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Er det verdiøkning for oss selv vi søker? I første 
omgang selvsagt, men det er gjennom verdi-
økning for våre forretningsforbindelser vi i 
annen omgang skaper verdiøkning for oss selv.  

Det bør være vår målsetting å skape verdi for 
kunde, samfunn, medarbeidere og aksjonærer. 
Oftest er det relevant å primært se på hvilken 
kundeverdi vi skal skape. Det første vi må sette 
oss inn i er derfor kundens behov og deretter for-
søke å bidra til at disse behov oppfylles. Hvilke 
handlinger i en leveranse, det være seg i prosjekt 
eller service, er det som oppfyller kundens behov 
og bidrar positivt til kundens verdiskaping og 
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TEKST:  HILDE KARI NYLUND

Tidlig inn med 
totaltekniske entrepriser

TOTALTEKNISKE ENTREPRISER

– Vi lykkes ikke uten å ivareta helheten – fra 
planlegging og utvikling av systemdesign 
gjennom alle byggefasene til prøvedrift og drift,  
sier Jan Kinserdal i GK Norge.

I totaltekniske entrepriser ønsker GK å være involvert 
allerede fra den fasen hvor man begynner å planlegge og 
utvikle et prosjekt. 
– Målet er å ferdigstille et bygg som fungerer for brukeren, 

understreker Kinserdal, ansvarlig for entrepriseområdet i GK 
Norge. Han mener det å ferdigstille 100 % er en av de største 
utfordringene for en samlet byggebransje.
– Det finnes for mange eksempler på bygg som ikke fungerer 
som beskrevet - eller tenkt - når de blir overlevert, fastslår 
Kinserdal. 

Eliminerer grensesnitt. Når GK kan delta sentralt i planleg-
gings- og prosjekteringsfasene på vegne av de tekniske fagene, 
blir det mulig å eliminere utfordrende og komplekse tekniske 
grensesnitt, ifølge Kinserdal. Avklarte grensesnitt forebygger 
også konflikter under gjennomføring, og bidrar til mer effek-
tiv produksjonsfase. GK er opptatt av  å møte brukere så tidlig 
som mulig, for å avstemme deres forventninger og behov. 
– Det å overlevere tekniske anlegg som er testet ut i en praktisk 
hverdag for brukeren, er den største sikkerheten for at vi har 
lykkes og at brukeren er fornøyd. Før vi får gjort det, er vi ikke 
i mål. Det krever at vi deltar aktivt også i testing, prøvedrift og 
faktisk drift sammen med kunden, understreker Kinserdal. 

Bryter med tradisjoner. Dette skiller seg fra hvordan tekniske 
entreprenører tradisjonelt har deltatt i byggesaker. 
– Vår leveransemodell for totaltekniske entrepriser bryter med 
noen tradisjoner i byggebransjen. Vi må treffe de totalentre-
prenørene som forstår og er enige med oss om verdien som 

ligger i det, mener Kinserdal. I Hamar Stadion-prosjektet hadde 
GK totalteknisk entreprise for Veidekke. Dette har dannet mal 
for hvordan GK ønsker å gjennomføre slike entrepriser. 
– Når vi har fått Portalen-prosjektet på Lillestrøm sammen 
med Veidekke, skyldes det ikke minst måten vi gjennomførte 
Hamar-prosjektet på, sier Kinserdal.

Ny karrierevei. Totaltekniske entrepriser krever kompetanse, 
kapasitet og god intern organisering. 
– God prosjektadministrasjon med rutiner og systemer 
harmonisert på tvers av deltakende fag er en forutsetning. 
Vår strategiske og systemtekniske tenkning bygger ned de 
tradisjonelle barrierene mellom fagene, mener Kinserdal. 
En prosjektsjef for en totalteknisk entreprise vil lede store 
organisasjoner i omfattende kontrakter med høye produk-
sjonsverdier 
– Vi må være inneforstått med dette, og ikke undervurdere 
hva som kreves av oss – ikke minst ledelsesutfordringen. Det 
betyr nok en spennende karrierevei i GK, fastslår Kinserdal. 

GK leverer alle tekniske fag til Portalen-prosjektet på Lillestrøm sammen med Veidekke. 
(Illustrasjon: LPO arkitekter)

Jon Valen-Sendstad, Konsernsjef GK Konsern

Hva er verdiskaping og verdiøkning?
Det snakkes mye om verdiskaping og 
verdiøkning. Det fremstår som om alle 
er enige i at dette er viktig å sørge for, 
men hva innebærer det egentlig? 

lønnsomhet. Treffer handlingene våre 
positivt på alle områder? Hvis svaret er ja 
så vil kundetilfredsheten øke og gjensalg 
være sannsynlig. 

Vi vet at våre tjenester og leveranser skaper 
verdi for sluttbruker i form av riktige 
funksjoner og godt innemiljø som følge av 
gode tekniske anlegg. Målsettingen er at 
økonomien skal være god for sluttbruker. 
Og selvsagt skal også byggeprosessen kaste 
av seg i form av lønnsomhet for alle parter 
i prosjektet. Også her må vi spørre oss selv 
om hvilke prosesser og kvaliteter som 
skaper verdi. I byggeprosessen er det frem-
drift, samhandling, rett pris og 0 feil ved 
overlevering som skaper verdi. I drifts-
fasen er det stabil drift, riktige funksjoner 
og lavt energibruk - koblet med service til 
rett tid og god kunderådgiving.

God verdiskaping koster ikke 
penger, det kommer av seg 
selv når jobben gjøres rett, til 
rett tid og basert på smarte 
løsninger. 

Høy kundetilfredshet er 
premien for god verdiskaping.
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– Derfor er Digiplex sitt datasenter på 
Fetsund spennende og komplisert, mener 
prosjektsjef Bjørn Arve Olsen i GK Elektro. 

Stikkord: Dobbelt opp.
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F
oruten ekstremt krav til oppetid, 
skal senteret også oppnå energi-
effektivitet i verdensklasse. 
GK Elektro distribuerer sikker data-

kraft til seks haller, og har installert dobbelt 
opp av det meste – som føringsveier, 
generatorer, strømskinner og reservekraft. 
GK Norge har også levert kjøling, ventila-
sjon og byggautomasjon til datasenteret.
– Det er enorme dimensjoner på alt av 
teknikk, fastslår Olsen. Et eksempel er 
dieselgeneratorene på utsiden av bygget, 
som hver har 25.000 liter, nok til å gå to 
døgn på full last. Datahallene er fordelt 
på to ganger tre etasjer, og hver etasje 
har 3 MW UPS-kapasitet (Uninterruptible 
power supply). Digiplex har designet, 
eier og opererer datasenteret.

Redundant strømforsyning. – Hvis 
høyspentforsyningen ramler ned, slår UPS-
en inn. Den er dimensjonert for å ta all last i 
en hall inntil generatoren er synkronisert og 
lagt inn, forklarer Olsen. Generatorene kan 
i prinsippet drive anlegget i ukevis.  
– Vi tåler også at en generator ramler 
ned; vi har backup for det også, opplyser 
Olsen. Utenfor hver ende av bygget står 
dieselgeneratorene; en 2MW generator 
for hver hall og i tillegg en reserve for 
hver side av bygget. Generatorene står 
med motorvarmer hele vinteren og er 
klare til momentan oppstart. 

Vedlikehold uten strømstans.
Generatorene er eksempel på design 
etter n+1-prinsippet: Alltid én enhet 
mer enn det som trengs. Under normale 
forhold brukes derfor 50 % av kapasi-
teten for strømforsyning på hver side 
av bygget. Dette gjør det mulig å drive 
planlagt vedlikehold på én side uten 
at strømforsyningen der kuttes, ved å 
endre driftstilstand. Dobbel strømfor-
syning for alt IT-utstyr er et krav for 
datasentre i Tier 3-kateogri. 

Godt samarbeid. – Løsningene er pro-
sjektert i samarbeid med Sweco. Det har 
vært et veldig bra samarbeidsklima; vi har 
løst oppgaver og utfordringer sammen, 
understreker Olsen. Han har jobbet med 
prosjektet i tre år; for Totaltek og senere 
GK Elektro. Gruppe-leder Peter Lyche i 
Sweco skryter også av samarbeidet. 
– Det har fungert veldig bra. Dette har 
vært et krevende og svært interessant 
prosjekt, mener han. 

Strømskinner. I tillegg til generator- og 
UPS-løsningene er bruk av strømskin-
ner en viktig del av konseptet for elektro. 
– Her er det snakk om så store effekter at 
hvis man skulle dekket det med kabler, 
ville det krevd veldig store føringsveier 
og mye arbeidstid for å få det på plass, 
poengterer Lyche. Strømskinner tar mye 

mindre plass, og gir større fleksibilitet 
for tilkobling over tid. Lik oppbygging 
av alle de seks hallene har også vært 
vesentlig (se egen sak side 8). 

Tett med sensorer. Datasenteret er satt 
opp for å kunne fjerndriftes og fjern-
overvåkes. Også automasjonen er pro-
sjektert med redundante løsninger. Hver 
av de seks hallene opptrer autonomt, 
og blir ikke påvirket om noe skulle skje 
med andre haller. Hvis et system går 
ned, tar et annet automatisk over. 
– Anleggene er veldig tett satt opp 
med sensorer for å overvåke og ivareta 
disse funksjonene, opplyser rådgiver 
Lasse Stølen Kvalheim i Sweco, som har 
prosjektert byggautomasjon. Den er 
også levert av GK. Alle kritiske kompo-
nenter har dobbel alarmering, med to 
forskjellige systemer slik at det er sikker 
føringsvei for alarm. 

Fintuning for lavt forbruk. Strenge krav 
til energibruk er også sentralt for auto-
masjonen. 
– Til enhver tid forsøker vi gjennom 
styringsalgoritmene å bruke minst mulig 
energi for å kjøle anleggene. Alt er justert 
inn for å sikre at du har akkurat nok. 
– Ikke for mye, understreker Kvalheim. 
Anlegget er basert på frikjøling med 
uteluft og adiabatisk kjøling i tillegg, 
med kjølevann primært fra oppsamlet 
regnvann og sekundært fra offentlig 
nett. (Les mer om ventilasjonskonseptet 
i Inneklima 2/2014). 

Prosjektsjef Bjørn Arve Olsen i GK Elektro.

Redundans/redundant
Den bokstavelige betydningen av 
redundans er overflødighet; det å gi 
flere opplysninger om enn det minste 
en trenger for å oppfatte innholdet. I 
tekniske sammenhenger er redundans 
duplisering av kritiske komponenter 
og funksjoner i et system, for å øke 
påliteligheten. En redundant komponent 
er dermed ikke strengt tatt nødvendig 
for å oppnå ønsket funksjon, men tas 
med som en forholdsregel i tilfelle 
andre komponenter svikter. 
Det samme kan gjelde også for 
tjenester. 
KILDER: www.sprakradet.no, Wikipedia, 
www.freeonlinedictionary.com. 

Energieffektivitet
Målet er PUE på 1,1. Power Usage 
Efficiency angir forholdet mellom 
total energibruk for bygget, inkludert 
kjøleenergi, og energien som går til å 
drifte IT-utstyr. 

Detaljene er mange for Jens Tønnes og kollegene – men i det minste er layouten den samme i hver etasje.

Også fysisk sikring av anlegget er høyt prioritert; 
med avansert skallsikring og omfattende 
overvåkning.
– Det er litt som et fengsel motsatt vei; det er 
ikke så lett å komme seg inn her, fastslår anleggs-
leder André Fonbæk i GK Elektro. Brannsikring 
ivaretas ved å sørge for lavt oksygeninnhold i 
hallene (15 %), slik at ting ikke kan brenne. 

Godt beskyttet

ELEKTRO ELEKTRO
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Strømskinne gjør det enklere å koble, forklarer Even Ambjørnrud. Kristoffer Larsen Johansen og Ken-Robin A. Hagen.
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PROSJEKT

Mange av løsningene som er valgt for data-
senteret er relevante i andre sammenhenger. 
– De kan overføres til andre typer tunge tekniske 
installasjoner, som sykehus, laboratorier og 
tunge produksjonslinjer, sier Bjørn Arve Olsen i 
GK Elektro. I høst skal GK Elektro i gang med nye 
klinikker for LHL (Landsforeningen for hjerte- og 
lungesyke) på Gardermoen. HENT er totalentre-
prenør for de nye klinikkene, hvor LHL samloka-
liserer dagens aktiviteter fra Feiringklinikken og 
Glittreklinikken. Foruten elektro skal GK også 
levere ventilasjon, byggautomasjon, rør, kulde og 
elektro. Prosjektet er GKs største totaleltekniske 
entreprise så langt (se egen sak side 40).

Mye av det samme på sykehus

ELEKTRO

Likhet hele veien
Identisk oppbygging av alle de seks datahallene har vært et viktig 
konseptvalg. – Det gjør installasjon og, ikke minst, drift mye enklere, 
mener Peter Lyche i Sweco.

Blant annet betyr det at alle hoved-
tavler er bygget opp likt, at kabel-
merkingen er identisk og 
at en spesiell bryter går til samme 
type anlegg uansett hvilken etasje 
den er installert i. 
– Det gjør at det er enklere å orien-
tere seg rundt i anleggene, og dette 
gir driftssikkerhet. Uansett hvilken 
vei man kommer inn, vet man for 
eksempel hvilken bryter man skal se 
etter, poengterer Lyche. 

Låste designet tidlig. Likhets-
prinsippet krever gjennomtenkt 
prosjektering. 
– Det handler om systemoppbyg-
ging; du må være bevisst på å lage 
systemskjema og oppbygging tidlig 
for å få til likhetsprinsippet – og 
følge det, sier Lyche. Designet for en 
etasje ble derfor låst tidlig. På den 
måten kan man få gevinster av den 
første installasjonen, og unngå å 
gjenta eventuelle feil. 

– Prinsippet forenkler videre installa-
sjon, og gjør arbeidet til elektrikerne 
enklere. De vet hvordan ting skal 
plasseres og merkes, poengterer Lyche. 

Mer effektiv produksjon. Dermed 
kan de gjenta oppgavene i de andre 
hallene og være trygge på at de ikke 
gjør feil. 
– Effektiviteten på byggeplassen 
blir mye høyere. Selv om man 
bruker mye tid på den første 
hallen, går det mindre tid senere, 
sier Lyche. Han legger til at det 
kom mange spørsmål fra de utfør-
ende for den første hallen, men 
etter hvert svært få. 
– Jo mer vi har avklart og blitt 
enige om, jo enklere er det. Dette er 
fornuftig – og innlysende, når det 
kommer til stykket, mener Lyche. 

Hall 3 av seks ble overlevert 
1. juni, mens datoen for hall 4 er 
1. september.  

UPS-en er noe av det spesielle ved prosjektet for 
Eivind Brinchmann Eriksen og Christian Svenningsen.

Anleggsleder André Fonbæk
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Grensesvingen 7:
– Utrolig bra ventilasjonsanlegg
– Det er utrolig bra ventila-
sjonsanlegg her. Vi har fått 
gode tilbakemeldinger på 
akkurat det, fastslår 
seksjonssjef Ove Bråthen 
i Miljødirektoratet.

D
et rehabiliterte kontorbygget på 
Helsfyr i Oslo er et FutureBuilt-
prosjekt med tilhørende høye 
ambisjoner: Energimerke A og 

Breeam Excellent. Erfaringer fra det 
første halvåret i nytt bygg ble presentert 
på et frokostmøte før sommeren. 
– Vi har halvert energibruken i forhold 
til gammelt bygg. De tekniske løsnin-
gene er vi veldig godt fornøyd med, 

spesielt fleksibiliteten i bygget, fastslo 
Bråten, leder for seksjon for husforvalt-
ning hos Miljødirektoratet, som er den 
største leietakeren. Den andre leietak-
eren er Undervisningsbygg. 
– Vi er veldig godt fornøyde, både med 
tekniske løsninger og planløsningen, sier 
seksjonsleder Anne Tveter Knoop. 

Høy trivsel. Bygget har aktive tillufts-
ventiler fra Lindinvent, og GK har 
samarbeidet tett med BundeBygg 
i prosjektet (se Inneklima 2/2014). 
Kontorbygget har luft til vann-varme-
pumper, og fjernvarme som spisslast. 
I tillegg har enkelte områder elektrisk 
spisslast i form av paneler. Admini-
strerende direktør Gunnar Moen hos 
byggherre Oslo Areal er så langt veldig 
fornøyd. 

– Du hører hva brukerne sier;  de 
er kjempefornøyde med inneklima 
og ventilasjonen. Det er ikke ofte du 
hører det etter så kort tid, poengterer 
han. Dessuten opplyser han at det er 
gjennomført spørreundersøkelser som 
viser at medarbeiderne i bedriftene 
stortrives. 

– Velprøvd. Oslo Areal var ikke redde 
for å velge løsningen med Lindinvent og 
droppe tradisjonell radiator-løsning. 
– Vi ville ikke ha noe som ikke var 
velprøvd. Dette har GK prøvd selv, og her 
har de selvsagt tatt det videre. Så vi følte 
oss trygge på dette, fastslår han. Hvor god 
energiytelsen til bygget er, gjenstår å se. 
– Det er for tidlig å si. Alle må ha vært 
her ett år først, så vi får erfaring med alle 
sesongene, sier Moen. 

Brukerne i Grensesvingen er kjempefornøyde med ventilasjonsanlegget – og med planløsningen.

TEKST & FOTO:  HILDE KARI NYLUND  
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K
ontorbygningen er en del av 
Green Tech Center i Vejle, og 
har som mål å vise og kommer-
sialisere bærekraftige produkter 

og grønne løsninger. GK Danmark har 
blant annet levert automasjon. 
– Det omfatter styring og regulering 
av ventilasjon, kjøling, rør og integrert 
styring av solavskjerming, lysstyring, 
alarm-systemer, adgangskontroll – og 
byggets booking-system, opplyser 
prosjektleder Claus Brodersen. 

Viktige driftsdata. En egen Obix-server 
samler alle data fra SD-anlegget, og 
disse dataene kan brukes av forskere og 
studenter som sitter i bygget. 
– Derfor er kravet til kvalitet og nøy-
aktighet ekstremt viktig, understreker 
Brodersen. Obix-serveren inngår i 
byggets smart grid-funksjon, og gjør det 
også mulig for forskerne å overta 
styringen av et område av bygget. 
– Slik kan de simulere ulike scenarier, 
utdyper Brodersen.

Gir innsikt. Det innovative prosjektet 
har absolutt vært lærerikt for GK. 
– Når man er så heldig å være med på et 
så komplisert prosjekt, får man virkelig 
innsikt i betydningen av å installere et 
ordentlig SD-anlegg, mener Brodersen. 

Kompleksiteten handler blant annet om 
mange tekniske anlegg som skal inte-
greres, fra solskjerming og lysstyring til 
brannsikring og booking. SD-anlegget 
er også koblet opp mot en værstasjon. 
– Integrasjon mot tredjepartsleveranser 
er alltid en utfordring; det stiller store 
krav til kommunikasjonen mellom 
rådgivere og leverandører. Her har 
Honeywell vært en fantastisk sparrings-
partner, understreker Brodersen. 

Viktig referanse. Gjennom leveransen 
har GK fått større kompetanse om 
integrasjon, og erfart hvor optimalt det 
er å utnytte Honeywells åpne plattform. 
– Vi har fått en så stor teknisk ballast gjen-
nom dette prosjektet at det framover vil 
være et trygt referansepunkt å presentere 
overfor nye kunder. I dag er integrasjon en 
vesentlig del av nye bygninger, og da er det 
superviktig å kunne dokumentere denne 
kompetansen, understreker Henrik Lassesen, 
avdelingssjef Automatik & Sikring i GK 
Danmark. 

TEKST:  HILDE KARI NYLUND  FOTO: KPF ARKITEKTER ASPROSJEKT DANMARK PROSJEKT DANMARK

Nøyaktighet 
og kvalitet i all 
automasjon fra 
GK Danmark er 
ekstremt viktig ved 
Green Tech House; 
her skal forskere 
kunne overstyre 
bygget for å lære 
mer om ulike 
driftsscenarier.

– Ventilasjonsanlegget vi har 
levert, er trimmet til bedre enn 
2020-krav, fastslår avdelingsleder 
Lars Nørgaard i GK Danmark. 

Energigjerrig ventilasjonsanlegg

Det danske forskriftskravet til SFP-
faktor er i dag 2,1. Aggregatene GK har 
levert til Green Tech House, kommer 
langt under dette ved årsgjennomsnittlig 
luftmengde på 30.000 m3/time. 
– Da er den på 1,47, og det er meget bra, 
mener Nørgaard. Ved samme betingelser 
er temperaturvirkningsgraden 83 %. 

Tidlig inne. Anlegget bygges opp som et 
VAV-system, og bygget er delt i 12 
enheter som hver kan få egen temperatur 
og luftmengde. Nørgaard har prosjektert 
anlegget, og har vært med helt fra 
skisseprosjektet. 
– Casa Entreprise er en av mine største 
kunder, så jeg kjenner dem riktig godt. 
Jeg satt sammen med deres direktør fra 
starten, og vi ble enige om ventilasjons-
løsningen, forteller han.  

Sikret plass. Ved å komme tidlig inn, 
har han vært med på å sikre forutsetnin-

gene for å realisere lave SFP-verdier. 
– Anlegget blir veldig stort, så det er 
vanskelig å få plass inne i teknisk rom. 
Det er vanskelig når arkitekter ikke 
setter av nok plass til aggregat og kanaler. 
Men her har jeg vært med på å designe 
hvor stort teknisk rom skulle være, 
opplyser Nørgaard. Utover den lave 
SFP-faktoren beskriver han anlegget 
som ganske tradisjonelt, men karakteri-
serer det som en fin referanse. 
– Vi har laget andre anlegg som opp-
fyller 2020-krav, men ikke med så store 
luftmengder. 

Målet er å samarbeide og dele kunnskap 
om energiriktige løsninger og grønne 
teknologier på tvers av virksomheter, 
myndigheter og utdanningsinstitusjoner. 
Bygget er på 3800 m2 fordelt på tre etasjer, 
og klargjort for framtidige smart grid-
løsninger for energiproduksjon, energi-
sparing og energiledelse. Hovedentre-
prenør er Casa Entreprise, arkitekt er KPF 
Arkitekter og Rambøll har vært rådgivere. 
Byggherre er Green Tech House, som eies 
av Casa, Insero og Lysholt Erhverv. Bygget 
ble offisielt åpnet i juni i fjor. 

Green Tech House-prosjektet

Møterommene har touch-screen hvor brukerne 
kan styre og overvåke inneklima. Rommene er 
koblet til bookingsystemet, og automatikken kan 
huske hva slags forhold en bruker ønsket sist 
vedkommende var der.

Husker preferanser

Green Tech House har mye teknikk som skal fungere sammen – alt fra solskjerming og lysstyring til brannsikring og booking. 
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på seks spørsmål
ITB Seks nøkkelspørsmål og en spesialutviklet app 

skal gjøre det enklere å koordinere tekniske 
grensesnitt. Det tror GK Molde, som nå prøver 
det ut i et rehab-prosjekt.

M
ed stadig mer teknikk i bygg 
er det fort gjort å drukne i 
detaljer når grensesnittene 
skal håndteres. 

– Det handler om å stille riktige spørsmål 
på riktig tidspunkt. Man kan ikke være 

for detaljert, men heller ikke for over-
fladisk. Vi har knadd ITB-standarden 
ned til seks spørsmål vi mener går 
dypt nok, sier Rune Skjulsvik i GK 
Molde og viser til NS 3935 (Integrerte 
tekniske bygningsinstallasjoner, ITB). 

Arbeidet er gjort i forbindelse med pros-
jektet for å rehabilitere Høvdingbygget, 
hvor Skjulsvik har sin første rolle som 
ITB-ansvarlig. 
– Vi forsøkte tidlig å få fram for de andre 
aktørene hvordan vi definerer ITB, og 

mener vi har klart å definere et sunt syn på 
det, supplerer avdelingsleder Trond Walle. 

Spørsmålene. Dette er de seks nøkkel-
spørsmålene for hvert enkelt grensesnitt: 

1. Er systemskisse utarbeidet?

2. Er funksjonsbeskrivelse utarbeidet?

3. Er leveranser og grensesnitt identifisert?

4. Er teknisk dokumentasjon oversendt?

5. Er teknisk dokumentasjon mottatt?

6. Er systemdesign ferdigstilt?

Spørsmålene gjenspeiler metoden i 
ITB-arbeid; å identifisere, avklare og 
dokumentere grensesnitt (se faktaboks 
nedefor). 

Laget for utrulling. For hvert av spørs-
målene skal involverte aktører i hvert 
enkelt grensesnitt oppgi hvor langt de 
har kommet (i %), og om de er avhengige 
av andre for å komme videre. Dette skjer 
via en spesialutviklet app; en versjon av 
oppfølgingsverktøyet UniZite. 
– Det er utviklet og skreddersydd for 
prosjektet Høvdingbygget, men laget 
slik at det kan rulles ut i GK for øvrig, 
sier Skjulsvik. Han poengterer samtidig 
at ITB-ansvarlig har behov for ulik 
detaljeringsgrad i ulike typer prosjekter. 

For eksempel betyr kompleksitet og 
detaljeringsgrad i et sykehusprosjekt at 
ITB-arbeidet bør gjøres på en litt annen 
måte enn i et kontorprosjekt. 

Visuell framstilling. UniZite-løsningen 
presenterer de ulike grensesnittene 
visuelt. 
– For å få det enkelt og oversiktlig, har 
vi konkludert at på systemnivå kan et 
system representeres av en firkant. Så 
identifiserer vi hvem som har grensesnitt 
mot den firkanten, forklarer Skjulsvik. 
Hvert fag har sin egen farge, slik at det er 
enkelt å se hvem som leverer et system, 
og hvem som har grensesnitt inn mot 
det (se illustrasjon til høyre). 
– Når vi får synliggjort avhengighetene, 
kan vi låse grensesnittene ved at partene 
ferdigstiller sin prosjektering. Da får vi 
en jevnere beslutningsprosess, i stedet 
for at alle avgjørelser dyttes mot slutten 
av et prosjekt, poengterer Skjulsvik. 

Går ikke i detalj. Han understreker at 
ITB-koordinatoren ikke skal godkjenne 
leveranser fra ulike fag, men sikre at 
grensesnittene i leveransene er håndtert. 
Fagene/kontraktspartene har ansvar for å 
løse grensesnittene. Derfor går ikke app-
en i detalj for hvert enkelt grensesnitt. 
– Vi snakker ikke om kabeltype eller 
ventilstørrelse. Som ITB-ansvarlig trenger 

De seks nøkkelspørsmålene stilles for hvert 
grensesnitt. Systemeier har ansvar for system-
skisse og funksjonsbeskrivelse, mens alle med 
grensesnitt mot systemet har ansvar for å tilby 
og å be om nødvendig teknisk dokumentasjon. 
Noen grensesnitt kan være forholdsvis enkle, 
mens andre kan ha flere hovedsystemer som 
sammen skal løse en felles funksjon. 
– Da er det avgjørende for fremdriften å 
avdekke aktørenes leveranser og tilhørende 
grensesnitt tidlig, og nødvendig underlag må 
gjøres tilgjengelig for andre så snart det er 

mulig, understreker Rune Skjulsvik. Når alle 
aktører med grensesnitt mot et system er 
fornøyd med sin og andres informasjonsutvek-
sling, settes systemdesignet som ferdigstilt. 
Grensesnittet skal da være håndtert i forhold til 
prosjektering, og det skal ikke gjenstå uavklarte 
spørsmål eller usikkerheter om systemet fra 
noen aktører.

Nøkkelspørsmål og arbeidsmetode

Hvert fag har sin farge. De ulike tekniske systemene vises 
som firkanter, og fargen viser hvilket fag som leverer et 
system. Bildet viser også hvilke fag som har grensesnitt 
mot dette systemet.

Slik ser spørsmålene ut i app-en.

UniZite kombinerer tegninger og framdriftsoppfølging 
grafisk, slik at det til enhver tid er enkelt å få full oversikt 
over hvor langt montasjen har kommet.u

u

PROSJEKT PROSJEKT
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jeg ikke nødvendigvis å vite i detalj 
hvordan et grensesnitt er løst; det 
relevante for meg er at de involverte 
fagene har blitt enige, understreker 
Skjulsvik. Samtidig opplever han at han 
har fordel av egen bakgrunn fra byggau-
tomasjon og energieffektivisering. 
– Evne til å henge med på diskusjonene 
er viktig og nyttig. 

Rask oversikt. Visualiseringen gir raskt 
oversikt over ulike anlegg i ulike plan, 
med tilhørende grensesnitt.  Brukerne 
skal også svare på om de har identifi-
sert alle grensesnittene. Alle data kan 
eksporteres til Excel. 
– Ifølge standarden for ITB-ansvarlig 
kan man ikke pålegge noen å bruke det 
ene eller det andre, men man skal legge 
til rette for å etablere et kontrollsystem. 
Tradisjonelt ville det vært Excel, men 
du kan lett rote deg bort i alle arkene, 
mener Skjulsvik. 

– Veien å gå. GK bruker den samme 
app-en til å følge opp og kvalitetssikre 
montasjearbeid for ventilasjon og 
automasjon. Det er ikke direkte relatert 

til ITB-modulen, men grunntanken 
er den samme: At ting skal framstilles 
grafisk, og med moderne verktøy som 
ivaretar GKs krav til oppfølging og 
kvalitetssikring. 
– Vår bas på bygget kommenterte senest 
i dag at alle andre på byggemøtet satt 
med en bunke mer eller mindre sorterte 
og krøllete, store tegninger, mens han 
hadde en iPad med alle tegninger 
tilgjengelig. Over tegningene ligger det 
et lag som viser framdriften på hver 
enkelt kanalføring, slik at vi til enhver 
tid har full oversikt over hvor langt 
montasjen har kommet. Vi tror dette er 
veien å gå, sier Skjulsvik. 

Automatisk dokumentasjon. App-en 
lager automatisk rapporter, enten 
regelmessig til fastsatte tider eller etter 
behov. Rapportene viser blant annet 
status og fremdrift, i tillegg til alle 
uavklarte avhengigheter. Avhengighetene 
presenteres som en arbeidsliste med 
aksjonspunkter. Alle data kan ekspor-
teres til Excel.
– Standarden beskriver minimumskrav 
til dokumentasjon, og vi mener dette 

verktøyet dokumenterer den jobben vi 
gjør, sier Skjulsvik. Håpet er at det kan gi 
merverdi for alle som er involvert i pros-
jektet. Foreløpig er bruken av verktøyet 
helt i startfase for de andre aktørene i 
prosjektet. 
– Jeg tror entusiasmen vil komme. 
Alternativet er å rapportere i Excel, og 
det er mye verre, mener Walle.

– Vi mener vi har klart å definere et sunt syn på hva ITB 
skal være, sier avdelingsleder Trond Walle.

Ulike oppfatninger av ITB
Byggherre, totalentreprenør og tekniske entreprenører trenger 
en felles forståelse av hva ITB skal være i et prosjekt. Kontrakts-
form er viktig; i prosjekter med sidestilte tekniske entrepriser 
er det ikke uvanlig at ITB tillegges en av de tekniske entrepre-
nørene. 
– Da er vi underlagt andres velvilje inntil et visst punkt, og det 
kan være utfordrende i mange prosjekter, tror Rune Skjulsvik. 
I Høvding-prosjektet ønsket den aktive byggherren mer 
informasjon om ITB. 
– Vi bringer nøkkelpunkter opp i prosjekteringsmøtene. Det 
er kjempebra og gir ITB-arbeidet større tyngde og prioritet, 
understreker Skjulsvik. Her har også app-en en viktig rolle; den 
summerer nødvendig informasjon på én A4-side. 
– Vi må presentere ITB-arbeidet i et format som de fleste kan 
forstå. I prosjekteringsmøtene sitter det mange aktører som ikke 
har detaljkunnskap om tekniske systemer, poengterer Skjulsvik. 

Landets yngste ITB-ansvarlig?
– Aner ikke, svarer Rune Skjulsvik hos GK i Molde. Med sine 32 år ligger han 
i hvert fall godt an. 

Ikke til forkleinelse for godt voksne, 
durkdrevne ITB-ansvarlige – det er bare 
ikke mange nok av dem. Særlig ikke i 
Skjulsvik sitt lokalmiljø. 
– I Molde er ITB-definisjonen et nokså 
ukjent begrep, sier avdelingsleder 
Trond Walle. I tillegg er det et genera-
sjonsskifte på gang i bransjen, fra 
entreprenør og rådgiver til byggherre. 
– Om ti år er det vår generasjon som 
gjelder, og vi må få muligheten til å lære 
oss dette. Jeg har overhodet ingen 
betenkeligheter med at Rune skal 
håndtere en slik rolle, understreker 
Walle (40). 

Mentor i Trondheim. Skjulsvik er godt i 
gang med debuten som ITB-ansvarlig, i 
prosjektet på Høvdingbygget. 
– Læringskurven er bratt for oss lokalt, så 
derfor sitter Knut Ivar Grue i Trondheim 
i bakhånd. Tradisjonelt er det jo litt eldre 

folk med mange år i bransjen som har 
denne rollen, sier han. 
– Du kan få gode ITB-mennesker av folk 
i 30-åra, hvis de har en mentor i kuliss-
ene de kan bruke, kommenterer Grue.

Ressurs i familien. Skjulsvik mener det 
er viktig å være tydelig på hva slags ITB-
rolle man har. 
– Hvis du er leid inn som ITB-ansvarlig 
av byggherre, har du ofte byggeleder-
rolle også. Da trenger du mye erfaring, 
understreker han. ITB-standarden 
definerer rollen som en kontrollerende 
funksjon, noe Skjulsvik synes er en 
spennende og utfordrende oppgave. 
– Jeg spiller selvfølgelig på de stren-
gene jeg har. Eplet faller ikke langt fra 
stammen, og med både far og en onkel 
i bransjen er det nok ikke uvanlig at 
det diskuteres jobb i familiesammen-
heng, sier han. Faren Brynjulf Skjulsvik 

– Vi må presentere ITB-arbeidet i et format som de fleste 
kan forstå, understreker Rune Skjulsvik.

– Dette er kjempespennende, og burde 
absolutt gjøre ITB-rollen enklere, mener 
Arvid Skjold, fagansvarlig byggautomas-
jon i GK Norge. 

– Kjempespennende

Med erfaring som ITB-koordinator i en 
rekke prosjekter kjenner Skjold godt til 
utfordringene i praksis. 
– De forskjellige fagene blir enda mer 
sammenvevd gjennom denne app-en. 
Det er bra – og i tråd med ITB-koordi-
natorrollen, tror han. Selve grensesnit-
tene skal ikke løses av ITB-koordinator. 
– Vi på byggautomasjon har nok en 
tendens til å løse dem også, og grave oss 
ned i det. På den måten vil nok den nye 
appen gjøre at det i sterkere grad blir en 
overordnet rolle, tror Skjold. 

Engasjement viktig uansett. Dette kan 
også løse en annen utfordring: Hvordan 
rekruttere mange nok ITB-koordinatorer. 
– I utgangspunktet er mange litt skremt 
for rollen, og i neste omgang tror de at 
det er umulig for andre enn byggau-
tomasjonsfolk å ta den. Sånn var det 
nok ikke tenkt da standarden ble laget, 
mener Skjold. Selv om rollen skal være 
overordnet, krever den – ikke minst – 
engasjement i prosjektet. 
– Du må kunne prosjektet. Det handler 
ikke om byggautomasjon; det handler 
om engasjement i prosjektet, under-
streker Skjold. 

Intuitiv tilnærming. Han poengterer at 
selve UniZite-appen først og fremst er 
en igangkjøringsapp, ikke en ITB-rolle-
app. Den spesialutviklede ITB-versjonen 
har han foreløpig ikke brukt i prosjekter Arvid Skjold, fagansvarlig byggautomasjon i GK Norge. 

selv, men kjenner til den. 
– Den ser veldig ålreit ut, og tilnærmin-
gen er veldig intuitiv. Hver av firkantene 
representerer systemer og sjekklister, 
som det er mye lettere å dra fram enn 
tidligere. Egentlig er det ikke noen 
andre sjekklister enn det vi allerede har, 
men kanskje ikke har vært så flinke til å 
bruke, sier Skjold. Han planlegger nå å 
prøve ut ITB-appen i et større prosjekt. 

er dreven som både ITB-ansvarlig og 
byggeleder SD, for tiden for Nordlands-
sykehusene.

PROSJEKT PROSJEKT
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Gammel konfeksjonsfabrikk i ny drakt
Høvdingbygget på Årø i Molde 
rehabiliteres og utvides for å bli nytt 
hovedkontor for Brunvoll AS.

Dermed samler thruster-produsenten 
all sin virksomhet i Molde på ett sted; 
produksjonsanlegget deres ligger 
rett over veien fra det nye hovedkon-
toret. Bygget ble opprinnelig reist av 
Molde kommune som industribygg for 
Høvding Konfeksjon. Siden 1987 har 
det vært handels- og servicevirksomhet 
i bygget, ifølge Romsdals Budstikke. Nå 
pågår rehabilitering og påbygging. 

Lindinvent og EOS. GK leverer kjøling, 
kulde, ventilasjon, automasjon og har 
rollen som ITB-ansvarlig for prosjektet, 
som samlet utgjør ca 9 000 m2 og skal 
stå ferdig i mars neste år.  
–  Det er et stort prosjekt i Molde-sam-
menheng, fastslår avdelingsleder Trond 
Walle. Foruten Brunvolls hovedkontor 
og kompetansesenter skal bygget huse en 
dagligvarebutikk og et trykkeri. Byg-
get holder lavenergi-standard og skal 
utstyres med aktive tilluftsventiler fra 
Lindinvent. 
– Vi inviterte Brunvoll ned til 
Miljøhuset GK i tidlig fase, og har 
hentet mye inspirasjon derfra. Dette blir 
det desidert største bygget i Molde med 
Lindinvent, fastslår Walle. Det første var 
GKs avdelingskontor som ble rehabi-
litert i fjor. GK leverer også sitt første 
EOS-anlegg lokalt til dette bygget. 

Ikke prosjektleder-ansvar. – ITB-
koordinator var et krav fra byggherre, 
en byggherre som er bevisst og aktivt 
med i byggeprosessen. Det er veldig bra 
for prosjektet – og kanskje litt uvanlig, 
mener Walle. For å sikre at ITB-koordi-
nator Rune Skjulsvik ivaretar helheten, 
har han ikke prosjektlederansvar for an-
dre leveranser. Prosjektsjef Ivar Brovold 
styrer alle leveranser fra GK. 
– I tillegg har vi egne prosjektledere på 

automasjon, kjøling og kuldeanlegg. Jeg 
er prosjektleder for ITB-arbeidet, men 
rollen bekles av flere ressurser. Knut Ivar 
Grue og Frode Paulsen hos GK i Trond-
heim deltar også i ITB-arbeidet, men jeg 

er den lokale, forklarer Skjulsvik. 
– Vi ser det som en veldig fordel at Rune 
sitter i den posisjonen uten at han er 
involvert i andre fag. Det tror vi ville vært 
en vanskelig kombinasjon, utdyper Walle. 

Det nye hovedkontoret til Brulvoll forbindes til fabrikken med en gangbro over E39. 
(Illustrasjon: Kosberg Arkitektkontor)

– Rehabilitering byr alltid på en del praktiske utfordringer, 
sier prosjektsjef Ivar Brovold. Den blå drageren i bakgrunnen 
er et godt eksempel på det.

Framdriften på GKs montasje kan følges enkelt via app-en.

PROSJEKT

D
en svenske regjeringen satte i sitt 
vårbudsjett for 2015 av 1 milliard kr 
til rehabilitering av skoler i årene 
2015-2018. Alle kommuner 

kan søke om midler fra denne potten. 
Administrerende direktør Britta Permats 
i Svensk Ventilation er ikke i tvil om at 
behovet er mye større enn milliarden 
som nå er satt av. 
– Boverket og Energimyndigheten 
undersøkte dette i 2006. Da fant de ut 
at man trenger 4 milliarder for å ruste 
opp skolene. De mest akutte tiltakene 
utgjorde da 1 milliard, poengterer hun. 

Stort behov for støtte. Sammen med 
Astma- och allergiförbundet har Svensk 
Ventilation gjennomført en spørre-
undersøkelse blant kommuner. Drøyt 70 
kommuner over hele landet svarte. 
– 7 av 10 tror at deres kommune kom-
mer til å søke støtte, opplyser Permats. 
Hun mener det ikke nytter å smøre 
milliarden tynt ut over alle kommuner 
som søker. 
– Pengene må gå til de skolene som 
trenger det mest, slik at det virkelig blir 
noe av rehabiliteringene, sier Permats. 
Hun mener behovet er størst ved 
skolene med dårligst inneklima.
- I kommuner med dårlig økonomi. 
Det er nok å ta av: Flere enn 8 av 10 
respondenter i undersøkelsen svarer at 
mange skoler i deres kommune tilbyr et 
for dårlig arbeids-miljø. Og nesten 9 av 
10 mener sviktende økonomi står i veien 
for kommunene. 

Mange 60-tallsskoler. Mekanisk ventila-
sjon er mye mer utbredt ved svenske 
skoler enn ved danske, og litt mer enn 
ved norske skoler (ifølge en kartlegging 
fra 2009, se Inneklima 2/2013). Uansett 
er det behov for å rehabilitere mange 
anlegg for å bedre inneluftkvaliteten. 
– Vi har veldig mange skoler som ble 
bygget på 60- og 70-tallet, og da var ikke 
de tekniske løsningene for ventilasjon 
som i dag. Og generelt har det blitt 
mange flere elever per klasserom enn 
hva anleggene er bygget for, poengterer 
Permats. Dette gjelder spesielt storby-
områdene. Fukt er et annet viktig tema i 
forhold til skolenes arbeidsmiljø. 
– Kommunene har ansvar for å kartlegge 
hvor mange av deres skoler som har proble-
mer med fukt- og muggskader. Bare halv-
parten har gjort dette, opplyser Permats. 

Roadshow til høsten. De to organisa-
sjonene satte søkelyset på milliarden til 
skolerehabilitering under Almedalsveckan 
i sommer, og fortsetter arbeidet med å 
påvirke politikere og beslutningstakere 
utover høsten. 
– Vi skal ut på roadshow til 12 steder 
for å snakke med kommunene, tekniske 
forvaltere, driftsfolk og andre, 
forteller Permats. Da vil de formidle 
hvordan inneklima påvirker elevenes 
prestasjoner og hva vi kan gjøre for å 
få bedre inneklima. Parallelt fortsetter 
arbeidet med politisk påvirkning for 
at rehabiliteringsmilliarden prioriteres 
der den trengs mest.

– Hjelp de skolene 
som trenger det mest

Svenske myndigheter skal bruke 1 milliard på å rehabilitere skoler de neste tre årene. 
Svensk Ventilation frykter de som trenger hjelpen mest, ikke får støtte.

– Vi merker økt interesse for å forbedre inne-
luftkvalitet i skoler, sier Britta Permats i Svensk 
Ventilasjon. (Foto: Peter Knutson)

Svensk Ventilation representerer ventila-
sjonsbedriftene i Sverige – produsenter, 
installatører, tjenestebedrifter, forhand-
lere og konsulenter. Organisasjonens 
medlemsbedrifter sysselsetter omkring 
10 000 mennesker i Sverige. Göran Krawe, 
som er adm. dir. for Gunnar Karlsen i 
Sverige, har sittet i styret i fire år.
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INTELLIGENTE FASADER

Aktive 
fasader 
sparer 
energi
Intelligente glassfasader 
kan senke energibehovet 
betydelig, viser en dansk 
studie som har sett på 
ulike kontrollstrategier for 
solskjerming og lufting.

S
om en del av sitt doktorgrads-
arbeid ved Universitetet i 
Aalborg har Minzhe Liu under-
søkt samspillet mellom en intelli-

gent fasade med ekstern solskjerming, 
innvendige persienner, naturlig ventila-
sjon (lufting) og nattkjøling, med øvrige 
tekniske systemer som oppvarming, 
kjøling og belysning (se faktaboks side 21). 
– Kontrollstrategiene for de ulike 
teknologiene er lagt til en etter en for å 
vise trinnvis forbedring av energibehov 
og komfort, poengterer Liu. Han har 
analysert hva de ulike kontrollstrate-
giene betyr for energibruk og komfort i 
et kontorrom ved hjelp av en forenklet 
dynamisk beregningsmodell. Denne 
modellen er verifisert med det danske 
simuleringsverktøyet BSim. I tillegg 
har Liu gjennomført fullskalatest for ett 
kontorrom ved Universitetet i Aalborg. u

INTELLIGENTE FASADERTEKST:  HILDE KARI NYLUND  

Styrt solskjerming og åpning av vinduer er eksempler 
på aktive fasader. (Illustrasjonsfoto: Hilde Kari Nylund)
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Energiytelse med de ulike kontrollstrategiene. Kolonnen til venstre er dagens forskriftskrav, mens i kolonne 2 
oppfyller fasaden foreslåtte 2020-krav. Merk at den statiske fasaden ikke har noen solskjerming. (Kilde: Minze Liu.)

INTELLIGENTE FASADER

Inntil 60 % lavere (enn fasade uten 
solskjerming). Ifølge Lius resultater vil 
kontroll av nattskjerming (nattisolasjon) 
senke primærenergibehovet med 10 
kWh/m2år, mens kontroll av solskjerm-
ing senker kjølebehovet med 24 kWh/
m2år (se figur). Beregnet primærenergi-
behov med alle kontrollstrategiene er ca 
25 kWh/m2år. Det er 40 % av primær-
energibehovet for en statisk fasade uten 
noen kontroll eller solskjerming. Da har 
Liu brukt de foreslåtte danske kravene 
for 2020 som referanse for fasaden.
– Hvor realistisk er det å oppnå slike 
besparelser for faktiske bygninger?
– Det er realistisk hvis bygningene 
driftes eksakt som kontrollstrategiene 
jeg har designet. Selvsagt trenger vi å 
gjøre mer arbeid, som å se på bruker-
atferd, svarer Liu. 

Må teste på større bygg. Samspillet 
mellom tekniske systemer er en kjent 
utfordring i moderne bygninger. Liu 
opplyser at kontrollstrategiene han har 
testet, fungerer godt sammen. 
– Men systemene er ikke like kompli-
serte som i større bygninger, så kon-
trollstrategiene må testes også i store 
bygninger, fastslår han. En viktig 
problemstilling i hans arbeid har vært 
frekvens på styringen. 
– Noen av systemene slås av og på 

Også komfort (termisk og visuell komfort 
og inneluftkvalitet) ble bedre med de ulike 
kontrollstrategiene, sammenlignet med en 
statisk fasade. Total tid i komfortklassene 
I og II etter den europeiske inneklima-
standarden EN 15251 økte fra 21 til 64 % 
med kontrollstrategiene. 
I tillegg ble antall timer i komfortklasse 
IV – som ikke anbefales – redusert til 
7 % av brukstida. 

Bedre komfort inne

ganske ofte hvis tidsintervallet for 
kontroll er ganske kort. 

– Må se på kostnader. Liu har også sett 
på hva det å bruke intelligente glass-
fasader kan bety for å oppfylle framti-
dige danske energikrav. Han konklu-
derer at de foreslåtte kravene for 2020 
ikke kan oppfylles av en bygning med 
statisk fasade. Intelligente fasader med 
kontrollstrategiene han har undersøkt, 
vil også gjøre det mulig å øke glass-
andelen i fasaden og fortsatt oppfylle 
energikravene. 
– Har du sett på installasjonskostnadene 
for de ulike kontrollstrategiene?
– Nei, det er ikke omfattet av dette pros-
jektet, og det er nødvendig å se på dette for 
europeiske forhold i framtida, fastslår Liu. 

(Illustrasjonsfoto: Hilde Kari Nylund)
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Kombinasjoner som er 
undersøkt
Energibehov og komfort er beregnet for 
ulike kontrollstrategier: 
•	 Fasade	uten	kontroll,	det	vil	si	statisk
•	 Kontroll	av	utvendig	skjerming	på	natta
•	 Som	over	+	kontroll	av	solskjerming
•	 Som	over	+	kontroll	av	naturlig	
 ventilasjon
•	 Som	over	+	kontroll	av	nattkjøling
•	 Som	over	+	kontroll	av	lys

KILDE: Control strategies for intelligent glazed facade 
and their influence on energy and comfort performance of 
office buildings in Denmark. Migzhe Liu m flere i Applied 
Energy 145 (2015). 

Kontrollstrategiene
1. Ekstern skjerming (nattskjerming)
 Aktiv utenfor brukstid og når inne-
 temperatur er under 18 °C. Formålet er 
 å hindre varmetap. Skjermingen har 
 ekstra isolasjon i form av 100 mm 
 polystyren beskyttet av aluminium og 
 maling. 

2. Eksterne persienner
 Poenget med persienner er å hindre 
 blendingsproblemer i brukstida, og 
 redusere soltransmisjon utenfor brukstid. 
 Persiennevinkelen varierer. Den beregnes 
 og settes slik at den hindrer direkte sol-
 innstråling. Dette forbedrer visuell kom-
 fort og maksimaliserer dagslysinn-
 stråling. Utenfor brukstid lukkes persien-
 nene hvis innetemperatur er over 24 °C. 
 Persiennen er rullet opp hvis den ikke er   
 satt til å hindre direkte solinnstråling, 
 eller hvis den er i lukket posisjon. 
 –  Ekstern skjerming og persienner 
 brukes ikke samtidig, siden de har ulike 
 effekter, understreker Mingzhe Liu.

3. Naturlig ventilasjon
 Glassfasaden er åpen når innetempera-
 turen overstiger 23 °C og utetemperatur 
 er mellom innetemperatur og 12 °C for 
 å hindre kald trekk i rommet. 
 Ventilasjonshastighet antas å være 
 1 l/sm3, hvilket tilsvarer ca 1,5 luftveks-
 linger per time.
  – Antakelsen er at en del av glass-
 fasaden kan åpnes og lukkes. Ulike typer 
 automatiske vinduer finnes allerede på 
 markedet, som Windowmaster, sier Liu. 

4. Nattkjøling
 Aktiveres utenfor brukstid ved å åpne 
 vinduene hvis gjennomsnittlig utetempe- 
 ratur mellom kl 12 og 17 er over 18 °C 
 (det indikerer at dagtemperaturen er høy 
 nok til å gi behov for nattkjøling), og 
 innetemperatur er høyere enn utetempe-
 ratur. Kontroll av nattkjøling kan forhånds-
 kjøle rommet og redusere maksimal 
 kjølelast på dagtid.

5. Oppvarming og kjøling
 Oppvarming og kjøling kontrolleres for 
 å sikre at temperaturen i kontorarealet 
 når ønsket settpunkt. Valgte settpunkt for 
 oppvarming og kjøling er henholdsvis 
 20 °C og 25 °C. 

6. Lys
 På-av-kontroll i brukstida. 
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Vanskelig å 
sammenligne
– Det er en veldig bra og interessant 
artikkel, men den viser ekstremt 
høye besparelser totalt. Jeg vet ikke 
helt om jeg tar det for god fisk, sier 
dr.ing. Ida Bryn i Erichsen & Horgen.

Hun påpeker også at det er vanskelig 
å sammenligne energiberegninger på 
tvers av land. Dessuten er utgangspunktet 
for beregnet besparelse i artikkelen en 
statisk fasade uten solskjerming. 
– I Norge har vi ikke lov til å bygge slik 
på grunn av minstekrav til g-verdi for 
solbelastede fasader, poengterer råd-
giver Søren Gedsø.  

Må se på helheten. I likhet med Liu 
selv framhever de at beregningene og 
målinger er gjort for ett kontorrom med 
intelligent fasade, ikke for et helt bygg. 
– Man må gjøre flere analyser og se på 
bygninger som en helhet, sier Bryn. Ikke 
minst med tanke på naturlig ventilasjon 
er dette viktig. For å lykkes med naturlig 
ventilasjon må arkitekturen planlegges 
ut fra det. 
– I åpne kontorlandskap kan du få gjen-
nomtrekk, så du må ha en planlagt sty-
ring. Da kan naturlig ventilasjon fungere, 
men jeg er usikker på om gevinsten er så 
stor som artikkelen antyder, sier Bryn. 

Spesiell nattisolasjon. Utvendig skjer-
ming er et annet av grepene Liu har 
undersøkt. 
– Det er en veldig spesiell løsning; 
egentlig et helt veggelement med full 
isolering, påpeker Gedsø. 100 mm 
polystyren beskyttet av aluminium og 
maling gir veldig lav varmeledning på 
utsiden. 
– Nattisolasjon har mye å si; det redu-
serer varmetapet kraftig. Men det koster 
jo penger, poengterer Bryn. Hun kjenner 
til produkter for dette, men ser ikke for 

seg at det vil være enkelt å få inn slike 
løsninger i et byggeprosjekt. 

Praktiske tilnærminger. Erichsen & 
Horgen har sett på kontrollstrategier for 
solskjerming i et forskningsprosjekt 
(se egen sak side 27). 
– Det danske prosjektet viser ideelle 
forhold. I vårt prosjekt viser vi praktisk 
hvordan du kan tilnærme deg noe av 
det, sier Gedsø. Et eksempel er innven-
dige honeycomb plissé-solavskjerming, 
som kan redusere U-verdien på vinduer. 
En veileder fra Erichsen & Horgen viser 
hvordan en slik løsning kan forbedre 
komfort og redusere varmetap betydelig 
(se egen sak side 23). Potensialet er stort 

Solavskjermingsprosjektet
Prosjektet ”Fasader i glass som holder hva 
vi lover” er et samarbeid mellom Erichsen 
& Horgen og Glass og Fasadeforeningen, 
og har vært støttet av Norges Forsknings-
råd. Erichsen & Horgen har gitt ut flere 
veiledere knyttet til dette prosjektet, blant 
annet Glass i fasader og solskjerming. 
De kan lastes ned gratis fra www.erichsen-
horgen.no

for vinduer med høy U-verdi.
– Da har du en integrert løsning som 
kan gi effekt, spesielt på eksisterende 
bygg. En tykk vegg utenpå ville isolert 
enda mer, men denne innvendige 
løsningen er ikke like dramatisk, 
poengterer Bryn. 

Innvendig solavskjerming er et godt alternativ for bedre 
komfort og redusert varmetap, særlig for vinduer med 
høy U-verdi.

Det å kombinere utvendig solskjerming om sommeren og innvendig solskjerming om vinteren, kan gi betydelige energi-
gevinster, ifølge Erichsen & Horgen. (Illustrasjonsfoto: Hilde Kari Nylund)
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Nøkkelen er strategier for å styre både 
innvendig og utvendig solskjerming. 
Erichsen & Horgen har sammenlignet 
termisk inneklima og energibruk for 
ulike styringsstrategier gjennom et helt 
år, i et prosjekt støttet av Norges 
Forskningsråd. For bygg med store 
glassfasader viser deres resultater at det 
er mulig å spare mellom 20 og 30 % av 
termisk energibehov, sammenlignet med 
innvendig eller mellomliggende solav-
skjerming
– Jeg tror ikke ingeniører er oppmerk-
somme på potensialet som ligger i dette, 
kommenterer rådgiver Søren Gedsø, 
som har vært med på prosjektet.

Enkel regulering effektivt. De har 
blant annet gjort beregninger for en 
enkel sesongregulering med innvendig 
solavskjerming på vinteren og utvendig 
solavskjerming på sommeren. 
– Vi kom fram til at det var en omtrent 
like god løsning som mer kompliserte 
algoritmer, forteller Bryn. Hun mener 
for komplekse strategier kan være en 
barriere mot aktiv solavskjerming. 

–  Utfordringen med automasjon er å få 
det til å fungere første gang – og gjøre 
dette sammen med driftspersonalet slik 
at de forstår det, mener Bryn.

Så langt teori. Erichsen & Horgen har 
ikke undersøkt hvordan løsningene for 
solavskjerming fungerer i praksis. 
– Brukerne kan ofte overstyre sol-
skjerming. Alle undersøkelsene jeg har 
sett, inkludert denne, er teoretiske. Vi 
har ikke noe å sammenligne med. Det 
hadde vært veldig interessant å måle 
om det har noen betydning, sier Gedsø. 
Foreløpig har ikke rådgiverne klart å 
overbevise noen byggherrer om at de 
bør ha aktiv styring både av innvendig 
og utvendig solskjerming. 
– Vi har ikke fått testet det ut i konkur-
ranse med andre tiltak, opplyser Bryn. 

Utfordring for leverandører. Hun mener 
man for eksempel kunne bruke det i 
passivhus og energimerke. 
– Men vi har aldri vært i situasjoner 
hvor det har vært aktuelt, sier Bryn. 
Rådgiverne mener både ingeniører og 

Mye å hente med aktiv solavskjerming
– Solskjerming er et område hvor man kan få ned energibruk i bygg uten å gjøre 
noen dramatiske forandringer, fastslår dr.ing. Ida Bryn i Erichsen & Horgen.

arkitekter bør vite om aktiv solskjerming 
og potensialet ved det. 
– Leverandører av solavskjerming og 
fasadebransjen har et potensial for å vise 
disse mulighetene i større grad enn de 
gjør, sier Bryn.  

Erichsen & Horgen har beregnet netto 
spesifikt energibehov for de fem ulike 
solskjermingsalternativene, etter passivhus-
standarden for yrkesbygg NS3701. Den viser 
at optimalisert solskjerming gir snaut 20 % 
lavere netto energibehov enn innvendig. 
(83 i stedet for 103). Den forenklede styringen 
av innvendig og utvendig solskjerming gir 
marginalt høyere energibehov; 84. 

20 % forskjell 

Undersøkte 
solskjermingsstrategier
I prosjektet har Erichsen & Horgen bereg-
net termisk komfort og energibruk for et 
cellekontor for disse fem solavskjerming-
salternativene: 

1. Innvendig solavskjerming med vanlig 
 styring av solavskjermingen.

2. Mellomliggende solavskjerming med  
 vanlig styring.

3. Utvendig solavskjerming med vanlig  
 styring.

4.	 Innvendig	+	utvendig:	Innvendig	
 solskjerming på vinteren (november 
 til mars) og utvendig solavskjerming 
 på sommeren (april til september), med 
 vanlig styring. 

5. Optimalisert: Optimalisert styrings-
 strategi av både utvendig og innvendig 
 solskjerming. (Se figur). 
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Kiruna by skal flyttes, og det betyr vekst for markedet i Nord-Sverige. (Foto: Fredric Alm, LKAB) 

PROSJEKT – GUNNAR KARLSEN SVERIGE

Det er ikke feil å være med 
på denne reisen“ Avdelingsleder Hans Lundgren i Gunnar Karlson Sverige, Region Nord

TEKST:  HILDE KARI NYLUND  PROSJEKT – GUNNAR KARLSEN SVERIGE
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– Vi er i full gang med en 
kjempesatsing på rør, og har 
allerede fire store ordre, forteller 
regiondirektør Magnus 
Rönnberg i Region Nord i 
Gunnar Karlsen Sverige AB.

I valget mellom å starte forsiktig eller 
satse for fullt, har svenskene valgt å gå 
”all in”, som Rönnberg sier. 
– Vi kjører full pakke med en gang, 

med tunge entrepriser, tradisjonelle entre-
priser og tjenester. Markedet her krever 
at man er med på store prosjekter som 
krever store ressurser, understreker han. 
Så langt har markedet respondert positivt. 
– Våre kunder ringer spontant hjem 
til meg på kvelden for å fortelle at de 
synes satsingen er kjempegøy, forteller 
Rönnberg. Han poengterer at bransjen 
lokalt er ganske liten, og at alle kjenner 
hverandre. 
– Vi har rekruttert fem nøkkelpersoner 
fra andre store bedrifter, og det er 
kjempegøy at de vil satse hos oss. 

Bred portefølje fra starten. De første 
prosjektene ble solgt inn allerede før 
rør-avdelingen var i gang, fordi Gunnar 
Karlsen Sverige (GK Sverige) visste 
hvem som skulle begynne i rør-avdelingen. 
– Etter sommeren blir produksjonen 
ganske stor, opplyser Rönnberg. 
Blant de fire første rør-prosjektene er et 
boligprosjekt med 98 leiligheter fordelt på 
to ganger 16 etasjer. Et annet er nytt kon-
torbygg for Sweco, hvor GK leverer både 
kjøling, rør, ventilasjon og byggautomasjon. 

Industri et viktig område. De foreløpig 
siste to som starter i løpet av høsten, 
er industriprosjekter for gruveselskapet 
LKAB i Kiruna, en av GK Sveriges 
største kunder. 
– Vi satser kjempetungt på store industri-
prosjekter hvor vi er i dag. Med kom-
plette rør- og ventilasjons-leveranser kan 
vi levere mye mer enn tidligere, fastslår 
Rönnberg. Organisasjonen vil vokse 

i takt med at prosjektene starter opp 
utover høsten, og Rönnberg anslår at 
rør-avdelingen vil telle opp mot 30 ved 
årsskiftet. Foruten røravdelingen har 
GK Sverige 68 ansatte i regionene. 

Krevende integrasjon. Satsingen på rør 
handler i første omgang om å få på plass 
organisatoriske rutiner og verktøy som 
dekker rør spesielt, der det er relevant. 

Rönnberg tror den største utfordringen 
blir å få til integrasjon mellom fagene 
internt, og sikre at alle samarbeider mot 
felles mål. 
– Faktisk er det ikke mange som har 
lykkes med det, og dette vil kreve mye 
og tett samarbeid mellom avdelinger og 
prosjektledere. Man må se en jobb totalt, 
og ikke bare sin egen rolle, poengterer 
Rönnberg. Målet er å ha prosjektledere 

PROSJEKT – GUNNAR KARLSEN SVERIGE

– En interessant 
utfordring
– Å dra i gang rørvirksomhet for 
GK Sverige her oppe er en interes-
sant utfordring, sier avdelingsleder 
Hans Lundgren i region Nord. 

Med 30 års erfaring fra rørbransjen i 
regionen, kan Lundgren trygt kalles en 
tungvekter. Han har blant annet jobbet 
som prosjektleder, filialsjef og distrikts-
sjef, og har særlig erfaring fra industri-
prosjekter. 
– Jeg liker å være med på å bygge opp 
ting og få dem til å fungere. Man har jo 
hørt at GK Sverige satser på å bli total-
installatør, og det er ikke feil å være med 
på den reisen, mener Lundgren. 

Må ha felles mål. Han mener ingen i 
Sverige har lykkes 100 % med å få til 
at én virksomhet står for en tverrfaglig 
leveranse. 
– Det handler om personene som sitter 
i bedriftene, og at man må ha felles mål. 
Jeg tror ikke det er noen bekymring her 
i regionen, sier Lundgren. Han har jobbet 
parallelt med GK i mange prosjekter, 
blant annet for LKAB, og kjenner derfor 
både bedriften og Magnus Rönnberg 
godt fra før. 
– Vi sitter i samme båt alle i hop; vi 
bytter bare foretak i blant. Det kom-
mer ikke så mye nytt folk hit, fastslår 
Lundgren. 

Vekst i vente. Samtidig står regionen 
overfor vekst. Markedet i gruvefeltet er 
bra, og mye skal bygges i forbindelse 
med at Kiruna by skal flyttes. 
– Det blir utfordrende, og jeg tror GK 
har stor mulighet til å være en stor aktør 
på de prosjektene, sier Lundgren. Etter 
hvert kan det bli nødvendig å finne 
samarbeidspartnere for å få inn nok folk.
– Den utfordringen har alle. 

som kan drive fram alle fagene i et 
prosjekt. 
– Det handler om å finne de rette 
menneskene. De hvasseste kommer til å 
søke seg til oss fordi vi har skapt et miljø 
som er utfordrende for dem. Det er jeg 
overbevist om, sier Rönnberg. 

         Gruveselskapet LKAB i Kiruna er en av Gunnar Karlsen 
Sveriges største kunder. (Foto: Magnus Brattset Drabløs)
tq

Avdelingsleder Hans Lundgren i Region Nord. 
(Foto: Hilde Kari Nylund)
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Se hvordan det blir på på www.thewell.no

RØR

Varme, damp, skrubb og massasje er hjørnesteinene 
i Hamam, også kalt tyrkisk bad. (Illustrasjon The Well)

TEKST & FOTO:  HILDE KARI NYLUND  

– Det er nok første og siste 
gang i livet man får være med 
på å bygge noe sånt, sier 
prosjektleder Peter Johannesson 
i GK Rør om spa- og velvære-
senteret The Well.

T
yrkisk hamam, marokkansk rhas-
soul, japansk meditasjonsbadstu 
og onsen-bad, nordlyssauna, 
dusj-grotte og jungelsauna. Det 

10.500 m2 store senteret som nå tar form 
på Kolbotn utenfor Oslo har hentet 
inspirasjon fra hele verden. Byggherre er 
et av Stein Erik Hagens selskaper, 
Kongeveien Eiendom. Ambisjonen er 
å bli Nordens ledende spa- og velvære-
senter, og trekke til seg over 100.000 
besøkende i året. 
– Dette blir veldig eksklusivt. For vår del 
er det betydelig høyere standard på 
dusjarmatur og servantarmatur enn vi 
er vant til, fastslår Johannesson. Anlegget 
får blant annet 2,5 meter brede Corian-
vasker, innebygget servantblandere og 
frittstående søyledusjer. 

15 typer badstuer. GK Rør leverer 
sanitær, varme, kjøling og sprinkler. 
BWT har ansvar for bassengteknikken, 
mens den østerrikske spa-spesialisten 
Thermarium står for en rekke prefabrik-
kerte spesialinnredninger til saunaer og 
spesialdusjer. 
– Vi skal levere vann og varme til deres 
attraksjoner, som hamam, grottedusj og 
jungelsauna, opplyser Johannesson. An-
legget får blant annet 15 ulike typer bad-
stuer og 11 bassenger og kulper, fordelt 
rundt det 350 m2 store hovedbassenget, 
en japansk del i plan tre og utendørs. 

– Dyre greier krever sin finish.– Hvert 
rom er nytt – dette er ikke som andre 
prosjekter med plankekjøring hele 
veien. Og dyre greier krever sin finish. 
For vår del må vi være mer nøye med 

RØR
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montasjen, og gå mer inn i detaljer. Men 
det er jo et veldig fint prosjekt, og kjempe-
interessant å være med på, understreker 
bas Tom Krutå. Den eneste delen med 
noe repetisjon for montasjens del, er en 
avdeling med et tyvetalls behandlings-
rom og kontorer. GK Rør har også 
ansvar for gasspeiser, med Ildsjelen som 
underleverandør. En 9 m3 gasstank på 
utsiden forsyner peiser i ulike avde-
linger, kjøkkenet til restauranten med 
250 sitteplasser, og ved utebassenget.  
– Flott skal det bli, fastslår Johannesson. 

Svære dimensjoner. Bak eksklusiv finish 
er tekniske systemer ganske tradisjo-
nelle, men vannrike omgivelser krever 
mer omtanke. 
– Vi har jobbet en hel del med korrosjons-
utfordringer, understreker Johannesson. 
Materialer er valgt med omhu, blant 
annet for sprinkleranlegget. Oppheng, 
gjengstag og annet i utsatte områder er 
galvanisert og malt for å tåle omgivel-
sene godt over tid. Alle attraksjonene 
krever rikelig vanntilførsel (se egen sak 
side 31), ikke minst på grunn av stor 
samtidighet. 
– Vi ligger med DN100 både på varm 
og kald side ut av teknisk rom, opplyser 
Johannesson. Det er første gang GK Rør 
er med på denne typen anlegg. 
– Vi har støttet oss på Olav Rådstoga i 
Asplan Viak, som er en dreven kar det 
har vært en glede å jobbe sammen med, 
sier Johannesson. 

RØR

– Tanken har eget filter som skal renses daglig, og 
den er bygget med mannluke slik at man kan åpne og 
spyle rent, forklarer prosjektleder Peter Johannesson. Rørdetaljene i teknisk rom holder også høy standard.

Rhassoul spa-behandling på The Well består av dampbad, leire og tropedusj. (Illustrasjon The Well)

Optimale tekniske anlegg
– Byggherren vil ha det beste også av tekniske installasjoner. Det er lagt 
inn noen millioner kroner for å begrense energibruk, forteller rådgiver 
Olav Rådstoga i Asplan Viak.

Tappevannsbehovet for det nye spa-
senteret er naturlig nok stort, også 
sammenlignet med et vanlig badeanlegg 
med dusjer tilknyttet garderober. 
– Her er det i tillegg dusjer og attrak-
sjoner omkring i hele bygget, og der 
skal det renne vann. Mens man i et 
tradisjonelt badeanlegg forventer at 
gjester dusjer to ganger, har vi regnet 
som gjennomsnitt at besøkende i hvert 
fall er innom en dusj seks til åtte ganger, 
opplyser Rådstoga. Dessuten kan sam-
tidigheten blir stor fordi det er vanlig 
med ulike typer arrangementer ved slike 
anlegg. 

Brønnpark og gråvannsgjenvinner.
Rådstoga poengterer at to viktige valg 
er gjort for å unngå skyhøye driftskost-
nader.
– Det viktigste er ei varmepumpe som 
hovedforsyning av tappevann og varme i 
bygget, forklarer han. Den har kapasitet 
på 418 kW og er knyttet til en brønnpark 
med 28 energibrønner som ligger under 
teknisk underetasje. Bare brønnparken 
har kostet mellom tre og fire millioner kr. 
– Og så har vi et anlegg for å gjenvinne 
energi fra gråvann. Om lag en tredel av 
energibehovet er beregnet å gå til varmt 
tappevann. Da er det viktig å ta vare på 
det man kan, understreker Rådstoga. Alt 
dusjvann samles opp i en 10 m3 tank som 
også fungerer som fordrøyingsbasseng 
for utslipp på det kommunale nettet. 

Flust med reserve. Energien i dusjvannet 
gjenvinnes med ei varmepumpe som 
forvarmer nettvann opp til 35 til 40 °C. 
– Varmt tappevann forsynes også fra 
brønnparken. Vi bruker en elkjel som 
spissing for å kjøre opp temperaturen, og 
som reserve hvis det øvrige skulle svikte. 
Totalt regner vi med at varmepumpean-

RØR

legget vil dekke 80 til 85 % av energibe-
hovet til oppvarming og varmt tappevann 
i bygget, opplyser Rådstoga. I tillegg til 
elkjelen på 750 kW er det også reserveløs-
ning i form av 45 kW elkolbe i hver av to 
varmtvannsberedere på 1500 liter. 
– Vi er ikke avhengig av forsyning fra 
kjelen hvis noe skulle svikte. Men dette 
spiller sammen – vi bruker ikke dobbelt 
opp, understreker Rådstoga. 

Gjenvinning fra avfukting. GK Norge 
leverer et omfattende ventilasjons- og 

avfuktingsanlegg. I den våte delen av 
anlegget er relativ luftfuktighet ca 60 
%, og avfukting er viktig for å sikre et 
behagelig inneklima. 
– To ventilasjonsaggregater har inne-
bygget varmepumpe som står for avfuk-
tingen. De avgir varme som brukes til å 
varme opp ventilasjonsluft i avfukting-
saggregatet, og bassengvann og vann 
som skiftes ut i bassengene, forklarer 
Rådstoga. Han fastslår at lista er lagt 
høyt for tekniske installasjoner, for å 
få tak i best mulig varmegjenvinnere, 
avfuktere og gråvannsgjenvinnere. 
– Her slipper vi kampen med å doku-
mentere lønnsomhet; vi kan argumen-
tere med at dette er fornuftige valg. 
Hele veien i prosjektet har det vært 
gjennomgående høye forventninger hos 
byggherre, understreker Rådstoga. 

– Det er ikke mange slike som bygges, så det er kult å 
være med på dette, mener bas Tom Krutå.

Presis utførelse er viktig. Markus Ovlien er nøye med å 
følge tegningene.

I Japansk sonefinner du blant annet en behagelig 
meditasjonsbadstue. (Illustrasjon The Well)
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PRODUKTIVITET OG VELVÆRE I KONTORMILJØ

Slik påvirkes helse, 
velvære og produktivitet 
i kontormiljøer
Dårlig luftkvalitet, dårlig lysforhold og støy i kontorbygg 
senker produktiviteten vår. – Nå er det på tide å ta dette på 
alvor, mener World Green Building Council.

6
0 eksperter fra 40 bedrifter og 
akademiske institusjoner i 20 
land samlet i fjor forskning om 
hvordan fysiske omgivelser i 

kontorbygg påvirker helse og produkti-
vitet for ansatte. 
– God inneluftkvalitet, termisk komfort, 
godt utsyn, dagslys, god akustikk og 
lokalisering så vel som fasiliteter spiller 
alle en kritisk rolle i å skape et sunt, 
produktivt arbeidsmiljø, fastslår John 
Alker i UK Green Building Council 
overfor The Guardian. Paraplyorganisa-
sjonen World Green Building Council 
(World GBC) står bak rapporten Health, 
Wellbeing & Productivity. 

Varierte arbeidsområder. Nøkkelen til et 
produktivt kontor er å designe for varierte 
arbeidsområder. Driftsorganisasjonen 
må involveres helt fra begynnelsen av 
planleggingen, for å gi innspill til hvordan 
arealene vil fungere på daglig basis.  

Termisk komfort: Personlig kontroll 
bedrer produktivitet. En studie fra 2006 
antydet at ytelse gikk ned 10 % både 
ved 30 °C og 15 °C, sammenlignet med 
baseline mellom 21 og 23 °C. En nyere 
studie (fra 2011) indikerte 4 % lavere 
ytelse ved kalde temperaturer, og 6 % 
lavere ved varmere temperaturer. Det 
er vanskelig å sammenligne tilgjengelig 
forskning er og angi generelle regler for 
produktivitetsøkning med god termisk 
komfort. Likevel: Forskning viser konse-

kvent at til og med moderat grad av 
personlig kontroll over termisk komfort 
kan gi ensifret forbedring i produktivitet. 

Lønnskostnader utgjør typisk 90% av totale 
driftsutgifter for bedrifter. Leieutgifter utgjør 
9 %, mens energikostnader står for den 
siste 1 %. 

KILDE: www.worldgbc.org

Lønn utgjør 90 %

World GBC tar også til orde for å gi velvære 
(wellbeing) en viktigere plass i diskusjoner 
om bærekraft og samfunnsansvar (Corpo-
rate Social Responsibility, CSR). Velvære 
kan bli mer konkret og menneske-fokusert 
enn det ofte ulne bærekraft-begrepet:
– Hvor lang tid går det da før vi ser den 
første ”chief wellbeing officer”? 

Velværesjef neste?

DAGSLYS: 
KONTORANSATTE MED 
VINDUSPLASS SOV I 
GJENNOMSNITT 46 MINUTTER 
LENGER HVER NATT.

PRODUKTIVITET OG VELVÆRE I KONTORMILJØTEKST & FOTO:  HILDE KARI NYLUND  

Omfattende forskningsresultater viser 
at bedre luftkvalitet kan føre til 8 - 11 % 
produktivitetsforbedring.

Ytelsen falt 66 % da deltakerne i en studie 
ble utsatt for ulike typer bakgrunnsstøy. I en 
annen oppga 99 % at kontorstøy som ubesvarte 
telefonanrop og snakking svekket konsen-
trasjonen deres. Det avhenger selvsagt av 
oppgaver, omgivelser og personlighet. 
– Men det er ikke tvil om at utstrakt støy fra 
tale, telefoner og lignende, spesielt i åpne 
kontorlandskap, kan forårsake større misnøye 
og produktivitetstap enn noen annen enkelt-
faktor, fastslår rapporten. 

Kontoransatte med vinduer sover i gjennom-
snitt 46 minutter lenger hver natt, ifølge en 
studie nevrologer gjennomførte i 2013. En om-
fattende studie fra 2008 (779 arbeidsstasjoner 
i 9 ulike bygninger) fant at det å ikke ha tilgang 
til vinduer utgjorde størst risiko for å være 
misfornøyd med lysforholdene. En studie blant 
universitetsansatte avdekket at de som hadde 
bedre dagslys og utsikt hadde 6.5 % færre 
sykedager. Eksperter tror nå at utsikt trolig er 
den mest betydningsfulle faktoren, spesielt når 
det byr på en tilknytning til naturen.

-66 %: 
 
BAKGRUNNSSTØY EN VERSTING

+ 8-11 % 
MED GOD LUFTKVALITET
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LOKALT INNEKLIMA 

Brukerstyrt 
klimatisering fungerte
En app som lar brukere styre aktiv tilluftsventil i cellekontor 
endret lufttemperatur – og ga fornøyde brukerne, viser 
masteroppgave fra Miljøhuset GK.

A
nders L. Antonsen gjorde 
tester ved ni cellekontorer i 
mars. Brukerne kunne regulere 
temperaturen trinnvis opp og 

ned med en app. Styringen av de aktive 
tilluftsventilene endrer temperaturen i 
rommet ved å endre luftmengde, ikke 
ved å endre temperaturen på tilluften. 

Bekreftet av målinger. Etter forsøks-
perioden gjennomførte Antonsen 
dybdeintervjuer med deltakerne. 
– De fleste brukerne mener at de 
kjenner en effekt når de styrer opp og 
ned, fastslo Antonsen da han pre-
senterte sin masteroppgave ved Høg-
skolen i Oslo og Akershus. Opplevelsen 
bekreftes av fysiske målinger Antonsen 
har gjennomført. 
–  Styringen endrer lufttemperaturen, 
men endringen er ikke større enn 0,5 
til 0,6 grader i løpet av 45 minutter, 
opplyser han. 

Interessante resultater. Sjefforsker 
Mads Mysen ved Sintef Byggforsk har 
vært veileder for Antonsen. Han synes 
det er veldig interessant at brukerne 
mener de merker en forskjell når de ber 
om høyere temperatur via app-en. 
– Man måler en forskjell også. Selv om 
det bare er en halv grad, betyr det litt, 
mener Mysen. 
Også Espen Aronsen, fagsjef energi 
i GK Norge, synes resultatene er 
interessante. Han tror det er mulig å få 
til større temperaturforskjeller under 
andre forhold. 
– Med 32 °C ute tror jeg effekten hadde 
vært større; vi har kjørt med ganske 
kraftige undertemperaturer under slike 
forhold, sier Aronsen. 

– Alle brukerne virker fornøyde med muligheten til 
å regulere inneklimaet, fastslår Anders L. Antonsen.

– Jeg tror at du også reduserer energibruken hvis 
du klimatiserer riktig i forhold til individuelle behov, 
sier Mads Mysen.

LOKALT INNEKLIMA TEKST:  HILDE KARI NYLUND  

– I åpne kontorlandskap er 
det ikke mulig å påvirke lokalt 
inneklima ved bare å bruke 
Lindinvent-ventiler, fastslår 
Ayalew Mulugata Kasa ut fra 
tester på Miljøhuset GK. 

T
o uker i mars fikk 22 medarbei-
dere tilgang til en app som lar 
dem regulere temperatur opp 
eller ned via aktiv tilluftsventil. 

Kasa intervjuet 15 av deltakerne i 
etterkant, og målte temperatur og 

– Vi må ta brukerne mer på alvor
Brukerstyrt klimatisering er framtida, 
om vi skal tro Mysen, som også er 
professor II ved Høgskolen i Oslo og 
Akershus. Det handler ikke bare om 
at en del blir misfornøyde når termisk 
klima styres i forhold til en normal. 
– Ved å la alle bli utsatt for det samme, 
bruker man også unødvendig mye 
energi, mener han. Internasjonalt er det 

– Uten mulighet for individuell 
kontroll blir ikke alle fornøyde. 
Det er på tide å komme et skritt 
videre, mener sjefforsker 
Mads Mysen i Sintef Byggforsk. 

gjort en del forskning på utstyr som kan 
varme opp og kjøle lokalt, for eksempel 
PC-tastatur med varmeelement og 
stoler med varmeelement og vifte. Da 
kan man klimatisere rom med 19-20 
grader framfor det man tror er komfort-
temperaturen. 
– Det gir flere fornøyde brukere og 
mindre energibruk, mener Mysen.  

lufthastighet i to kontorområder. 
– Brukerne mener de merket effekt, men i 
forhold til målingene virker det mer som 
psykologisk enn faktisk effekt, sa Kasa da 
han presenterte sin masteroppgave ved 
Høgskolen i Oslo og Akershus. Den største 
endringen i gjennomsnittlig romtem-
peratur han målte, var bare 0,3 °C. 

– Andre muligheter. Sjefforsker Mads 
Mysen ved Sintef Byggforsk har veiledet 
Kasa, og presiserer at konklusjonen er 
knyttet til den konkrete tilluftsventilen 
som er testet. 
– Lindinvent har radiell innblåsing langs-
med tak. Man kan få litt andre resultater 

ved å gjøre det på andre måter, tror Mysen. 
Som eksempel nevner han små dyser rett 
over eget hode, som på fly eller buss. 
– Med en annen type innblåsing kan 
man få effekt i kontorlandskap. Vi har 
ikke sett det siste ennå, mener Mysen. 

– Nyttig for oss. Fagsjef Espen Aronsen 
i GK Norge synes Kasas resultater er 
interessante. 
– Konklusjonene - at det er vanskeligere 
å få store temperaturforskjeller i et stort 
rom - er også nyttig informasjon for oss. 
Kanskje vi skal tenke annerledes, for 
eksempel heller se på hele soner, sier han. 

– For å få hele oversikten, bør 
man måle lengre perioder, presiserer 
Ayalew Mulugata Kasa.



36 37 

STUDENTOPPGAVER

Relevante problemstillinger 
er veien til suksess for dagens studentoppgaver
GK ønsker å etablere en sterk profil ut mot studenter med faglig 
relevant bakgrunn og vi ser at studentoppgaver bidrar til å skape gode 
ideer og spennende prosjekter.

I løpet av det siste året har flere studenter 
skrevet oppgave i samarbeid med GK, og 
tilbakemeldingene fra studentene er at de 
ble motivert av de relevante problemstill-

ingene de sto ovenfor.

Studentene forteller også at de sitter igjen 
med en følelse av å ha blitt ivaretatt og alle 
er fornøyde med å ha valgt en bedrift som er 
genuint interessert i å se studentene lykkes. 
De har fått satt teorien fra studiene ut i prak-
sis og de ser gjerne for seg å jobbe i GK etter 
endt utdanning.

Godt samarbeid gir gode resultater. Fagsjef 
Espen Aronsen roser flere av årets studenter 
og påpeker hvor viktig det er å gi potensielle 
arbeidstakere en god opplevelse.
– Det er viktig at vi er klare på hva GK kan 
tilby som veileder og at studentene sitter igjen 
med en positiv relasjon til GK.
Han tror nøkkelen er at studentene har god 
oversikt over hva de ønsker at oppgaven skal 
omfatte og en solid plan for fremdrift.
– Oppgavene jeg har tatt del i har produsert 
interessante resultater og det er helt klart funn 
som er viktige for GK, sier Aronsen.

Espen Aronsen, fagsjef i GK.

STUDENTOPPGAVERTEKST:  LINE ELISABETH SYVERSEN FOTO: GK

Fra hele Norge

 “Energimerking”
HiOA, Energi og miljø i bygg, bachelor
Tor Atle Solend, Viggo Lund Follestad, Aleksander Heen og 
Eirik Trygstad

- Vi valgte å skrive oppgave med GK etter en bedriftspresenta-
sjon under næringslivsdagen. Vi fikk et godt inntrykk av 
bedriften og syntes oppgaveforslagene på hjemmesiden var 
veldig interessante.
De satte også pris på veiledningen de fikk fra GK mens de 
skrev oppgaven.
- Vi har fått veldig god hjelp fra Bjørn S. Johansen, fagdirektør 
for ventilasjon i GK, og hans faglige kunnskap har vært et 
viktig bidrag til oppgaven vår.

“Energimerking”
HiOA, Energi og miljø i bygg, bachelor
Teresa Maria Valdemarsson, Henriette Halvorsen, Stine Lise 
Fossdal Skregelid og Ingvild Veddeng

- GK er en av de største i bransjen og vi synes det er en kul 
bedrift som gjør mye spennende. I tillegg er dere veldig aktive 
på studentarrangementer og våre forelesere nevner selskapet 
ofte i forelesninger.
Bacheloroppgaven ble skrevet i samarbeid med GK og SINTEF, 
hvor Miljøhuset GK ble brukt som måleobjekt. Tema var 
utvikling og implementering av varmepumpemodell i energi-
beregningsprogrammet TEK-sjekk Energi, og lønnsomhets-
vurdering av solfangeranlegg på Miljøhuset GK.
Jentene fra HiOA sier de har fått mye ut av å få veiledning av 
GK til oppgaven sin og vil absolutt anbefale andre studenter å 
gjøre det samme.
 – Bjørn S. Johansen, fagdirektør for ventilasjon i GK, ga oss 
alltid raske tilbakemeldinger og hvis han følte seg usikker hen-
viste han oss til andre dyktige kollegaer som Ole Jørgen Veiby, 
sier Teresa.
 
“Direkte brukerstyring av aktiv tilluftsventil i cellekontorer”
HiOA, Energi og miljø i bygg, master 
Anders L. Antonsen

Anders har skrevet oppgave om en app som lar brukere i 
cellekontor ved Miljøhuset GK endre lufttemperatur ved 
behov. Oppgaven er en del av SINTEF Byggforsk sitt Forklima-

Årets studenter kommer fra Høyskolen i Oslo og Akershus, 
Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Østfold, Høgskolen i Narvik 
og Handelshøyskolen BI. De har lært GK å kjenne det siste året, 
og skryter av oppfølgingen fra GK.

prosjekt. Det var slik han kom i kontakt med GK, i tillegg til at 
han kjenner til bedriften fra studentaktiviteter på høyskolen.
Problemstillingen er om det lar seg gjøre å påvirke lokalt 
termisk klima, altså arbeidsplassen rett under ventilen, med 
aktive tilluftsventiler i cellekontorer. Resultatene viser at det 
er en endring i lufttemperatur på kontorene, men den ligger 
på 0,5-0,6 grader. Alle brukerne som fikk teste denne appen 
var positive til muligheten for å kunne påvirke sitt inneklima, 
skriver VVS Forum.
- Jeg er kjempefornøyd med veiledningen jeg fikk av Espen 
Aronsen fra GK og Mads Mysen hos SINTEF. De har mye 
kunnskap og var alltid behjelpelige når jeg sto ovenfor nye 
problemstillinger. Espen syntes resultatene fra testene på 
Miljøhuset GK er svært interessante og poengterer hvor 
nyttige slike samarbeid er nyttige for GK (se også side 34).

“Direkte brukerstyring av aktive tilluftsventiler i 
kontorlandskap”
HiOA, Energi og miljø i bygg, master
Ayalew Mulugata

- Akkurat som Anders så har jeg skrevet oppgave i forbindelse 
med SINTEF Byggforsk sitt Forklima-prosjekt, men min 
oppgave omhandler brukerstyring av lokalt inneklima i åpne 
kontorlandskap i Miljøhuset GK.
Det var et utvalg på 22 brukere som fikk tilgang til å regulere 
temperatur opp eller ned ved å styre en aktiv tilluftsventil over 
egen kontorplass. Den største målte endringen i gjennomsnittlig 
romtemperatur var bare på 0,3 °C. Mulugata mener derfor den fak-
tiske effekten ligger psykologisk hos brukeren, skriver VVS Forum.
- Jeg er veldig glad jeg bestemte meg for å skrive oppgave sammen 
med GK og prosessen er preget av åpen kommunikasjon og 
raske tilbakemeldinger (se også side 35).

“Solfangere og varmepumper for tappevann 
- en mulighetsstudie”
HiB, Energiteknologi, bachelor
Nora Devik Lian, Ingrid Lie og Lise Marie Stokke

Ingrid hadde i fjor sommerjobb hos avdeling 952, Romerike 
Prosjektering og det var her hun ble tipset om mulighet for å 
skrive oppgave med GK. Jentene hadde fra før stor interesse 
for passivhus-konseptet og syntes derfor det var en unik 
mulighet å ha tilgang til Miljøhuset GK. 
- Hele prosessen har vært spennende og vi har lært kjempe-
mye av å velge temaet, sier Ingrid. Det har vært en stor fordel 
å ha et konkret prosjekt og det er motiverende å vite at dette er 
fremtiden innen energi.
Oppgaven ser på tre alternative løsninger til varmtvanns-
oppvarming på Miljøhuset GK, henholdsvis plane solfangere, 
vakuumrørsolfangere og varmepumpe som utnytter avkastluften u

Nora Devik Lian, Ingrid Lie og Lise Marie Stokke skrev oppgave om solfangere og varmepumper. 
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i ventilasjonsanlegget. Konklusjon er at varmepumpen er det 
billigste alternativet og er minst følsomt for endringer. 
Av solfangerne er de plane solfangerne mest lønnsomme og 
man vil her kunne tjene en økning i energipriser.
For Ingrid Lie gav erfaringen fra fjorårets sommerjobb mer-
smak og hun skal nå begynne fast ved Romerike Prosjektering. 

“Reelle energisparetiltak i bygninger knyttet opp mot ener-
gimerkeordningen”
HiN, Integrert bygningsteknologi, master
Marius Nygård og Sigurd Audun Leiros

- Oppgaven fikk vi utdelt av skolen og vi syntes Miljøhuset 
GK er et veldig spennende bygg. Men vi kjente også til GK fra 
studentarrangementer og som en viktig aktør i bransjen, sier 
Marius.
- Underveis har vi hele tiden fått god hjelp av veilederen vår 
Sergey Paramonov. At vi satt i Narvik og han i Oslo var ikke et 
problem. Vi ser på oss selv som heldige som har samarbeidet 
med en bedrift som har tatt oppgaven vår på alvor og gitt oss 
raske tilbakemeldinger. 

“Miljøhuset GK – Gap-analyse: BREEAM, inneklima og 
energi”
HiØ, Ingeniørfag bygg, bachelor
Jonas Grønnern, Kristine Margel Bjørkelund, 
Jørgen Jahren Raknes og Nicholas Olafsen

- Vi valgte GK da vi synes bygget deres er veldig spennende og 
vi brenner for faget energi og miljø i bygg. Etter en spennende 
omvisning hos Miljøhuset GK og å ha sett på hjemmesiden 

deres, bestemte vi oss, sier Kristine.
Formålet med oppgaven var å se hvordan Miljøhuset GK lå 
ann i forhold til målsetning om å klare “Excellent” sertifisering 
i BREEAM-klassifiseringssystemet. Dessverre nådde ikke 
Miljøhuset opp og endte på “Good” på grunn av sen igang-
setting av BREEAM i prosjektet, lite dokumentasjon og et 
avvik på -9 % i forhold til det prosjekterte energibehovet.
- For det første var det kult å jobbe med reelle oppgaver og vite 
at dette er informasjon som kan brukes i det virkelige liv. Vi 
fikk alltid raskt svar av Espen Aronsen og det var gøy å ha en 
engasjert veileder. 

“Investeringsanalyse, lease eller kjøpe «GK-biler»”
BI, Økonomi og administrasjon, bachelor
Gard Noren, Odd Erik Indrehus og Semi Pettersen

- Grunnen til at vi valgte GK er at vi kjente til bilene deres og 
vi synes bransjen deres er interessant, sier Semi.
Resultatet av oppgaven viser at GK vil tjene på å kjøpe biler til 
sin bilpark, og at det er lite lønnsomt å lease biler.
- Sammenlignet med mange andre studenter føler vi at vi har 
vært veldig heldig med valg av bedrift. Både Petter Johnson og 
Stine Hjartåker har svart raskt og problemstillingen de foreslo 
er reel. Det er motiverende når du skal jobbe så mye med en 
oppgave og se at resultatet har verdi for bedriften. 

Flere av studentene fikk jobb raskt etter studieslutt og noen 
av årets studenter har valgt å studere videre på masternivå. 
- Vi håper vi ser flere av disse dyktige studentene hos oss i 
fremtiden, sier HR-konsulent Line Elisabeth Syversen i GK.
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Holdning påvirket ikke elforbruk
Brukere får ofte skylda for gapet mellom beregnet energibehov 
og faktisk energibruk i bygninger. En gruppe britiske forskere 
undersøkte om holdninger påvirker energiforbruket knyttet til 
små elektriske apparater hos ansatte i kontorbygg. En spørre-
undersøkelse blant 81 deltakere i to kontorbygg avdekket at 
holdningene deres ikke hadde noe å si. I stedet brukte de 
apparatene ”automatisk”, det vil si ut fra vaner, ifølge en 
artikkel i Building and Environment. 

Reflektive skodder kjøler bedre
Interessen for passive tiltak for å redusere bygningers kjølelast 
har økt de siste årene. En italiensk studie fra Universitetet i 
Perugia har sett på en ny vri på en tradisjonell løsning for 
boliger: ”kjølige” skodder til vinduer. Slike skodder har 
overflate som reflekterer sollys om lag 75 % mer enn mørke 
skodder, ifølge lab-studier forskerne gjennomførte. Skoddene 
ble sammenlignet med vanlige varianter ved hjelp målinger 
ved to fullskala prototype-bygninger. De kjølige skoddene kan 
senke innetemperaturen opptil 2 °C , og spare 25 % av energi-
behov til kjøling. Det viser resultatene publisert i Energies. 

Inneklima og grønne sertifikater
Høy kvalitet på inneklima er en viktig del av grønne bygg. 
Forskere fra Universitet i Paris-Est har tatt for seg 31 ulike 
klassifiseringsverktøy for å se hvilke krav de har til inneklima. 
Volatile organiske forbindelser, formaldehyd og CO2 er 
forurensningskildene som oftest blir vurdert i klassifise-
ringene. De tre viktigste strategiene for å håndtere inneklima 
er kontroll av emisjonskilder, ventilasjon og målinger av 
inneklima. Alle verktøyene har med ventilasjon som en 
strategi for å håndtere inneklima, ifølge en artikkel i Building 
and Environment. 

Bedre inneklima framfor mindre 
skoleklasser
Inneklimaets betydning for akademiske prestasjoner er satt 
under lupen i en australsk-amerikansk studie. Praktisk talt alle 
skoler i et distrikt i Texas hadde gjennomført rehabiliteringer 
for å bedre inneklimaet. Data om elevenes prestasjoner ble 
analysert og kontrollert for forvekslingsfaktorer. Resultatene 
indikerte – ikke overraskende – at prestasjoner på standardi-
serte tester blir bedre med bedre inneklima. Fravær påvirkes 
derimot ikke. 
– Røffe beregninger antyder at rehabiliteringer som forbedrer 
inneklimaet kan være en mer kostnadseffektiv måte å øke 
score på standardtester enn det å redusere størrelsen på skole-
klasser, skriver Tess M. Stafford i Journal of Environmental 
Economics and management. 

Gangavstand øker verdi
Hvordan påvirker det å ha daglige aktiviteter i gangavstand 
et nabolag? En gruppe amerikanske forskere undersøkte 
170 nabolag i en middels stor by med tanke på livskvalitet og 
bærekraft. Verktøyet Walkscore ble brukt til å tallfeste 
”walkability” i form av hvor lett tilgjengelige aktiviteter er til 
fots. Ifølge tidsskriftet Cities viser resultatene at det å ha 
aktiviteter i gangavstand øker verdier på boliger i nabolaget, 
og senker kriminalitet. 

FORSKNINGSNYHETERTEKST:  HILDE KARI NYLUND  STUDENTOPPGAVER

Jonas Grønnern, Kristine Margel Bjørkelund, Jørgen Jahren RAknes og Nicholas Olafsen så nærmere på om Miljøhuset GK kvalifiserte til BREEAM Exellent.
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GKs største totaltekniske entreprise
GK er tildelt den totaltekniske entreprisen (TTE) ved det 
nye sykehuset til Landsforeningen for hjerte- og lunge-
syke ved Gardermoen. Kontrakten er verdt 247 millioner 
kroner, og GK skal levere fagene ventilasjon, byggauto-
masjon, rør, kulde og elektro.

- Dette er en stor TTE for GK. Vi har ansvaret for både 
prosjektering og utførelse innen alle tekniske fag, sier regions-
direktør Oslo i GK, Arne Dahl. 
LHL-klinikkene Gardermoen skal bli et nasjonalt kraftsenter 
for hjerte- og lungesyke, hvor LHL samlokaliserer dagens 
aktiviteter fra Feiringklinikken og Glittreklinikken. I tillegg 
skal det etableres nye tilbud. 
– Dette vil bety et enda bedre tilbud for de hjerte- og lunge-
syke, at vi kan behandle flere pasienter, og at flere grupper kan 
få nyte godt av den kompetanse vi har, sier generalsekretær 
Frode Jahren i LHL. 

Sykehuset blir på ca. 28 500 m2 og prosjektet har en kostnads-
ramme på over 1 milliard kroner. Bygningsmassen fordeles 
på fire bygg; sengepost, pasienthotell, produksjonsbygg og 
kontorbygg.
Det er eiendomsutvikler Aspelin Ramm Eiendom AS som 
sammen med det svenske eiendomsselskapet Hemfosa skal 
bygge og eie sykehuset, mens LHL skal leie lokaler for å drive 
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pasienttilbudene. HENT er hovedentreprenør i prosjektet. 
Første spadetak tas høsten 2015.

Ambisjonsnivået for bygget er energimerke A, og GKs leve-
ranse inneholder blant annet behovsstyrt ventilasjon og belys-
ning. Deler av sykehuset utstyres med Lindinvent, samme 
løsning som GK selv benytter i Miljøhuset GK på Ryen i Oslo. 
GK Norge prosjekterer og utfører alle tekniske fag i samarbeid 
med sine datterselskaper GK Rør og GK Elektro; rør, elektro, 
ventilasjon, automasjon og kulde. 
De samlede investeringene i LHL-sykehuset utgjør NOK 
1,4 mrd. I dette inngår tomte- og infrastrukturkostnader og 
merverdiavgift. Byggestart er planlagt til september 2015 med 
beregnet overlevering i januar 2018.

Hjelper Kina med å bygge passivhus
En av Kinas ledende klima- og miljøorganisasjoner 
bygger passivhus inspirert av Miljøhuset GK.

Yinchuan er hovedstaden i den kinesiske provinsen Ningxia; den 
minste av Kinas provinshovedsteder med «bare» ca 2 millioner 
innbyggere. Her, 120 mil vest for Beijing, er organisasjonen 
Ningxia CDM Service Centre i ferd med å bygge et passivhus 
modellert på Miljøhuset GK og Norsk standard for passivhus. 
Sammenlignet med norske forhold, er somrene i Yinchuan noe 
varmere mens vintrene har like lave temperaturer. 

- Kineserne tok kontakt med Innovasjon Norge for å finne en 
norsk samarbeidspartner til prosjektet. Da var det naturlig at 
de kom til oss, sier fagansvarlig for energi, Sven Karlsen i GK. 
Dermed ble Karlsen og Espen Aronsen invitert til Yinchuan 
for å se på forholdene og komme med innspill til byggeprosessen. 
Siden har en større delegasjon kommet til Oslo for å se nær-
mere på Miljøhuset GK på Ryen.

- De ble svært imponert over hva GK har fått til. Det var ikke 
det at de ikke trodde på teorien bak huset, men «seeing is 
believing» som det heter, forteller Karlsen.

Det planlagte bygget i Kina, som blir på nærmere 2000 m2 
fordelt på fire etasjer, skal stå ferdig i løpet av 2016. Bygget 
skal benyttes av Ningxia CDM Service og være et forbilde-
bygg. Det er også lagt planer om utrulling av flere passivhus i 
regionen etter samme modell.
Det er likevel ikke bare å ta tegningene fra Miljøhuset GK og 
sette det opp i Kina. Det er flere faktorer som gjør at bygget 
ikke blir en blåkopi.
- I Norge har vi en sterk tradisjon for å benytte treverk i bygg, 
og det har vi også gjort i Miljøhuset GK på Ryen. I Ningxia 
er området så å si avskoget, og man bruker i større grad bare 
betong. Vi får heller ikke benyttet Lindinvent-systemet der, 
men det skal bygges etter samme prinsipp som Miljøhuset GK, 
forklarer Karlsen.

TEKST:  MAGNUS BRATTSET DRABLØS NYTT

Lysere tider i Rissa 
kommune
Trøndelagskommunen Rissa er en av kommunene 
som har kommet lengst med sitt EPC-prosjekt, og 
tallene så langt ser svært lovende ut.

Energisparekontrakten mellom Rissa og GK Norge 
ble inngått i 2014. Kommunen med 6500 innbyggere 
ved kysten i Sør-Trøndelag ønsket å energieffektivisere 
nærmere 33.000 m2. Til å begynne med har man blitt 
enige om å kjøre Rissa helsetun som pilotprosjekt.

GK og Rissa går nå inn i den tredje fasen av EPC-kon-
trakten, hvor man begynner å spare penger. I første fase 
leverte GK forslag til tiltak med tilhørende besparelser, 
mens man i andre fase gjennomførte de tiltakene kom-
munen bestemte seg for.

GK har overlevert Rissa helsetun til kommunen. 
Helsetunet har fått en kraftig oppgradering med blant 
annet to nye ventilasjonsanlegg, tre varmepumper og 
optimalisering av varmesentraler. Før GK satte i gang 
utbedringene var strømbruket på hele 2 400 106 kWh/år. 
Ambisjonen er at helsetunet skal driftes med 
1 379 963 kWh/år. 

- Dette var et utfordrende prosjekt for oss. Det ble en ny 
måte å tenke på med et mer tverrfaglig fokus, forteller 
prosjektleder Arne Christiansen i GK.
Gjennom arbeidet med å energieffektivisere Rissa helse-
tun ble også GK godt kjent med de tekniske anleggene.
- Underveis dukket det opp flere utfordringer og 
muligheter utenfor EPC-kontrakten som kan følges opp, 
sier Christiansen.

Nå er altså ni større tiltak gjennomført med en total 
investering på 3 591 000. De første målingene viser at 
Helsetunet nå bruker 35 % mindre energi, og GKs energi-
ingeniører jobber kontinuerlig med å redusere ytterligere. 
Det reduserte energibruket vil i løpet av fem og et halvt 
år finansiere investeringen.
Etter at arbeidet med EPC-avtalen kom i gang har flere 
bygg blitt innlemmet i kontrakten, og GK er i ferd med å 
utbedre flere bygninger i kommunen.

En annen utfordring for kineserne blir et svært tett bygg. I 
vanlige byggeprosjekter i Kina benyttes det i dag materialer 
med høyere konsentrasjon av kjemikalier enn hva vi tillater i 
Norge, noe som fører til helsefarlig inneklima i et passivhus.
- Vi har vært veldig nøye på å sikre at det bare benyttes sikre 
materialer, forteller Karlsen, og påpeker at man også må ta 
høyde for den utbredte luftforurensningen i området. GK 
deltar i prosjektet som rådgivende konsulenter.

- Et veldig spennende prosjekt. Innovasjon Norge er sterkt 
involvert i prosjektet, og prosjektleder Gao Peng beskriver 
allerede prosjektet som en suksesshistorie.
- Passivhus-prosjektet i Ningxia-provinsen blir en milepæl. 
Vi får svært gode tilbakemeldinger fra Ningxia CDM Service 
Centre, som har latt seg imponere av GK og Miljøhuset GK på 
Ryen, forteller Peng.
Nå håper han og innovasjon Norge at prosjektet kan være 
forbilde for flere næringsbygg i Kina.
- Kina er i gang med en helt unik urbaniseringsprosess, og 
kinesiske bygninger er svært lite energieffektive. Vi håper 
dette prosjektet kan være eksempel til etterfølgelse, sier Peng.

•	Etablert	i	2003.	Regnes	av	FN	som	en	av	pionerene	innen	utvikling	
 av bærekraftig industri i Kina.

•	Jobber	for	å	lage	forbildeprosjekter	til	inspirasjon	for	næringsliv	
 og organisasjoner.

•	Støtter	bedrifter	med	implementering	og	gjennomføring	av	
 klimatiltak.

•	Har	iverksatt	blant	annet	flere	vindmølleparker	i	Ningxia-provinsen.

KILDE: www.cdmbazaar.net

Ningxia CDM Service Centre

(Illustrasjon: Nordic Office of Architecture)

Fagansvarlig for energi, Sven Karlsen, under et besøk i Yinchuan. (Foto: Espen Aronsen)
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– Det er lønnsomt å satse på miljø, sier kommunikasjonssjef 
for Fylkesmannen i Oppland, Ivar Ødegaard, til Gudbrands-
dølen Dagningen.
Kontorkvartalet på Nordre Ål i Lillehammer skal romme kon-
torene til både Fylkesmannen i Oppland og Statens vegvesen. 
GK Norge og GK Rør har levert behovsstyrt ventilasjon og rør.

Bygget registrerer hvor mange personer som er i ethvert rom 
til enhver tid, og tilpasser belysning, ventilasjon og temperatur 
etter anslått behov. Hele komplekset har en prislapp på rundt 
500 millioner kroner.
– Vi er pålagt å ha et A-bygg. Det blir litt dyrere husleie, men 
vi går foran hva gjelder miljøet. Og så er det flott her, fastslår 
Ødegaard.

Klassifiseringen A-bygg tilsier at bygget ikke bruker mer enn 
85 kWh/m2. Prosjektet regnes som byens største byggeprosjekt 
siden OL i 1994, og kvartalet teller 21.000 m2.

Flytter inn i Lillehammers 
første A-bygg
Fylkesmannen i Oppland sine nye kontorer i Lillehammer 
er blant mjøsbyens mest avanserte og miljøvennlige. 
Godt inneklima er levert av GK.
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For at bygget skal kunne oppnå såpass lavt energibruk, er GK 
hyret inn for å drifte bygget de neste ti årene.
– Dette er meget komplekst, og vi inngår en drift- og ser-
viceavtale hvor bygget driftes på ingeniørnivå. Det er slutt 
på vaktmester med skrutrekker, forteller økonomisjef Rune 
Stensvehagen i Rosenlund Kontorbygg AS.

Avtalen inkluderer blant annet et energiovervåknings-
system(EOS) hvor ingeniører i GK følger byggets energibruk 
til en hver tid, avdekker avvik og kommer med forslag til 
utbedringer. Serviceavtalen dekker også tjenester innen 
byggautomasjon, rør og kulde. Det er GK på Lillehammer som 
håndterer serviceavtalen.

GKs leveranse. GK har levert ventilasjon, automatikk, 
klimakjøling, datakjøling, klimaaggregater, varmepumpe, 
sanitæranlegg og røropplegg for kjøling.
Varmepumpen på 280 kW dekker 85 % av varmebehovet, de 
resterende 15 % dekkes av fjernvarme. Om sommeren benyttes 
frikjøling.
Klimaanlegget har 700 kW kapasitet, og kontorer og møterom 
kjøles via ventilasjon.
Ventilasjonen består av 20 aggregater med en samlet kapasitet 
på nærmere 200.000 m3/h, hvor 18 av anleggene er balanserte 
og 2 avtrekksanlegg i parkeringsarealene. Aggregatene er 
desentraliserte med ett aggregat i hver etasje i det ene bygget 
og to aggregater per etasje i det andre.

GK Konsern henter ny CFO med tung erfaring
For å møte utfordringene med GKs sterke utvikling de 
senere år, er Jo Sverre Aasheim ansatt som konsern-
direktør finans i GK Konsern AS.

Grunnet konsernets sterke utvikling de senere årene er det 
behov for å styrke staben på konsernnivå. Dette medfører at den 
nåværende stillingen som Konserndirektør Økonomi deles i 
Innkjøp og Logistikk og Finans og Økonomi.

Mangeårig Konserndirektør Finans i GK, Stein Løvdahl, tiltrer 
i den nyopprettede stillingen som Konserndirektør Innkjøp og 
Logistikk, og Jo Sverre Aasheim er ansatt som Konserndirektør 
Finans (CFO).

Jo Sverre Aasheim er 49 år og har utdanning som siviløkonom. 
Han har jobbet tidligere som analytiker innen skipsfinansiering 
hos Bergersen D.Y., Senior revisor hos KPMG, økonomisjef hos 
Scandiakonsult, CFO hos Rambøll og kommer nå fra stillingen 
som CFO hos iSurvey Group.
- Det er med stolthet og stort engasjement jeg har takket ja til 
å bli ny finansdirektør i GK. Jeg oppfatter GK som en veldrevet 
organisasjon med meget høy kompetanse og profesjonelle ledere i 
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– Måtte gripe sjansen nå
– Når GK skifter fagdirektør ventilasjon etter 40 år, måtte 
jeg gripe sjansen. Hvis takten holder seg, ville jeg være 
82 år ved neste mulighet, sier Sturla Ingebrigtsen.

1. oktober begynte han som fagdirektør ventilasjon i GK 
Norge, for å overta etter Bjørn S Johansen som går av med 
pensjon fra nyttår. 
– Jeg ser dette som en svært interessant stilling i ventilasjons-
bransjen, ikke bare i GK. Selskapet har utviklet seg veldig 
positivt de siste fem til ti årene; de tar samfunnsansvar og 
bransjeansvar ved å gå foran, engasjere seg i forsknings-
prosjekter og utfordre bransjen. Sånne ting liker jeg som er 
glad i faget, understreker Ingebrigtsen, til nå markedssjef i 
Systemair. 

Større faglig bredde. – Hvordan blir det å jobbe for en entre-
prenør i stedet for produsent?
– Jeg får nok andre og mer sammensatte utfordringer. I dag 
handler det om produkter, selv om jeg engasjerer meg mye 
faglig, svarer Ingebrigtsen. 
Det siste året har han blant annet skrevet ny versjon av lære-

boka Ventilasjonsteknikk. 
– Faglig blir det noe mye mer 
bredde i GK enn hos Systemair, 
og det å jobbe tverrfaglig gjør 
utfordringene mer spennende. 
Det å ta hensyn til automatikk, 
elektro og rør blir lærerikt. 
Byggherren er tjent med at vi sitter 
sammen og finner ut hva som er 
kostnadsoptimalt. Her vil GK ha sin forse, mener Ingebrigtsen. 

– Må gi noe tilbake. Han regner med å fortsette som en 
synlig person i bransjen, ved å skrive fagartikler og holde 
foredrag i ulike sammenhenger. Det vil bidra til å gjøre GK 
synlig som en attraktiv arbeidsgiver. 
– Samtidig er det GK-ansatte ute i produksjon som betaler 
lønna mi, så det blir viktig at jeg får gitt noe tilbake til dem. 
Som ressursperson i stab må jeg yte noe for fellesskapet. Om 
folk sitter i Oslo, Porsgrunn eller Steinkjer må de føle at de får 
noe tilbake. Det blir spennende å se hvordan vi skal få dette 
samspillet til å fungere, sier Ingebrigtsen. 

TEKST:  MAGNUS BRATTSET DRABLØS & HILDE KARI NYLUND FOTO: ?

Det nye Rosenlundkvartalet på Lillehammer (Foto: Jarle Amble)

alle ledd, sier Aasheim.

Hans ansvarsområder har strukket seg 
fra allmenn ledelse og styrearbeid til 
utvikling av prosesser og metoder for 
budsjettering, controlling, nøkkeltalls-
analyser, bedriftsovertagelser og 
utvikling av felles støttefunksjoner i 
konsernmodell.

I hans tidligere stillinger har han sittet tett på bygge- og eiendoms-
bransjen og forstår derfor våre forretningsmodeller. Han gleder seg 
derfor til å komme til GK og en bransje og et miljø han kjenner godt.
- Jeg ser på GK som en viktig bidragsyter til å skape langsiktige 
og bærekraftige løsninger for sine kunder og samfunnet. Dette 
ønsker jeg å være en del av så valg av selskap var enkelt, sier 
Aasheim, og legger til:
- Jeg gleder meg til kunne bidra til at GK blir enda sterkere på 
sine respektive og potensielle markeder. Det er store muligheter 
for lønnsom vekst og jeg ser frem til å arbeide med disse 
utfordringene.
Aasheim hadde sin første arbeidsdag i GK mandag 4. oktober.




