor på Forus Øst i Stavanger er et av byggene hvor GK skal drive med forebyggende vedlikehold av 
tekniske installasjoner. (Foto: Ivar Langvik, Statoil)

rehabiliteringsoppdrag. 
– Det er den store x-faktoren. Vi vet at 
det er mye, men ikke hvor mye. De fleste 
avdelingene på de ulike lokasjonene kan 
bli involvert i leveransene til Coor, tror 
Moldenes. 

Grei start. GK har utnevnt lokale 
kundekontakter ved alle lokasjonene, og 
de skal være kontaktpersoner overfor 
Coors plassansvarlige lokalt. 
– Vi drar også veksler på våre ordinære 
serviceavdelinger, byggautomasjon, kulde 
og  GK Rør når de finnes lokalt, forklarer 
Moldenes. Avtalen trådte i kraft 1. juni, 
og en snau måned inn i den fastslår 
Moldenes at oppstarten har vært grei. 
– Vi var usikre på hva som egentlig ventet 
oss. Det var ingen som kunne fortelle oss 
det, men vi har bra kontroll, sier han. 
I starten ble det utført en god del små-
jobber. Arbeidet med forebyggende 
vedlikehold starter etter sommeren. 

Kan gi løft. Fordi Coor har en krevende 
kunde, har GK brukt en god del mer 
ressurser for å klargjøre leveranser og få 
ting på plass enn for andre store avtaler. 
Moldenes mener det har krevd å tenke 
mer nøye gjennom en del prosesser og 
detaljer. 
– Jeg er helt sikker på at det er positivt 
for oss. Jeg tror det kan være med og 
heve oss slik at vi kan bli enda bedre på 
det vi gjør og ta det ut til andre kunder, 
sier han. 
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Tre 14-etasjesbygg gir 250 studentboliger ved 
Syddansk Universitet i Odense. – Vi leverer alle 
våre fag, og får vist byggherre Maersk-fonden hva 
vi står for, sier avdlings-leder Jacob Christensen 
i GK Danmark.

Spektakulære studentboliger

H
øyblokkene brer om seg i 
Danmark, og denne gangen 
er det altså studenter som 
skal få nyte utsikten – takket 

være en gave fra A.P. Møller Fonden 
(på folkemunne Maersk Fonden). 
De 250 enhetene fordeler seg på 
180-ettromsboliger, 35 rom med økt 
tilgjengelighet og 35 dubletter. 
Totalt areal er 15.000 m2. 
GK Danmark står for rør, ventilasjon 
og SD-anlegg. Christensen ser klare 
fordeler med å levere dette samlet. 
– Vi kan gjøre felles innkjøp, for 
eksempel isoleringsentreprise. Det 
gir mer mening at samme firma 
isolerer for alle tekniske fag, 
poengterer han. 

Lettere detaljkoordinering. Alle 
oppgavene er detaljprosjektert på 
forhånd, så byggherrens rådgiver 
har håndtert den overordnede 
koordineringen av fagene. 
– Men det er selvsagt langt lettere 
å lage detaljert koordinering og 
tidsplaner når fagene ligger i eget 
hus, poengterer Christensen, som 
er avdelingsleder i Slagelse. Det 
er også en fordel at montørene på 
byggeplassen kjenner hverandre. 
– Det gir et godt arbeidsklima, og 
vil fremme prosessen for hele 
prosjektet både for GK og bygg-
herrens del, mener Christensen. 

Lavenergi. 14 etasjer krever naturlig 
nok sitt av logistikken. God plan-
legging i hverdagen må til for å 

unngå sløsing med tid. 
– Det gjelder å huske ting når man 
skal opp og ned, og helst koordinere 
med kolleger, sier Christensen. 
Byggene skal oppfylle kravene til 
Lavenergiklasse (BR 2020). Det 
betyr blant annet vesentlig skjerpede 
krav til aggregatenes energibruk.
– Blant annet skal vi klare en SFP-
faktor på 1,5 [kJ/m3]. Det oppnår vi 
blant annet ved å overdimensjonere 
kanaler og armaturer for å minske 
det eksterne trykktapet, forklarer 
Christensen. Ventilasjonen må 
prosjekteres nøyaktig i forhold 
til trykktapene for å klare BR 
2020-kravene. 

Tverrfaglig erfaring. GK har 
erfaring med slike tverrfaglige 
leveranser fra flere prosjekter. Et er 
boligpro-sjektet Cortex Park på den 
andre siden av gaten fra student-
boligene, hvor de sto for automasjon, 
ventilasjon og VVS. Et annet er 
Odense Cykelarena med samme 
fag så vel som elektro (via ekstern 
leverandør). Møllervangen i Nyborg 
er nettopp avsluttet. Her leverte GK 
ventilasjon og VVS. 
– Vi støter på flere og flere prosjekter 
som utlyses i teknikkentrepriser. 
Derfor er det ekstra interessant å 
kunne tilby hele pakken av de 
tekniske fagene. Byggherre skal 
dermed bare snakke med én 
virksomhet for å koordinere alle 
fag i prosjektet, poengterer 
Christensen. 

FAKTA: Donasjon

De	nye	studentboligene	blir	til	takket	være	en	
donasjon	fra	A.P.	Møller	og	Hustru	
Chastine	Mc-Kinney	Møllers	Fond	til	almene	
Formaal – også kalt Maersk Fonden. Odense 
trenger	flere	studentboliger,	ikke	minst	til	
universitetets internasjonale studenter. En 
forutsetning	for	donasjonen	er	derfor	at	en	
vesentlig	andel	av	beboerne	i	de	tre	tårnene	
skal	være	internasjonale	studenter,	ifølge	
studentavisen Sund & Hed.

– Vi er stolte over at A.P. Møller Fonden vil 
oppføre	dette	flotte	komplekset	til	glede	for	
våre danske og internasjonale studenter, 
sier	professor	Jens	Oddershede	ved	Syddansk	
Universitet.	Han	poengterer	at	det	er	viktig	for	
universitetet	å	kunne	tilby	et	godt	studie-	og	
bomiljø	hvor	studenter	på	tvers	av	lande-
grensene	kan	møte	hverandre	faglig,	kulturelt	
og sosialt. 

–	De	nye	studentboligene	vil	bidra	til	å	skape	
liv	på	campus	utenfor	undervisningstiden,	og	
dermed	bidra	til	den	byutviklingen	som	er	satt	
i	gang	rundt	universitetet,	utdyper	Oddershede	
ifølge	www.sdu.dk.		

De tre tårnene vil ligge i skogkanten ved 
innkjørselen til Syddansk Universitet. 
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Gjenvinner dusjvarme
GK Rør skal installere separate avløp fra alle badene og samle det 
i kjelleren for å gjenvinne varmen fra student-dusjene.

Via en enkel veksler gjenvinnes varmen 
og brukes til å forvarme sentralvarmen i 
byggene. 
– Unge mennesker dusjer mye, så den kan 
gi en stor gevinst som bidrar til å varme 
opp bygget, mener Johnny Andersen, 
avdelingssjef for GK Rør Aps sin entre-
prise. Det er første gang GK Rør er med 
på å installere en slik løsning, og også 
første gang rådgiverne har prosjektert 
det. 
– Vi har bare funnet en referanse fra 
Danmark. Men rent teknisk er det ikke 
spesielt komplisert, fastslår Andersen. 
Det krever en egen enhet som tilsluttes 
fjernvarme-nettet. Gjenvinningen 
henger selvsagt sammen med strenge 
energikrav. 
– Vi har en meget ambisiøs byggherre i 
Maersk Fonden, understreker Andersen. 

Mer prefabrikering. Logistikk er alltid 
en utfordring i høye bygg, og GK Rør 
har lært av tidligere erfaringer. 
– Vi kommer til å gjøre så mye pre-
fabrikering som mulig nede, og så 
transportere for å montere oppe. Blant 
annet er prefabrikkering av sprinkler-
anlegg noe vi kan spare mye tid på, sier 
Andersen. Foruten å spare transporttid 
opp i bygget, gir det også muligheter til å 
skape et bedre arbeidsmiljø der prefab-
rikkeringen skjer. 
– Vi sørger også for at leveransene fra 
grossist kommer tidlig om morgenen 
– før de andre starter på byggeplassen, 
forklarer Andersen. 

Samspill om sparing. Selve kontrakts-
formen i prosjektet er litt annerledes enn 
normalt. Først skrev GK kontrakt på 

standard måte. 
– Etterpå laget vi en hensikts-erklæring 
om at vi skal spare en halv million. Vi 
blir ofte bedt om å spare, men her gjorde 
vi det sammen med byggherren som var 
på vår side av bordet. Så det var en fase 
med en form for samspill, forteller 
Andersen. Prosjektet er ganske stort 
etter dansk målestokk, og i et område 
med mange store aktører og tilhørende 
konkurranse. 
– Det er god reklame for GK generelt at 
vi har fått en oppgave av denne størrelsen 
på Fyn, mener Andersen. Prosjektering 
og litt produksjon på byggeplass startet 
allerede før sommeren. 
– Vi kom faktisk i gang før planen, og 
det er positivt, fastslår Andersen. Strenge krav

Designprosessen for Maersk 
Kollegiet er preget av strenge 
energikrav kombinert med 
forventninger om høy arkitek-
tonisk kvalitet.

Arkitektene C. F. Møller har tegnet 
komplekset ut fra en idé om tre tårn 
som en levende og lysende port til 
universitetet. Byggene ligger i skogkanten 
like ved innkjørselen til universitets-
området. 
– Energikravene etter 2020-standarden 
er så strenge at det krever løpende 
verifisering i hele designprosessen, sier 
sjefarkitekt Julian Weyer i C.F. Møller. 
Han legger til at det også betyr at 
passive tiltak må optimaliseres. 

Blokkene skal bygges med prefabrikkerte elementer. 
GK startet med litt produksjon før sommeren. (Foto: GK Danmark)

Vi har en meget ambisiøs 
byggherre i Maersk Fonden. 
Johnny Andersen, GK Rør

“

– For eksempel er balkongene utenfor 
alle rom og fellesrom en viktig del av 
solavskjermingen – i tillegg til at de gir 
kvalitet for beboerne, poengterer Weyer. 

Integrasjon et nøkkelord.
Studenthyblene ligger ytterst i bygget, 
og hvert rom har egen balkong. De tre 
byggene er knyttet sammen med felles-
soner, og orientert slik at alle beboerne 
får utsikt over landskapet. Øverste etasje 
er forbeholdt fellesaktiviteter, og har 
takterrasser med plass til grupperom, 
studieplasser og festsal. 
– Byggherren forventer seg den høyeste 
arkitektoniske kvaliteten, så over alt inne 
og ute har nøkkelordet vært integrasjon, 
sier Weyer. Alle tiltak skal være drifts-
sikre og enkle, enten det gjelder tekniske 
anlegg eller bærekraft-tiltak. 
– Men de skal også være usynlige, og er 

derfor helt integrert i arkitekturen og 
inventaret, forteller Weyer.  

Gode føringsveier. 
For å integrere tekniske løsninger har 
arkitektene jobbet mye med å lage 
gode føringsveier for å kunne ta i bruk 
lavenergi-anlegg. 
– Samtidig må vi sikre vesentlige ting 
som lydisolering mellom rommene, 
understreker Weyer. 
Veggene er bygget opp av høyisolerende 
”batts”, og har fått mye oppmerksomhet 
for å sikre at bygningens murskiver 
beholder et slankt og elegant uttrykk. 
– Alt i alt mener vi at vi har lykkes med 
å finne en god balanse hvor bygningene 
overholder de strengeste kravene uten at 
det blir til en ”ulempe” for beboerne eller 
går ut over kvaliteten på det samlede 
uttrykket, mener Weyer. 
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L
KABs gruve i Kiruna i Sverige er 
verdens nest største underjordiske 
gruve, og produserte i 2013 
nærmere 26 millioner tonn jern-

malm. Hver dag hentes det opp nok jern 
til å bygge Eiffeltårnet 6,5 ganger. 
Men det er ikke bare å grave seg et hull 
i bakken.
- Skal man lage en gruve trenger man to 
ting. Man trenger et hull og man trenger 
luft, sier GK-montør Jimmy Angust.
Jimmy har vært med og montert så å si alle 
leveranser Gunnar Karlsen Sverige AB har 
i gruvene i Kiruna siden selskapet fikk 
oppdraget i 2010. Det omfatter enorme 
kanaler og store, tunge aggregater som 
må monteres i vanskelig tilgjengelige 
gruveganger.
Så langt har GK montert nærmere 10 km 
med kanaler og rundt 100 aksialventiler 

med dimensjoner på 1000 mm og 
1250 mm.
- Det er vanskelige lysforhold. Monter-
ingen av ventilasjonen blir aldri helt slik 
de er på tegningene, og man må ofte 
improvisere, forteller Jimmy.
Likevel trives han med 1500 meter med 
fjell over hodet.
- Det beste med å jobbe i gruvene er 
klimaet. Det er alltid samme temperatur. 
Det er også en veldig viktig jobb vi gjør 
her, påpeker han. 

- Mange uvanlige situasjoner. Mange av 
kanalene er montert i taket på gruve-
tunellene og henger noen steder så høyt 
som 15-16 meter over bakken. Selv om 
GK har en egen lastebil med lift, har de 
ved de mest ekstreme tilfellene måtte 
bygge stilas oppe på liften for å nå opp 

til taket på gruvetunellen.
- Den største utfordringen er logistik-
ken. Vi utfører tung industrimontasje 
under pågående gruvedrift, noe som 
innebærer mange uvanlige situasjoner 
som for eksempel sprengningsarbeid, 
rassikring og ufremkommelige veier 
og lignende, sier GKs regionsjef 
Magnus Rönnberg.
Dermed er det viktig at arbeidet 
planlegges nøye og koordineres med alle 
aktiviteter i gruven.
- For å få best mulig fremgang i prosjektet, 
detaljplanlegges alle arbeider daglig med 
LKAB og øvrige entreprenører. Vi jobber 
blant annet på veldig forskjellige tids-
punkter. Det kan være formiddager, netter, 
helger og lignende. Når uken begynner, 
vet vi ikke alltid hvordan den kommer 
til å gjennomføres, sier Rönnberg, som u

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

1365 meter under bakken i Kiruna 
finnes det mer enn bare jernmalm. 
Det finnes luft. Masse god luft.Luftens helter

 Jimmy Angust og Jacob Fjellström har nok å henge fingrene i over en kilometer under bakkenivå. (Foto: Magnus Brattset Drabløs)
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mener GKs ansatte møter utfordringene 
forbilledlig.
- Dette stiller naturligvis enorme krav til 
vårt personale, og de har virkelig vist at 
GKs ansatte her oppe er «top of the line» 
når det kommer til denne typen arbeid.

Brannsikkerhet. I gruvedrift er det 
ingen ting man frykter mer enn utbrudd 
av brann. Et av oppdragene til GK har 
vært å sørge for frisk luft til rednings-
kamre i gruvene som fungerer uavhengig 
av hovedanlegget. På den måten kan 
gruvearbeiderne trygt søke tilflukt både 
under og over nivåene hvor en eventuell 
brann bryter ut.
- I de tilfellene det har brutt ut brann 
i gruvene, og ansatte ikke har kommet 
seg opp til bakkenivå, har de måttet 
oppholde seg i disse kamrene til 
brannen er slukket og røyken er 
ventilert ut, sier Rönnberg.
Frisk luft redder liv, og derfor er det satt 
opp mange slike kamre i gruvene.
- Redningskamrene er satt opp med 
jevne mellomrom, og om det hender 
noe, skal man stenge seg inne i dem. 
Dette er en enormt viktig sikkerhets-
funksjon for de som jobber der nede. 

LKABs førstevalg. Leveransen er så stor 
at LKAB er en av GKs største kunder 
i Sverige. Totalt jobber det til en hver 
tid åtte GK-medarbeidere i gruve-
kommunene Kiruna og Gällivare. 
Ved større oppdrag hentes det i tillegg 
inn underentreprenører.
- Det store prosjektet som omhandler 
det nye hovednivået i Kiruna og Malm-
berget er i ferd med å ferdigstilles, men 
vi får stadig nye oppdrag, prosjekter og 
effektiviseringsoppgaver av LKAB. Det 
meste skjer i samråd med deres prosjekt-
ledere og med «åpne bøker». Vi får ofte 
høre at vi er deres førstevalg som entre-
prenør når de kan velge, sier Rönnberg.
I tiden som kommer skal GK utfordres 
ytterligere på den effektiviteten og 
produktiviteten de har blitt kjent for i 
Kirunas gruver.
- Vi holder nå på å planlegge en reno-

vering av et enormt anrikningsanlegg 
i Malmberget. Det vil bli det største 
enkeltoppdraget vi har fått kontrakt på 
samtidig som det er den korteste tids-
fristen vi har hatt. Hele prosjektet skal 
startes og ferdigstilles på fire måneder, 
så det er virkelig en utfordring. Vi 
kommer til å hente inn personell fra 
hele regionen, men også fra andre 
entreprenører både i Sverige og Finland, 
sier Rönnberg. 

Skal flytte 500 000 m2. Med nærmere 
18 000 innbyggere er ikke Kiruna en 
metropol, men utfordringen som venter 
byen i årene som kommer er gigantiske. 
Jernmalmen som hentes ut av gruvene 
er stadig mer kortreist; malmåren 
strekker seg inn under selve Kiruna by.
Grunnmassen over områdene som 
allerede er hentet ut, smuldrer opp. 
Det er snakk om enorme verdier, så 
når spørsmålet er om man skal stoppe 
utvinningen eller flytte hele byen, ja, så 
flytter man hele byen.

At man skal flytte byen ble avgjort for 
10 år siden, men det var først i 2013 at 
man bestemte seg for hvor man skulle 
flytte til.
- Byflyttingen i Kiruna kommer til å 
bli noe nytt for oss. Vår plan er å satse 
steinhardt fra starten av, sier GKs 
regionsjef Magnus Rönnberg.
LKAB har satt av 3,7 milliarder kroner 
til å flytte Kiruna sentrum, og da snak-
ker vi bare offentlige tilbud som gater, 
vann og avløp, skoler, bibliotek, busstasjon 
og svømmehall. Senere vil man ta 
stilling til private bygg og boliger som 
må flyttes.
Gunnar Karlsen Sverige AB manøv-
rerer nå for best mulig kunne bidra til 
arbeidet med å flytte både Kiruna og 
Gällivare.
- Vi planlegger å stå i front når det 
kommer i gang. Det er litt Klondyke-
stemning rundt byflyttingen med både 
seriøse og mindre seriøse nyetableringer 
i området og i mediene glemmer man 
ofte Gällivare, der det også er store deler 
av byen som skal flyttes. I det området 
har vi allerede vært involvert i flere 
prosjekter så vi tror og håper at vi har 
god oversikt.
Dermed er nok ikke siste ord skrevet 
om Kiruna og Gällivare i Inneklima.

For å kunne fortsette å utvinne malmen i gruvene, må hele Kiruna by etter hvert flyttes.  (Foto: Fredric Alm, LKAB)

1365 meter under bakken er det bygget en egen jernbane 
med elektriske tog. (Foto: Erik Nielsen)
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TEMA – LINDINVENT

- Utrolig enkelt 
å jobbe med

– Med to klikk har jeg 
oversikt over hele bygget. 
Lindinspect er utrolig 
enkelt og brukervennlig å 
jobbe med, sier driftsleder 
Georg Mikkelsen i 
Braathen Eiendom.

D
eloitte-bygget i Dronning 
Eufemiasgate 14 kalles både 
Isfjellet og skulpturbygget i 
Bjørvika, og er tegnet av Snøhetta. 

I likhet med Visma-bygget ved siden av 
har Deloitte-bygget luftbehandlings-
anlegg med tilluftsventiler fra 
Lindinvent. Og som seg hør og bør i et 
spektakulært bygg, er tilhørende pro-
gramvare fra øverste hylle: Lindinspect. 
– Dette er hakket over løsningen på 
nabobygget, fastslår Mikkelsen, som har 
driftet Deloitte-bygget siden 29. november. 
Før det var han i Vismabygget, som 
var det første nybygget i Norge som ble 
utstyrt med Lindinvent. Braathen 
Eiendom eier begge to.

Stemmer overens.
– De faktiske verdiene stemmer så bra 
overens med det jeg ser på skjermen 
her. Da er det utrolig behagelig å jobbe 
med det, konstaterer Mikkelsen ved 
skjermen i driftssentralen. Bygget på 15 
etasjer har over 700 tilluftsventiler, men 
brukergrensesnittet til Lindinspect gjør 
det enkelt å se avvik fra settpunktene.
– Med to klikk ser jeg punktene som 
avviker fra bør-verdier, forklarer 
Mikkelsen, og viser oversikt over hele 
bygget i ett skjermbilde. Temperaturen 
i ventilene skal ligge mellom 21 og 23 
grader. Der den ligger under, blir ven-
tilen blå og ventiler hvor temperaturen 
er høyere, blir røde. Også person-
deteksjon er fargekodet i skjermbildet. (F
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Utgangspunktet for mønsteret i fasaden er en liggende og en stående diamant som forskyver seg bortover. Fasaden består 
av sandwich-plater som inneholder små skinnende pigmenter slik at solskinn gir glød og skaper liv i overflaten. 
(Rendering: Snøhetta)

(Foto: Hilde Kari Nylund)

Dette er kanskje det 
mest komplette systemet 
jeg har vært borti. 
Driftsleder Georg Mikkelsen om Lindinvent 
og Lindinspect-løsningen.

“
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TEMA – LINDINVENT

Sjekker avvik. Når Mikkelsen ser en 
rød ventil, kan han klikke seg videre og 
sjekke hva som er årsaken. 
– Her har vi for eksempel en ventil som 
sitter utenfor et møterom, og i den 
etasjen er det gruppesoner. Ventilen 
leverer nå maks luftmengde og det 
samme gjør ventilen ved siden av. Da 
er det tydelig at det sitter mye folk i 
gruppe-sonen, sier Mikkelsen. Tempera-
turen i ventilen er 23,2 °C, det vil si et 
lite avvik, så Mikkelsen er fornøyd. Han 
kan også følge energibruket over tid. 
– Det er utrolig enkelt å få fram energi-
bruket time for time. Slik er det ganske 
lett å finne ut hva som er energityver, 
fastslår han. 

Lave variasjoner. Hittil har Mikkelsen 
driftet ventilasjonsanlegget med minst 
mulig svingninger i temperaturen, med 
maks 1,5 °C variasjon innenfor enkelte 
områder. 
– Da regulerer jeg på en til to, kanskje 
tre ventiler, samtidig. Vi har blitt enige 
med leietaker om at jeg ikke skal gire for 
mye, for det handler om energikostnader. 
Men i soner som er spesielt utsatt, måler 
jeg temperaturen for å sjekke hvis det er 
noen brukere som sliter, opplyser han. 
Etter hvert kan det bli aktuelt å etablere 
noen soner med lavere eller høyere 
varme, framfor å regulere enkeltventiler. 
– Det vil jo være rimelig enkelt å få til 
med dette systemet, sier Mikkelsen. 

Suksess i sommer. Bygget er energimerket 
til lysegrønn B. Så langt har ikke Mikkelsen 
noen tall for total energibruk, fordi det har 
tatt tid å få på plass all programvare. 
– Men jeg ser jo at dette helt klart er 
energibesparende, for du gasser jo ikke 
på når det ikke er personer tilstede, sier 
Mikkelsen. 
Før sommeren var han spent på hvordan 
det ville gå i de mest krevende drifts-
situasjonene. 
– Det har gått over all forventning. Vi 
har klart å holde temperaturen i bygget 
som ønsket, og har brukt mindre energi 
enn forventet, oppsummerer Mikkelsen. 

TEMA – LINDINVENT

Har spart 40 %
Under rehabilitering av kontorkomplekset Rosenholm 
Campus valgte Aspelin Ramm å installere Lidinvent. De 
har målt faktisk gevinst: ca 40 % redusert energibruk. 

Kontorlandsbyen sør for Oslo ble bygget i 1986, og er på drøyt 
43.000 m2. Aspelin Ramm kjøpte bygget i 2007, og begynte å 
rehabilitere. Da var de først ute med å velge Lindinvent-
løsningen i et rehabiliteringsprosjekt. Noen av anleggene har 
nå vært i drift i om lag 3 år. 
– Det fungerer bra, fastslår driftsleder Magne Fahre. Bygget 
er stort, og rehabiliteringen foregår suksessivt. Aspelin Ramm 
beholder både aggregat og kanalsystem, men bytter lysarmatur 
og installerer Lindinvent.
– Når det gjelder tilstedeværelsesstyrt ventilasjon er Lindinvent 
den beste løsningen vi har funnet på markedet. Vi fortsetter å 
bruke det etter hvert som vi rehabiliterer, sier Fahre. 

Målte i tre måneder. Han var ikke overbevist om at Lindinvent 
faktisk ville spare så mye energi som de trodde. 
– Vi måtte finne argumenter for om vi skulle fortsette med 
Lindinvent eller ikke. Så vi gjorde en ganske grundig studie 
over tre måneder, forteller han. All energibruk ble tatt med. 
Siden rehabiliteringen skjer trinnvis, var det mulig å sammen-
ligne et rehabilitert område med et likt område med opp-
rinnelig utforming. 
– Energibruken er betydelig redusert; det er ikke langt unna 
halvering. Jeg vil nok knytte besparelsene til Lindinvent, så 
den kan være 30 til 40 %. Det kommer litt an på hvilke brukere 
vi har, sier Fahre. 

Mye teknikk. Besparelsen henger naturligvis sammen med 
bruksmønsteret i bygget, og tilstedeværelsen er målt til 40 %. 
Nøye oppfølging av energibruk med Lindinvent ga dermed et 

Rosenholm Campus 
opp til energimerke B
En av Norges fremste modernister, arkitekt Geir Grung, 
tegnet Rosenholmveien 25 som hovedkontor for IBM. 
Bygget ble offisielt innviet i 1987 av daværende 
Kronprins Harald. Det er satt sammen av ti trekantede 
moduler delt opp av to interne gateløp med et enormt 
glasstak som overbygg over løpene. Aspelin Ramm tok 
over bygget ved årsskiftet 2007-2008. De engasjerte 
de danske arkitektene Schmidt/Hammer/Lassen for å 
transformere bygget til å møte dagens høye krav. Bygg-
eier jobber kontinuerlig med å redusere energibruk i 
sine bygg, så energitiltak har vært viktige ved ombyg-
gingen av Rosenholm. Den første energiattesten endte 
med en gul C. I januar i år oppnådde Aspelin Ramm målet 
om energimerke B. Utskifting av glasstak, varmegjenvin-
ning fra datasenteret i bygget og intelligent styring av lys 
og ventilasjon er noen av tiltakene som er gjennomført. 
– Det er oppsiktsvekkende at et bygg fra 1985 har 
oppnådd energimerke B. Dagens nybyggstandard gir 
vanligvis energimerke C, så Rosenholm Campus ligger 
over standarden for nybygg, kommenterer miljødirektør 
Isak Oksvold i Aspelin Ramm. 
Kilde: www.rosenholmcampus.no, www.bygg.no

tydelig beslutningsgrunnlag for videre rehabilitering. 
– Dette måtte vi bare fortsette med, sier Fahre. På grunnlag av om 
lag tre års drift kan han fastslå at Lindinvent fungerer bra i drift. 
– Det er et avansert anlegg med mye teknikk. Mer avansert 
betyr alltid at man har flere utfordringer enn i et gammeldags, 
dødt anlegg som bare blåser luft konstant. Men dette fungerer 
bra, enten det er folk der eller ikke, konkluderer Fahre. 
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Lindinspect gir raskt god oversikt – her er noen av etasjene i Deloittebygget. (Foto: Hilde Kari Nylund) 

Kontorbygget på 15 etasjer har over 700 Lindinvent-ventiler, og kontorlandskap med gruppesoner så vel som 
enkelte cellekontor. (Foto: Hilde Kari Nylund)

(Foto: Ivan Brodey)
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dataromskjøling og kunstbelysning 
på gateplan. Dessuten har vi en stor 
kantine, en meglersal med mye utstyr 
som trekker mye mer energi enn normal 
kontordrift, og deler av bygget har 24 
timers drift, påpeker han. 

Energimålere essensielt. Et godt energi-
oppfølgingssystem er obligatorisk for å få 
kontroll på byggene. 
– Og formålsdelt energimåling er 
utrolig viktig! Vi er nødt til å måle for 
å finne ut hvor energien går – synsing 
blir for unøyaktig, fastslår Simonsen. I 
Bjørvika ble flere målere sløyfet under-
veis i byggeprosjektet, før DNB kjøpte 
eiendommene. 
– Slik vi ser det, er energimålere noe av 
det siste du skal sløyfe, mener Simonsen. 
DNB skal etter-installere energimålere i 
byggene for å vite nøyaktig hvor energien 
går til de største forbrukerne. Det er ikke 
første gang en slik jobb må gjøres. 
– Vi har installert mange målere i 
ettertid, også i relativt nye bygg, opplyser 
Simonsen. Og for grønne leiekontrakter 
mener han formålsdelt energimåling er 
en forutsetning. 
– Du må vite og kunne dokumentere 
hvor du bruker energien. Deretter kan 
du gjøre tiltak sammen med leietakere. 
Du trenger referansepunkt slik at du 
kan måle hva du har oppnådd. Da må 
du vite faktisk forbruk hos den enkelte 

forbruker, derfor er målere avgjørende, 
understreker Simonsen. 

Presser fram annen tankegang. Når 
DNB Næringseiendom gjør større 
rehabiliteringer, er det et mål å løfte 
energimerket en karakter.
– Dessverre er ikke så mange opptatt av 
energimerke når de kjøper eller leier - 
enda. Derimot opplever vi at utenlandske 
investorer er meget opptatt av hvilken 
energi- og miljøsertifisering  vi har på 
byggene våre. Jeg er overbevist om at 
dette vil presse fram en annen tankegang 
i Norge, sier Simonsen, og viser til DNB 
Scandinavian Property Fund som har 
flere utenlandske investorer. 
– Disse investorene stiller økende krav 
til ISO-sertifisering, BREEAM-klassifis-
ering og energimerking, understreker 
Simonsen.

– Lokalt klima og 
virkelige driftstider
Seniorrådgiver William Rode i NVE er 
naturlig nok fornøyd med hvordan DNB 
Næringseiendom bruker energimerkene 
for sine bygg. 
– Er det slik dere ønsker at merket skal 
brukes?
– Ja, men for å gjøre konkrete tiltak, må 

TEMA – ENERGIMERKE TEMA – ENERGIMERKETEKST:  HILDE KARI NYLUND FOTO OG ILLUSTRASJON: DNB

Benchmarker med energimerke

DNB skal montere en rekke energimålere i de tre Bjørvika-byggene for å følge energibruken på de største forbrukerne. 

– Vi bruker energimerket til å se 
på trender og sammenligne, og 
har gjort mange gode betrakt-
ninger rundt hvorfor et bygg er 
bedre enn et annet, sier teknisk 
direktør Erlend Simonsen i DNB 
Næringseiendom.

S
elskapet forvalter ca 1,2 millioner 
m2 kontorer, kjøpesentre og hotel-
ler, og hadde ved utgangen av 2012 
energimerket om lag 100 bygg. 

– Det har vært omdiskutert hvor godt 
energimerket er, men vi ønsker å 
bruke det positivt, se på trendene og 
finne ut hvordan ting henger sammen, 
forteller Simonsen. Blant annet har vi 
sammenlignet faktisk energiforbruk 

for D- og E-bygg med bygg som har 
bedre energimerke.
– Når du sammenligner på den måten, 
lærer du mye om byggene. Den lær-
dommen kan du ta med til andre bygg 
og gjøre smarte energitiltak, poengterer 
Simonsen.
For hele porteføljen ligger faktisk regis-
trert forbruk svært nær beregnet levert 
energi, men det er store variasjoner 
mellom byggene. Et av byggene hvor 
faktisk forbruk og beregnet behov er 
likt, er et typisk forretningsbygg med 
energimerke B. 
– Det er veldig godt bygget, utført 
med godt håndverk slik at det er veldig 
tett. I tillegg har bygget desentraliserte 
ventilasjonsanlegg, god behovsstyring 
av ventilasjon og lys, og en leietaker som 
ikke har spesielt høye internlaster, 
forteller Simonsen.

Internlaster undervurderes. Nettopp 
internlastene mener han ofte kan bli 
undervurdert, og derfor er dette viet 
mye oppmerksomhet i de tre Bjørvika-
byggene som er DNBs hovedkontor 
(85.000 m2). De har energimerke B, 
og DNB har i tillegg satt egne krav til 
levert energi: 120 kWh/m2år. Bygget 
har kjente, robuste løsninger med VAV 
i møterom, kjølebafler og fancoils i 
møterom og kantine, samt mange 
desentraliserte ventilasjonsanlegg. 
– Vi har målt lekkasjetallet til 0,6, og 
da nærmer vi oss passivhusnivå. Det er 
kjekt å vite at vi har et godt og tett bygg 
for fremtiden, understreker Simonsen. 
Foreløpig har han ikke fasiten for 
energiforbruket klart, men antyder at 
den ligger noe over energimerke.
– Vi har begynt å se etter hvor de ekstra 
lastene går, blant annet til gatevarme, 

FAKTA: 
Kjøper	B,	selger	C,	D,	E,	F,	G

I	perioden	2011-2013	solgte	DNB	Nærings-
eiendom	20	bygg.	De	solgte	tre	C-bygg,	
seks	D-bygg,	fem	E-bygg,	fem	F-bygg	
og	et	G-bygg,	de	aller	fleste	med	rød	
oppvarmings-karakter. 

–	Det	har	kanskje	vært	litt	tilfeldig	–	våre	
ikke	strategiske	bygg	har	i	mange	tilfeller	
også	hatt	et	lavt	energimerke	og	sammen	
med	andre	viktige	kriterier	er	de	derfor	
satt på salgslisten, sier Erlend Simonsen. 
De	fem	byggene	som	ble	kjøpt	i	samme	
periode,	har	alle	energimerke	B	og	lyse-
grønn oppvarmingskarakter. 

Seniorrådgiver William Rode i NVE

du inn og bruke prosjektert, beregnet 
levert energi – ved lokalt klima, under-
streker Rode. Målt energibruk kan statistisk 
stemme godt overens med beregnet energi-
behov fra energiattesten slik DNB erfarer, 
men det holder ikke for enkeltbygg.  
– Hvis du vurderer hvilke tiltak som er 
kostnadseffektive ut fra verdier beregnet 
for standard klima, vil du ikke egentlig 
få vite hvilke som er mest fornuftige i det 
klimaet du har, poengterer Rode. Han 
mener energirådgivere som gjør jobben 
sin, opplyser kundene om dette og 
gjennomfører nødvendige beregninger. 
– Vi har diskutert å endre energiattesten 
slik at du får med disse verdiene. For 
eksempel kan det gjøres med et stolpe-
diagram som tvinger rådgivere til å 
bruke lokalt klima og virkelige drifts-
tider, opplyser Rode. 

Vinneren: Stockholm Waterfront er det mest energieffektive bygget i porteføljen til DNB Næringseiendom, 
med levert energibruk til kjøling/varme på 54 kWh/m2år. De gode resultatene skyldes blant annet en god 
varmepumpeløsning mot sjø, doble fasader og islager i kjelleren. 
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TEMA – KJØLETEKNIKK

Tester vann som kjølemiddel

Effektive kompressorer gjør 
vann konkurransedyktig som 
kjølemiddel. Felttest ved Lego 
starter i løpet av året.

I
deen om å bruke vann som kjølemiddel 
er slett ikke ny, heller ikke hos Lego som 
har prøvd ut vann som kjølemiddel til 
prosesskjøling før. 

– Vi installerte et anlegg som kjørte i snaue 10 
år til et lynnedslag ødela installasjonen, fortel-
ler teknologiansvarlig Alexander Cohr Pachai 
i Johnson Controls Danmark, som nå eier 
Sabroe. Dette demonstrasjonsprosjektet var 
et samarbeid mellom Sabroe og Teknologisk 
Institut. 
– Lego var ellers veldig fornøyde, så de var 
klare til å prøve det nye systemet, forteller 
Pachai. 

Inntil 2 MW. Et anlegg med 850 kW kjøle-
kapasitet installeres i løpet av 2014, og skal 
kjøres hele neste år. 
– Vi skal måle og tilpasse, og så er vi i utgangs-
punktet klare til å begynne å selge anleggene 
i 2016 -2017, fortsetter Pachai. Kobe Steel og 
Johnson Controls Denmark har produksjons-
rettighetene. Pachai regner med å utvikle 
løsninger med kapasitet omkring 2 MW. 
– Det kommer an på markedet. Det er de som 
skal drive det fram – ikke oss, påpeker han. 
Den viktigste forskjellen fra tidligere anlegg er 
en ny type kompressor. 
– Den er så effektiv at vann nå kan konkurrere 
med andre kjølemidler, opplyser Pachai. 

Kompakt kompressor. Teknologisk Institut har 
stått for grunnleggende aerodynamisk design 
og test av kompressoren som nå skal felt-testes. 
Prosessen kjøres nær vakuum, og det krever 
store volumstrømmer (se faktaboks). 

Den minste kompressoren er ca 0,6 m i diameter og har kapasitet på ca 800 kW. (Foto: Teknologisk Institut.)
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FAKTA: Ingen varmeveksler
Vann	som	kjølemiddel	gjør	varmeveksler	overflødig;	anlegget	kjøler	
direkte	på	isvannet	som	blir	sendt	ut	til	forbrukerne.	Kjøleanlegget	har	
en	fordamper	(på	figuren	blå)	og	en	kondensator	(rød).	
–	Fordamperen	er	nesten	bare	en	kjempestor	ekspansjonsventil	og	

væskeseparator.	Vi	kaller	det	fordamper	fordi	avkjølingen	skjer	her,	
forklarer	Hans	Madsbøll,	konsulent	i	kjøle-	og	varmepumpeteknikk	
ved Teknologisk institutt. Vann ekspanderes ned til lavt trykk, og 
atskilles	i	væske-	og	dampfase.	Denne	væsken	er	allerede	avkjølt	til	
lav temperatur i ekspansjonen. Kompressoren suger vanndamp over til 
kondensatoren.	Der	kondenseres	det	til	vann	igjen	–	for	eksempel	med	
tradisjonelle kjøletårn. 

bruker sentrifugalkompres-
sorer som er tre til fire ganger 
så store. Vi tror dette konsep-
tet er godt, fastslår Madsbøll. 

Miljøvennlig. Lagrene i 
kompressoren smøres med 
vann, og det krever selvsagt 
god vannkvalitet – som kan 
forsynes av prosessen. En vik-
tig grunn til fornyet interesse 
for vann som kjølemiddel 
(også kalt R718) er selvsagt 
miljøprofilen. Vann bidrar 
verken til global oppvarming 
eller til å ødelegge ozonlaget. 
– Vann som kjølemiddel 
er særdeles interessant på 
mange måter: Det er billig, 
det er tilgjengelig over alt og 
det stilles ikke spesielle krav 
til vannkvalitet, poengterer 
Pachai. Han mener markedet 
er klart for naturlige 
kjølemidler. 
– De store trendene vi ser nå, 
er mindre fyllinger, mer bruk 
av naturlige kjølemidler og 
utvikling mot prefabrikerte 
løsninger. 

Prinsippskisse for 
kjølesystem med vann 
som kjølemiddel og 
aksial kompressor. Is-
vannskrets til venstre og 
kjølevannskrets til høyre.  
Illustrasjon: Teknologisk 
Institut.

– Vann som kjølemidden har vært underveis i mange år, sier Alexander Cohr Pachai i 
Johnson Controls Danmark.

Testrigg med den største kompressoren, med kapasitet på ca 2 MW. (Foto: Teknologisk Institut.)

Rent vann 
fra prosessen
Vann som kjølemiddel 
stiller ikke spesielle krav til 
vannkvaliteten. I prosessen 
er det mulig å demineralisere 
vannet. 

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

KILDE:	Hans	Madsbøll,	Teknologisk	

Institut.  

– Kompressoren må hånd-
tere omkring 48 kubikk-
meter i sekundet, opplyser 
Hans Madsbøll, konsulent 
i kjøle- og varmepumpe-
teknikk ved Teknologisk 
Institut. Kompressoren må 
også være kompakt. Det 
finnes kompressorer på 
markedet, men de er tre 
til fire meter i diameter og 
anleggene er ti meter lange. 
Teknologisk Institut har 
utviklet kompressorer i to 
størrelser, med effekter på 
ca 850 kW og ca 2 MW. 
– Den minste er omkring 
0,6 meter i diameter, opp-
lyser Madsbøll. Den største 
er 90 cm i diameter. Selve 
anlegget som skal testes hos 
Lego, er på 3 x 4.8 x 3 meter 
for 850 kW kjølekapasitet.

Første aksialkompressor.
Prisen skulle være realistisk, 
og ytelsen måtte være sam-
menlignbar med tradisjonelle 
HFC-kjølemidler. 
– Disse tingene har etter 
hvert falt på plass. Ytelsen 
er sammenlignbar med 
HFC. Selve kompressoren 
er dyrere, men resten av 
anlegget er billigere, påpeker 
Madsbøll. Fordamper og 
kondensator er enklere, 
kjølemediet er naturligvis 
rimeligere enn HCF, og 
serviceomkostningene blir 
sannsynligvis også lavere, 
ifølge Madsbøll. Teknologisk 
Institut er de første som har 
utviklet aksialkompressor 
til anlegg med vann som 
kjølemiddel. 
– De andre vi kjenner til, 
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Bytt spjeld med vifter 
                     og spar energi

Energibehov til ventilasjon 
kan kuttes med opptil 
30 prosent ved å bruke 
desentrale kanalvifter i 
stedet for spjeld, ifølge 
dansk forskningsprosjekt.

T
rykktap er viktig for energi-
behovet i ventilasjonsanlegg; lavere 
trykktap gir mer energieffektive 
anlegg. Desentrale vifter eliminerer 

trykktap over spjeld, og kan gi betydelig 
gevinst. 
Stipendiat Amalie Gunner ved Statens 
Byggeforskningsinstitut, Aalborg Univer-
sitet, har undersøkt potensialet for anlegg 
med konstante luftmengder (CAV). 
– Man kan spare opp mot 30 prosent av 
effektbehovet, fastslår Gunner ut fra 
beregninger for et anlegg i et større 
kontorbygg. 

Gass framfor brems. Aggregat i tradi-
sjonelle spjeld-systemer dimensjoneres 
etter høyeste trykktap, og spjeld brukes 
til å ”bremse ned” lufta i forgreininger 
med lavere trykktap (se figur). Løsningen 
med desentrale vifter dimensjonerer 
i stedet aggregatet etter laveste trykk-
tap, og bruker i stedet vifter til å ”gasse 
på” for å sikre riktige luftmengder til 
forgreininger med høyere trykktap enn 
minimum. Dermed får aggregatet lavere 
installert effekt enn i et konvensjonelt 
anlegg. Forutsetningen for å realisere 
energisparing er at gevinsten med lavere 
installert effekt ikke utlignes av effekt-
behovet til de desentrale viftene.   

– Det krever en viss virkningsgrad for 
de desentrale viftene, poengterer 
Gunner. 

Minstekrav til virkningsgrad. Hun har 
beregnet hva som må til for et ventila-
sjonssystem i et større kontorbygg, når 
virkningsgrad for hovedaggregat antas å 
være lik for en tradisjonell CAV-løsning 
og en løsning med desentrale vifter. 
– Beregningene viser at energibehovet 
reduseres når de desentrale viftene 
har virkningsgrad på minst 29 % av 
virkningsgraden til hovedaggregatet, 
opplyser Gunner. Hvis hovedaggregatet 
har virkningsgrad på 0,7, betyr det for 
eksempel at desentrale vifter må ha 
virkningsgrad på minst 0,2. Dersom alle 

viftene har lik virkningsgrad, blir effekt-
behovet da ca 30 prosent lavere enn for 
et tradisjonelt CAV-anlegg. 

Mot bedre virkningsgrader.
– Det er også viktig å se på viftekarakteri-
stikken ut fra hva den skal brukes til og 
hvor den plasseres, poengterer Gunner. 
Foreløpig har store vifter bedre virk-
ningsgrad enn små, og det kan derfor 
være lurt å plassere desentrale vifter i 
størst mulig kanaler. Ifølge Gunner har 
vifter til kanalmontasje i dag virknings-
grad i området 0,15 – 0, 25 (se tabell).
– Vifteprodusenter sier det er mulig å 
lage små vifter med høy virkningsgrad, 
men det har ikke vært noen etterspørsel, 
påpeker Gunner. Hun forventer at kom-
pakte kanalvifter med virkningsgrad  
høyere enn 0,25 til 0, 40 vil komme på 
markedet i løpet av få år. 

Større potensial for VAV. VAV-systemer 
med spjeld regulerer etter trykket i et 
referansepunkt, som skal være nok til å 
dekke trykktap i kanalsystemet og opp-
rettholde nok trykk til å regulere luft-
mengder. VAV-systemer med desentrale 
vifter trenger ikke dimensjonere hoved-
aggregatet etter dette referansetrykket. 
Aggregatet dimensjoneres etter minste 
trykktap som for CAV-løsningen, og 
eliminerer trykktap over spjeld. Gunner 
har foreløpig ikke undersøkt effekt- og 
energisparepotensialet for desentrale 
vifter i anlegg med variable luftmengder 
(VAV). 
– Umiddelbart vil jeg tro at besparelsen 
blir høyere, fordi du kan dimensjonere 
etter det minste trykktapet i stedet et 
referansetrykk i systemet, sier Gunner. 

– Vifteprodusenter sier det er mulig å lage små vifter med 
høy virkningsgrad, men det har ikke vært noen etterspørsel, 
påpeker Amalie Gunner. 
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Hun understreker at det forutsetter 
vifter med høy virkningsgrad. I et VAV-
system må desentrale vifter velges slik 
at de opprettholder høy virkningsgrad 
med varierende luftmengde og trykk. 
– Jeg har ikke sett konkret på gevinstene i 
VAV-anlegg, men jeg er i gang med dette, 
opplyser Gunner. I sitt doktorgradsarbeid 
skal hun også se nærmere på kostnadene 
for anlegg med desentrale vifter. 

Mye utvikling 
pågår
Det å bytte ut spjeld med desentrale 
vifter er selvsagt interessant for en 
vifteprodusent, ifølge markedssjef 
Sturla Ingebrigtsen i Systemair. 
– Men det handler også om at vi må 
tenke nytt for å komme oss videre, og 
desentrale vifter høres mer riktig ut enn 
å bruke spjeld. Med spjeld har du per 
definisjon for høyt trykk, og det er sløsing, 
understreker Ingebrigtsen. Samtidig 
er viftenes virkningsgrad kritisk for 
gevinsten ved å generere trykk der det 
trengs i anlegget. Her har blant annet 
økodesigndirektivet satt fart på produkt-
utviklingen ved å sette minstekrav til 
energieffektivitet. 
– Vi har en enorm utvikling nå. Det gjør 
at den gamle sannheten om at små vifter 
har dårlig virkningsgrad, ikke nødven-
digvis stemmer lenger, sier Ingebrigtsen. 

Fortsatt potensial. Som et konkret 
eksempel viser han til Systemairs 
kanalvifte PrioAir, sammenlignet med 
den gamle varianten av kanalvifte med 
EC-motor, for 160 mm kanaldiameter.
– Med den nye vifta kan vi ha dobbelt så 
mye luft med lavere SFP-verdi og lavere 
lyd, opplyser Ingebrigtsen. Tilsvarende 
blir virkningsgraden 37 % for gammel 
vifte og 49 % for den nye, med et gitt 
arbeidspunkt. Selv om fysikkens lover 
setter noen begrensninger for hvor 
effektive små vifter kan bli, tror ikke 

Ingebrigtsen at potensialet er tatt ut ennå. 
– Viftesortimentet er i dreining. På 
seksti- og syttitallet hadde man vifter 
som ikke klarte store trykk, og man 
måtte kompensere ved å lage strøm-
ningsteknisk gode anlegg. Senere har 
utviklingen vært preget av at viftene 
skal tåle mye trykk. Nå må vi optimali-
sere driftspunkt på lavere trykk, tror 
Ingebrigtsen. 

Dropp sonespjeld. Allerede med 
dagens produkter mener han det er 
verdt å merke seg prinsippene med 
desentrale vifter. En del VAV-anlegg 
har sone-spjeld som senker trykk ut 
mot rom, for å unngå mye struping og 
lydproblemer. 
– Da bør man absolutt heller sette opp 
ei vifte for å øke trykket på motsatt rom, 
slik at aggregatet ikke trenger å produ-
sere så mye trykk. Da får du ei større 
sonevifte med bedre virkningsgrad enn 
små vifter. Struping er per definisjon 
sløsing, poengterer Ingebrigtsen. 

Virkningsgrad for vifter for ulike kanaldimensjoner. 
Gammel er hva som har vært vanlige verdier, mens ny 
viser ytelsen til nye og bedre vifter. Amalie Gunner mener 
virkningsgradene kan bli enda bedre hvis markedet et-
terspør det. 

Viftesortimentet er i dreining, 
ifølge Sturla Ingebrigtsen i Systemair.

– Med spjeld har du per definisjon for høyt trykk, og det 
er sløsing, understreker Sturla Ingebrigtsen i Systemair. 
(Foto: Hilde Kari Nylund.)

Prinsipp for et kanalsystem med innreguleringsspjeld. 
Hovedvifte dimensjoneres etter høyeste trykktap, her kanal D. 

Prinsipp for et kanalsystem med desentrale kanalvifter. 
Hovedvifte dimensjoneres etter laveste trykktap, her kanal A. 

Størrelse Gammel Ny
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ENERGIEFFEKTIVE	KONTORBYGG

Gjennomsnitt 
på 57 kWh/m2år
Veidekkes nye A-bygg på 
Rudshøgda brukte i snitt 57 
kWh/m2år første driftsår, ifølge 
deres driftsdata. 
– Vi håpet å klare A-kravet,og 
hadde ikke trodd vi skulle komme 
så langt under, sier distriktsleder 
Gudmund Lien Bjørnstad.

M
ålt energibruk for de første 
14 månedene er hyggelige 
tall for lederen av Distrikt 
Indre Østland. Kontorbyg-

get har energimerke A, og da er kravet 
til levert energi maksimalt 85 kWh/m2år. 
– Vi måler energibruken på hoved-
sikringen, og gjennomsnittet siden 
oppstarten er 57 kWh/m2år, opplyser 
Bjørnstad. Det betyr i praksis at bygget 
har lavere energibruk enn flere kontor-
bygg med passivstandard, deriblant 
Miljøhuset GK. 
– Vi har fått et stabilt og fint inneklima 
som er mye bedre enn hva vi var vant 
med, sier Bjørnstad. 

Mye termisk masse. Bygget på ca 1200 
m2 er plasstøpt i betong, et naturlig valg 
for en virksomhet som spesialiserer seg 
på det. Dessuten er dette en viktig del av 
energikonseptet i bygget. 
– Vi har mye eksponert betong som 
brukes til å lagre varme og kulde, 
forklarer Bjørnstad. Dette jevner ut 

Veidekke ønsket et bygg folk ville legge merke til når de kjører 
forbi på E6 rett ved siden av.
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temperatursvingningene i bygget. 
Om vinteren varmes bygget opp på 
natta, mens det kjøles om sommeren. 
Betongløsningen er også gunstig for 
varmetap. Kuldebroverdien er 0,05 ifølge 
energiattesten, men Bjørnstad mener 
den i realiteten er lavere. 
– I praksis har vi ikke kuldebroer, for 
vi har igjen dekker ut i ytterkanten av 
bygget, poengterer han. Halve bygget 
har 20 cm betong ytterst, 25 cm isola-
sjon og så 20 cm betong innerst. Resten 
har glassfasade med vanlig bindings-
verk. Veidekke har åpenbart lykkes med 
utførelsen; målt lekkasjetall er 0,5.  

Enkel teknikk. En annen viktig del av 
energikonseptet er brønnpark med 
varmepumpe. Den dekker 90 % av 
energibehovet i løpet av året, mens 
spisslasten tas med strøm. Varmen 
distribueres via radiatorer som kan 
styres fra hvert enkelt kontor. Brønn-
parken utnyttes også til frikjøling; 
bygget har ingen andre kjøleløsninger. 
– De tekniske anleggene er enkle; dette 
er hyllevare. Vi har ikke overdrevet noe  
når det gjelder teknologi, sier Bjørnstad. 
Bygget har ikke himlinger, men egne 
bafler i taket for å sikre god akustikk. 
Hver etasje har teknisk rom med 
ventilasjonsaggregat. 
– På den måten slipper vi kanaler med 
bend, og får lite trykktap, poengterer 
Bjørnstad. SFP-faktor for ventilasjons-
anleggene er 1,11 – godt under passiv-
huskravet på 1,5. Lys og ventilasjon er 
behovsstyrt ut fra tilstedeværelse, mens 

Kontorbygget	til	Veidekke	Entreprenør	Indre	Østland

Energitiltak: Valgt løsning:
Samlet glass- vindu- og dørareal 15 % av BRA
U-verdi yttervegg [W/m2K] 0,16
U-verdi tak [W/m2K] 0,12
U-verdi på gulv mot grunn og mot det fri[W/m2K] 0,10
U-verdi glass, vinduer og dører [W/m2K] 0,81
Kuldebroer 0,05
Tetthet 0,5
Varmegjenvinning ventilasjon 85 %
SFP-faktor [kWm3s] 1,11
Kjøling Kun frikjøling på natt
Temperaturstyring Natt- og helgesenking til 19 °C
Belysning, årlig energibehov 15,0 kWh/m2

En spesiell type maling som ikke danner film gjør det mulig 
å utnytte betongkonstruksjonens termiske egenskaper.

Bygget har ikke himling for å utnytte betongen til varmelagring. 
Egne bafler sørger for god akustikk.

– Prosjektet har vært nybrottsarbeid for Veidekke, blant annet 
med en spesiell type armering som ikke ruster og betong som 
ikke danner porer, sier distriktsleder Gudmund Lien Bjørnstad.

møterom har CO2-følere. 
– Vi fant ut at det enkleste var det aller 
beste, oppsummerer Bjørnstad. Han legger 
til at de som deltok fra tekniske fag var 
veldig innstilt på å finne gode løsninger. 
Hamstad AS leverte ventilasjon, Arvid 
Hagen rør og Ringsaker sto for elektro. 
Itech AS har stått for energiplanlegging. 

Signalbygg ved E6. Halve fasaden har 
glassplater med klar blåfarge mellom 
to lag glass. Rockheim i Trondheim 

har lignende fasadeløsning, men 
Veidekke sin er den første som er 
produsert i Norge. 
– Arkitekten fikk ganske frie tøyler 
til hvordan dette skulle se ut. Vi 
ville ha et bygg hvor folk så oss og la 
merke til bygget. Det har vi fått, sier 
Bjørnstad, og opplyser at bygget har 
fått mye omtale i media. Samtidig 
legger han ikke skjul på at prosjektet 
har vært kostbart. Tung konstruksjon 
drar selvsagt opp prisen. Dessuten 
har bygget ganske liten grunnflate i 
forhold til veggvolum. 
– Vi har ikke regnet på hvor billig 
vi kunne ha gjort det. For med ei 
tomt som ligger klemt mellom E6 og 
jernbanen måtte vi nok hatt tunge 
konstruksjoner uansett. Så med dette 
valget får vi ivaretatt både hensyn til 
lyd og energi, understreker han. 

Vanskelig å sammenligne. Med 
faktisk energibruk kan Veidekkes 
A-bygg absolutt måle seg med 
landets mest energieffektive kontor-
bygg, deriblant Miljøhuset GK. 
(Forbruket så langt ligger mellom 
71 og 78 kWh/m2år, og varierer med 
hvor stor andel av bygget som er tatt 
i bruk). 
– Veidekke har varmepumpe med 
brønner, og den har antakeligvis bedre 
effektfaktor enn våre luft til vann-
varmepumper. De har også behovs-
styrt ventilasjon, og oppvarming via 
radiatorer – det har ikke Miljøhuset, 
kommenterer Espen Aronsen, fagsjef 
Energi i GK. At Veidekkes bygg bare 
har frikjøling mener han gjør 
sammenligningen vanskelig. 
– Kjøling utgjør en del; kravet til 
passivhus er at det ikke skal over-
stige ca 9 kWh/m2. Så jeg tror nok 
at temperaturen i varme perioder 
kan bli noe høyere enn hos oss, sier 
Aronsen. Samtidig opplyser han 
at Miljøhuset GK har en del større 
internlaster enn det som er oppgitt 
i NS3031, og det som kanskje er 
vanlig i typiske kontorbygg.
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P
er Magnus Holth har testet ulike 
driftsstrategier utenfor arbeidstid 
ved Miljøhuset GK i samarbeid med 
driftsansvarlig. Holth har tatt for seg 

C-bygget, og prøvd ut tre ulike tilluftsmengder: 
2,52 m3/m2time, 4,4 m3/m2time og 10, 8 m3/
m2time, og omluft. Han har sammenlignet 
beregnet og målt temperaturfall, og regnet ut 
varmetapstall for de ulike strategiene. 
– Omluft er absolutt den gunstigste strategien, 
fastslår han. 

Lavere effektbehov. Effektbehov beregnet 
ut fra varmetapstallene viser store forskjeller 
på de kaldeste dagene, det vil si med 
utetemperatur på -20. 
– Totalt effektbehov for omluftløsningen vil 
være ca 33 kW, mens maksimal luftmengde 
uten omluft har effektbehov på 99 kW, opp-
lyser Holth. Effektbehov for minimumsluft-
mengden er ca 46 kW. For å oppnå 22 °C inne 
med – 20 ute, krever maksluftmengden bare 
drøyt 2 °C overtemperatur, det vil si 24 °C til-
luft. Den laveste luftmengden trenger ca 32 °C. 
– Det er fortsatt god margin til tur-temperatur 
fra varmebatteriene, sier Holth, som fastslår 
at oppvarmingsbehovet i Miljøhuset GK kan 
dekkes med tilluft for alle tre 
strategiene. 

Smart å slå av i korte perioder.
Holth har også sett på inter-
mittent drift av ventilasjons-
anlegget, det vil si å slå det helt 
av noen timer på natta. 
– Det gir så lavt temperatur-
fall i bygget at man ikke 
trenger å kompensere for det, 
fastslår han. Natt til 24. januar 
var utetemperaturen -8,4, og 
aggregat og internlaster ble 
slått av.  
– Gjennomsnittlig tempera-

turfall i løpet av fem timer var 0,25 °C, opplyser 
Holth.  Han har beregnet at intermittent drift 
kan senke oppvarmingsbehovet i Miljøhuset 
GK med ca 15 %, fra 9 til 7,8 (kWh/m2år). 
– Jeg anbefaler både omluft og intermittent 
drift på natta – så lenge man tillater de små 
temperaturfallene uten å kompenser for det 
etterpå, konkluderer Holth. 

Fornuftig utenfor brukstiden.
– Å kjøre omluft utenfor brukstiden med en 
liten luftmengde er en bedre strategi enn å 
slå av anlegget, forutsatt at anlegget klarer å 
distribuere ventilasjonen på en kontrollert 
måte, sier Mads Mysen, professor II ved 
Høgskolen i Oslo og Akershus og veileder for 
Holth. Han sikter til at vanlige VAV-spjeld 
trenger en større minimumsluftmengde for 
å regulere godt enn aktive tilluftsventiler. En 
god omluft-løsning har en viktig fordel: det 
jevner ut temperaturforskjeller i bygget ved å 
flytte varmen rundt. 
– Det er veldig gunstig, for det avlaster 
de tekniske installasjonene og gir mindre 
energibruk totalt sett. Her har mange bygg et 
ubenyttet potensial, fastslår Mysen. 
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Gunstig med omluft på natta
”Nattboosting” med omluft som varmer bygget ved lave utetemperaturer er en gunstig 
strategi som sikrer jevn temperatur og senker energibruk, viser ny masteroppgave.

Overtemperert 
tilluft fungerer
– Varme via tilluft med 
aktiv tilluftsventil gir bra 
inneklima i passivhus, 
fastslår Vegard Aslaksen ut 
fra målinger i ”GK-rommet” 
hos Sintef.

I sin masteroppgave ved 
Høgskolen i Oslo og Akershus 
har han testet oppvarming via 
ventilasjon med aktiv tillufts-
ventil. Målingene er gjort i 
”GK-rommet” Aslaksen bygget 
opp hos Sintef Byggforsk. Det 
har de samme løsningene som 
Miljøhuset GK. Sporgass-
målinger er brukt til å beregne 
ventilasjonseffektivitet i puste-
sonen. Alle forsøk er gjort i to 
omganger; med avtrekk nede 
ved gulvet og i taket. Tempera-
turer på alle overflater er målt 
for å sjekke at forholdene er 
stabile under forsøket.

Avtrekk påvirker.
– Det er fullt mulig å opp-
rettholde et godt inneklima 
i passivhus ved å bruke 
ventilasjonen til å dekke 
oppvarmingsbehovet, 
fastslår Aslaksen ut fra sine 
målinger. Avtrekk ved gulv 
gir best effektivitet for lave 
luftmengder og stor overtem-
peratur. 
– Men hvis vi bruker luft-
mengder som i TEK10, er ikke 
plasseringen så viktig. Med 

Høy trivsel i GK
– Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen i GK er noen av 
de beste vi har i vår portefølje, fastslår sjefskonsulent Martin 
Aabech i Rambøll Management Consulting.

B
lant de 34 bedriftene med over 
1000 ansatte hvor Rambøll har gjort 
medarbeiderundersøkelser, er GK 
nest best. 9 av 10 oppgir at de 

trives i jobben sin, og 8 av 10 bekrefter at 
de er stolte over å jobbe i GK. 
– Folk trives på jobben, mange opp-
lever en god del utvikling og mange er 
fornøyde med lederne sine, oppsum-
merer Aabech. ”Motivasjon og trivsel”, 
”Samarbeidsklima” og ”HMS” skåres på 
topp, etterfulgt av ”kundeorientering”. 
Undersøkelsen omfatter hele konsernet. 

Representativt. Aabech understreker at 
svarprosenten blant GKs ansatte er veldig 
god, ikke minst sett i lys av at mange 
ansatte ikke har PC som sitt primære 
arbeidsverktøy. 
– For oss sier det at vi har et representativt 
grunnlag. Resultatene er i øverste sjikt, og 
det har ikke blitt sånn av seg selv, under-
streker Aabech. Han poengterer også at 
trivselen i alle selskapene i konsernet er 
ganske høy. Der resultatene er litt svakere, 
er på områder hvor det ofte er vanlig med 
lavere skår.
– De aller fleste enhetene fungerer godt 
eller veldig godt, sier Aabech. 

Menneskelig overskudd. Resultatene for 
ledelse er nokså gode, selv om Aabech 
presiserer at det ikke betyr at alle ledere 
er like gode. 
– Det er interessant at systematikk og gode 
rutiner ute i organisasjonen er ganske 
viktig for hvordan medarbeiderne har 
det på jobb. Dette slår tydelig ut, forteller 
Aabech, og legger til at dette var litt over-

raskende. Resultatene betyr at GK ikke 
trenger å bruke ressurser på å ”slukke 
branner” fordi folk mistrives på jobben. 
– Selskapet har menneskelig overskudd 
til å utvikle bedriften, og er godt rustet 
til å jobbe med forretningsområdene og 
dyrke kvalitet og systemer. GK har fått 
til noe med kulturen som er interessant, 
konkluderer Aabech. 

Åpen tone. – Vi er veldig godt fornøyde 
med resultatene, som er i overkant av hva 
vi forventet. De støtter opp under det 
vi har trodd og ment, men det er veldig 
greit å få denne bekreftelsen, sier 
John-Erik Karlsen, konserndirektør 
Personal i GK. Han bekrefter at gode 
resultater ikke kommer av seg selv. 
– Det har alltid vært en åpen og fin tone i 
bedriften, og det tror jeg brer seg utover i 
hele organisasjonen. Vi har en kultur for 
at vi skal prøve å lykkes sammen, og vi er 
bevisste på at medarbeiderne er den 
viktigste ressursen i GK, poengterer 
Karlsen. 

Vekst er viktig. Han tror ansatte trives 
i GK fordi bedriften i alle år har vært 
opptatt av vekst og utvikling.  
– Det er viktig at de som vil, får utvikle 
seg både faglig og personlig, og ikke 
stagnerer hvis de ønsker å komme seg litt 
videre, understreker Karlsen. Medarbeider-
undersøkelsen er et samarbeid mellom 
HR-ressursene på tvers av tre land, 
med Karlsen i GK Konsern, Birgit Stav 
i GK Norge, Eva Ekelund i Sverige, 
Lars og Bård Scheie i GK Rør og 
Lars Munch-Andersen i Danmark.

utetemperatur på -22 °C, er det 
mulig å opprettholde god venti-
lasjonseffektivitet i pustesonen, 
opplyser Aslaksen. 

Inntil 5 °C overtemperatur. 
Han har beregnet oppvarm-
ingsbehovet ut fra varme-
tapstall og internlaster.
– Ved utetemperatur på 
– 22 °C og luftmengder som 
i teknisk forskrift, er over-
temperatur på 5 °C nok til å 
dekke oppvarmingsbehovet, 
opplyser Aslaksen. 
Maks tilluftsmengde på 50 
liter ved samme utetempera-
tur krever 2°C overtempera-
tur. Oppvarmingsbehovet 
oppstår ved utemperatur på 
ca - 8°C. 
– Dette viser at passivhus 
ikke har behov for store 
overtemperaturer, poengterer 
Aslaksen. 

Sjelden behov. Værdata for 
Blindern i Oslo de siste ti 
årene viser at temperaturen i 
gjennomsnitt lå under  -8 °C 
29 dager per år. 
– Hvis vi ser på dager med 
utetemperatur på -20 °C, er 
vi nede i 0,2 dager per år. 
Disse temperaturene vil ikke 
nødvendigvis ikke opptre i 
arbeidstida. Dataene viser at 
de store overtemperaturene 
sjelden vil bli brukt, sier 
Aslaksen. 

Omluft på natta reduserer totalt effektbehov for Miljøhuset GK betydelig. Kilde: Per Magnus Holth.
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Full rulle i Narvik
– Nå blir det full rulle i halvannet år, sier avdelingsleder Øystein 
Røsnes Larsen ved GK Sortland Entreprise om EPC-kontrakten 
med Narvik kommune. 

Kommunestyret i Narvik vedtok i april 
enstemmig å gå videre til fase 2 i energi-
sparekontrakten (EPC) med GK. Da 
skal 177 energisparetiltak gjennomføres 
i løpet av 18 måneder, noe som skal 
redusere kommunens energibruk med 
ca 40 prosent. Sparte energiutgifter vil 
betale tilbake investeringene i løpet av 
7,6 år. 
– En forutsetning for EPC-kontrakten er 
at kommunen får Enova-støtte til en god 
del tiltak. Nå har kommunen fått støtte, 
opplyser Larsen. Totalt får kommunen 
10 millioner kr i støtte, og av det går 
8,5 millioner kr til en tiltakspakke på 
totalt 41 millioner. 

Godt i gang.
– Vi har begynt å planlegge og er i gang. 
Det er noe leveringstid på en del utstyr, 
så vi kommer til å sette i gang med 
fysiske tiltak rundt 1 oktober, fortel-
ler Larsen. Noen av de første tiltakene 
er SD-anlegg i en barnehage, og bytte 
kammervifte, lysstyring og installere 

Oppkjøp i Odda
GK overtok aktiviteten til Apply TB 
AS fra 1 juni, og styrker seg dermed 
i Hordaland.

Apply har en lang historie som lokal 
blikkenslager og ventilasjonsbedrift. 
Gk har tidligere hatt en del aktivitet i 
området, men har hatt utfordringer med 
lang reisevei. 
– Ved å overta Apply i Odda får vi et 
bedre lokalt fotfeste i indre Hardanger. Vi 
er opptatt av nærhet til kundene, og da 
er lokal tilstedeværelse viktig, poengterer 
administrerende direktør Eivind Sælen 
i GK Norge. De tre ansatte i Apply blir 
med videre i GK, og avdelingen fortsetter 
som før under GK-navnet. De er positive 
til å bli en del av GK, og føler seg godt 
mottatt. 
– Det kan bli spennende, og kanskje føre 
til andre typer oppdrag og nye medar-
beidere, sier prosjektleder Rune Hetland. 
Avdelingen har faste serviceavtaler, 
hovedsakelig med kommuner og private 
byggeiere lokalt. 

Nye tanker om rehab
Danske myndigheter har for-
stått hva forskningsinstituttene 
og industrien har dokumentert, 
ifølge Dansk Ventilation: Når vi 
gjør klimaskjermen tett, må vi 
også ta hånd om inneklima.

Fra årsskiftet startet Energistyrelsen 
i Danmark en ny ordning – BedreBolig- 
for å få fart på energi-rehabiliteringen av 
boliger. 
– Det viktigste for oss er å skape forståelse 
hos politikere og byggherrer at når man 
tetter bygg for å spare energi, må man også 
gjøre noe for å sikre et sunt inneklima, 
sier direktør Christen Galsgaard i Dansk 
Ventilation. Han mener myndighetene nå 
har forstått dette. 
– Nå holder man fast ved at man vil ha 
det inn som krav. Det er ganske nytt 
at man tar hånd om inneklima også i 
rehabilitering, sier Galsgaard. 

Nytt tankesett. Frem til i dag har det i 
praksis vært mulig å slippe unna krav til 
inneklima ved rehabilitering, enten det 
er bolig, yrkesbygg eller offentlige bygg, 
hvis prosjektet ikke har økonomi til det. 
– Enhver kommune eller byggherre 
kan ta fram tall som viser at det ikke 
er lønnsomt. Nå satser man på å endre 
dette slik at inneklimaet blir ivare-
tatt. Reglene skal følges, understreker 
Galsgaard. Han mener dette represen-
terer en betydelig endring i tankesett når 
det gjelder rehabilitering, fordi opp-
fatningen alltid har vært at ventilasjon 
ikke trengs fordi byggene er så utette. 
Behovet for å ivareta inneklima ved 
rehabilitering gjelder ikke bare for 
boliger hvor det er etterslep, men også 
mange offentlige bygninger.  
– Og mange danske skoler er veldig 
dårlig ventilert, understreker Galsgard.  

Skjerpet dokumentasjonskrav. Også 
den klassiske diskusjonen om mekanisk 
versus naturlig ventilasjon er i endring, 
om vi skal tro Galsgaard. Standarden for 
ventilasjon av bygg er skrevet slik at man 
må dokumentere løsningene. 
– For naturlig ventilasjon var det 
tidligere ganske fleksibelt hvordan man 
kunne dokumentere, men nå har 
kravene blitt mye strengere, opplyser 
Galsgaard. Hans bransjeorganisasjon har 
medlemmer som leverer løsninger til 
begge deler. 
– For begge er det viktig at ventilasjon 
blir ivaretatt. Det er et klart mål for 
oss som organisasjon å løfte oppmerk-
somheten rundt dette, og sørge for at 
debatten skjer på saklig og faglig korrekt 
grunnlag, sier Galsgaard.

Må bygge tradisjon. Han er også opptatt 
av å stille krav til støtteordninger. 
–Vi strever også mye med å lage kontroll-
ordninger som sikrer at løsningene 
fungerer, forteller Galsgaard. Han mener 
håndverkere ikke har tradisjon for å tenke 
på ventilasjon. Og slett utført ventilasjons-
arbeid gir ikke god ventilasjon. 
– Vi må bygge en håndverkstradisjon, for 
vi har sett mye dårlig håndverksmessig 
kvalitet. Så vi jobber med å redusere antall 
dårlige hendelser, understreker Galsgaard. 

– Når du etterisolerer og tetter, skal du også gjøre noe for 
inneklima, understreker Christen Galsgaard i Dansk Ventilation.

GK Elektro i gang
Even Stenvaag Leira blir administrerende 
direktør for GKs nye selskap GK Elektro. 
GK utvider sine fagområder med elektro 
for å kunne tilby sine kunder komplette 
tekniske løsninger i både nye og eksiste-
rende bygg. Leira kommer fra stilling 
som KEM-koordinator ved Fagskolen i 
Oslo, men er ikke ukjent med GK: Han 
har tidligere jobbet seks år i selskapet, 
og har blant annet sittet i regionledelsen 
i GK i Oslo og vært distriktssjef for bygg-
automasjon. Før dette jobbet han 10 år i 
Moelven Elektro hvor han var med på å 
bygge opp Oslo-avdelingen. GK Elektro 
AS etableres med forretningsadresse i 
Oslo, men skal etter hvert etablere og 
utvikle avdelinger regionalt i samspill 
med GK Norges kontorer. 
– Strategisk er dette svært viktig for GK 
i Norge, for å møte en stadig økende 
etterspørsel etter totalteknisk service og 
entreprise, sier styreleder Geir Bjørke i 
GK Elektro. 

EK Automasjon til GK
GK har kjøpt byggautomasjons-
bedriften EK Automasjon i Sørreisa i 
Troms. – Det vil styrke vår posisjon 
som regionens ledende klimaentre-
prenør, mener regionsjef Børge Lund 
i GK Region Nord.

EK Automasjon har i dag sju ansatte, 
og tilbyr totalleveranse inn automasjon, 
drift og sikring av bygninger. Bedriften 
har spesialisert seg innen automasjon, 

SD-anlegg og integrasjon av nettverk og 
data. Kundelista omfatter Hammerfest 
LNG Plant på Melkøya, flere av For-
svarets anlegg i Nord-Norge, og helse-
foretak og skoler i Troms og Finnmark. 
– Vi synes dette er spennende og ut-
fordrende, forteller daglig leder Andreas 
Edvardsen. EK Automasjon leverer 
Johnson Controls i Nord-Norge og 
vil fortsatt levere service på installerte 
anlegg. Driften fortsetter under samme 
navn og i samme lokaler som før. 
– Våre kunder vil ikke bli vesentlig 
påvirket, understreker Edvardsen. 

varmepumpe ved en ungdomsskole. 
– Vi skal gjennomføre en del store tiltak 
ved skoler, og det må vi hovedsakelig 
ta i ferier. Vi hadde håpet å starte i 
sommer, men dette gikk ikke grunnet 
lang saksbehandlingstid for prosjektet, 
fastslår han. 

Heftig fremdrift. Hovedtyngden av 
tiltakene som skal gjennomføres, ligger 
på varmepumper og automatikk.  
– Kuldeavdelingen i Bodø skal ta det 
meste av varmepumper, mens byggau-
tomasjon i Bodø dekker automasjon. 
Entreprise og service på Sortland tar 
ventilasjon, bygningsmessige tiltak og 
noen varmepumper, opplyser Larsen. 
Alle tiltakene skal gjennomføres i løpet 
av 18 måneder. 
– Det er ganske heftig, men vi tror det 
går greit. Og så blir det oppfølging – vi 
må jo bevise at vi sparer det vi har lovet, 
sier Larsen. 

(Fra venstre) Rune Skare, Erik Waulen Gregori og Rune Hetland 
sammen med Sten Magne Birkeland fra GK Haugesund som 
blir avdelingsleder for GK avdeling Odda.
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Ny versjon 
av NS3031

Beregningsstandarden NS3031 oppdateres 
nå for å tydeliggjøre gevinstene av valg i 
prosjekteringen. 
– Vi tar utrolig mange valg i et prosjekt, så 
vi må finne de tiltakene som er viktige og 
trekke dem fram, sier rådgiver Arnkell 
Petersen fra Erichsen & Horgen. Han er 
med i arbeidsgruppa som utformer den nye 
versjonen, som blir delt i to: En del tar for 
seg beregninger av bygningers energibehov, 
og en del dekker beregning av bygningens 
energiforsyning. En av endringene som 
diskuteres, er å flytte beregning av tap i 
innebygde varme- og kjøleenheter innenfor 
nettogrensen. 
– Vi vet at gulvvarme kan ha utrolig høye 
tap hvis anleggene designes feil. Vi ønsker 
å belyse valgene, og oppfordre til riktige 
og gode løsninger, understreker Petersen. 
Arbeidsgruppa vil også likebehandle 
vannbåren og luftbåren kjøling med tanke 
på å angi settpunkt. 
– I dag skal man beregne med settpunkt 
på 22 °C for kjølebafler. Hvis man bruker 
luftbåren kjøling, skal man bruke sett-
punktet man vil ha i virkeligheten. Mange 
bruker da 26 °C. Dette er en av grunnene 
til at systemer som Lindinvent og Caveri-
ons Klimatak har fått store fordeler energi-
messig de siste årene, forklarer Petersen. 
Han opplyser at denne skjevheten ble 
introdusert som en lappeløsning i 2007. 
– Dette skal vi fikse nå, lover Petersen. 
Den nye versjonen skal være klar etter 
sommeren. 

TEKST:  HILDE KARI NYLUND BRANSJENYHETERBRANSJENYHETER

VVS til 
supersykehus
GK Danmark skal levere ventilasjon og 
VVS til byggefelt S2 ved Det Nye 
Universitetshospital i Aarhus, Danmarks 
største sykehusprosjekt noensinne.

Dette byggetrinnet omfatter 38.900 m2 
fordelt på en rekke behandlings- og 
sengebygg i fire til åtte etasjer, og er et 
av 11 felt med nybygg. GK vant opp-
draget sammen med Lindpro A/S, og 
rykket inn på byggeplassen i sommer. 
Dette byggetrinnet skal stå ferdig i april 
2016. Sykehuset bygges sammen med 
det eksisterende Aarhus Universitets-
hospital til et samlet kompleks. Når det 
blir ferdig, blir det på størrelse med 
en dansk provinsby og Aarhus største 
arbeidsplass med over 9000 ansatte. 
Prosjektets overordnede visjon er å 
skape et effektivt bygg med attraktivt 
arbeidsmiljø. GK har derfor jobbet tett 
sammen med produsenter for å finne 
brukervennlige og bærekraftige løs-
ninger som også gir en effektiv prosess. 
GK håndterer utfordrende logistikk 
med grundig planlegging i forkant, og 
arbeidstegninger i BIM-verktøyet 
MagiCAD til Revit.

Nye Kungliga Musikhögskolan (KMH) 
skal bli en sentral møteplass for musikk, 
og skal styrke Stockholms internasjonale 
tiltrekningskraft innen kunstutdanning 
og forsking. Bygget består i stor grad av 
konsertsaler og øvingssaler, og prosjektet 
stiller høye krav til akustikk og fuktighet. 
NCC og Akademiska hus i Stockholm AB 
har gitt Gunnar Karlsen Sverige i opp-
drag å installere luftbehandlingsanlegg. 
– Anleggene blir veldig sentrale både 
når det gjelder lyd og fuktighet. Vi kom-
mer til å montere befuktingsaggregat 

med adiabatisk kjøling og befukting, 
opplyser Simon Jennstål, regionsjef Øst 
i GK. Skolen blir på 21.600 m2, og skal 
hovedsakelig ventileres med et VAV-
system. Prosjektet vektlegger nøyaktighet 
og kvalitet i installasjonsfasen for å 
ivareta de veldig høye lyd- og fuktighets-
kravene. 
– Dette prosjektet er helt i tråd med vårt 
mål om bli en teknisk samarbeidspartner 
for komplekse og interessante prosjekter 
i Stockholm, og vi er veldig stolte over å 
ha blitt valgt, understreker Jennstål. 

Musikalsk kvalitet

Verdens mest moderne musikkhøgskole 
får ventilasjon og befuktning fra 
Gunnar Karlsen Sverige AB. 

Platinum-prosjekt i Stockholm
Gunnar Karlsen Sverige AB leverer 
luftbehandling i stort samarbeidsprosjekt. 
Klara C-bygget på Vasagatan 14 har mål 
om LEED Platinum-sertifisering. Opp-
draget innebærer å ferdigprosjektere og 
installere luftbehandlingsanlegg i bygget, 
i samarbeid med Skanska og Vasakronan. 
Bygget ligger rett overfor sentralstasjonen 
i Stockholm. Det har tolv etasjer, brutto-
areal på ca 48.000 m2 og er kulturhistorisk 
verdifullt. 
– Vi installerer komplette, nye anlegg 
med plassbygde aggregat som har 

ca 90 % gjenvinningsgrad, forteller 
Simon Jennstål, regionsjef Øst i 
Gunnar Karlsen Sverige. På bakkeplan 
installeres kjølebafler. Eiendommen 
inneholder restaurant, kafé, konferanse-
rom og butikker. 
– Vi er selvsagt veldig stolte over tilliten 
vi har fått av Skanska og Vasakronan. 
Prosjektet har stort fokus på energi og 
miljø, og er i tråd hvordan vi vil jobbe 
og utvikle våre prosjekter, understreker 
Jennstål. Prosjektet er beregnet å være 
ferdig i 2016. 

Godt inneklima 
øker verdi på bygg
Bygg med utmerket inneklima har 
10 % høyere verdi enn standardbygg, 
og forskjellen vil trolig øke betydelig 
de neste fem årene. Det konkluderer 
Matti Sivunen med flere på bakgrunn av 
tilgjengelig forskning. Foruten økt verdi 
gir godt inneklima også om lag 10 % 
høyere belegg, og leie er 5 % høyere enn 
for standardbygg. Også høykvalitets 
FM-tjenester som bedrer inneklima og 
energieffektivitet påvirker yield på utleie.  
Alt ifølge de finske forskernes artikkel i 
juniutgaven av Rehva Journal. Les mer 
på www.rehva.eu. 

Inneklima viktig 
bonus
Økonomi er den viktigste faktoren for å 
få danske enebolig-eiere til å oppgradere 
sin bolig og gjøre den mer energieffektiv. 
Inneklima – uttrykt som bedre tempe-
ratur, inneklima generelt og mindre 
trekk – kommer som en god nummer to. 
Det viser en spørreundersøkelse gjennom-
ført i Furesø nord for København, 
hvor totalt 683 husholdninger deltok. 
En del av respondentene har allerede 
gjennomført enøk-tiltak i sin bolig, og 
de opplever både bedret økonomi og 
inneklima. 
– For å få flere boligeiere til å gjøre skikke-
lig energieffektivisering av sin bolig, er 
det viktig å kommunisere også de positive 
bivirkningene, skriver Peter Fjoldberg og 
Henrik K. Knudsen i Rehva Journal. 

Svenske lover å 
merke seg
VVS-bransjen i Sverige har 11 nye lover de 
bør merke seg fra 1. juli, melder svenske 
VVS-Forum. Blant annet skal indivi-
duell måling og debitering av varme og 

varmtvann gjennomføres der det er ko-
stnadseffektivt å installere målesystem. 
Energieffektiviseringsdirektivet trådte i 
kraft 1. juli, og det betyr at alle bedrifter 
med mer enn 250 ansatte hvert fjerde år 
skal gjøre en energikartlegging av bygg-
ninger, industriprosesser, industrianlegg 
og kommersielle virksomheter. Et system 
for frivillig sertifisering av energitjenester 
innføres for å sikre kompetansenivå hos 
dem som gjennomfører energitjenester 
og dermed bidrar til energieffektivisering.  

Dårlig oppfølging 
av svenske skoler
Svenske kommuner har ansvar for 
sjekke hvor godt byggeiere etterfølger 
krav til godt innemiljø. Men bare 40 
prosent av kommunene har gjennomført 
obligatorisk ventilasjonskontroll (OVK) 
på samtlige skoler i løpet av de siste tre 
årene. Det viser en ny undersøkelse fra 
Svensk Ventilation. Slike kontroller er 
lovpålagt hvert tredje år. Svensk Ventila-
tion avdekker også at mange kommuner 
mangler rutiner for å følge opp OVK-
kontroll og anmerkninger. Dessuten er 
det vanlig at omtalte mangler ikke er 
rettet opp ved neste kontroll. 
– De nåværende incitamentene for 
å rette opp problemene er for svake. 
Skolene er Sveriges største arbeidsplass 
der flere hundre tusen elever, lærere og 
skolepersonell oppholder seg daglig. Det 
er selvsagt at det miljøet må være bra 
for at både lærere og elever skal prestere 
gode resultater, sier administrerende 
direktør Britta Permats i en pressemelding 
fra Svensk Ventilation. 

– Jeg tror vi som bransje går veien fra robusthet til ytelse og 
så tilpasset ytelse, sier Arnkell Petersen i Erichsen & Horgen.

Byggeplass for det nye sykehuset. (Foto: DNU.)

Nye Kungliga Musikhögskolan skal stå ferdige våren 2016. (Illustrasjon: AIX Arkitekter AB.)




