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TEKST:  HARALD SOLA BERENTSEN TOTALTEKNISK SERVICE 

Et godt inneklima er en forutsetning for oss alle og det har stor betydning for 
at vi skal kunne yte maksimalt, uansett om det gjelder hjemmemiljøet eller på 
jobben. Tekniske installasjoner har avgjørende betydning for helse og miljø.

A
vansert teknologi i dagens bygg 
blir stadig mer avansert. Å mestre 
denne teknikken til fulle, krever 
høy kompetanse innen flere ulike 

tekniske fag, forteller Kim Silversparf (32), 
salgs- og avtalesjef for Gunnar Karlsen 
Sverige AB. 
- Uten tilfredsstillende kompetanse risikerer 
vi at våre ulike installasjoner ikke spiller 
sammen, men motarbeider hverandre. 
Resultatet kan bli krevende og kostbare 
utbedringer og misfornøyde kunder. 
TotalTeknisk Service (TTS) innebærer at 
vi i GK tar ansvaret for all teknikk; drift, 
administrasjon og nødvendig samordning 
innen områder som ventilasjon, kulde, 
byggautomasjon, el-fag, VVS, energi og 
miljø, brannvarsling, sprinkleranlegg, 
inngangskontroll og data/tele.

Drift innen alle områder. Med en TTS-
avtale overlater kunden ansvaret for sin 
daglige drift uansett teknikk-område, 
understreker Silversparf.  
– Vi tilbyr kunden en fast kontaktperson, 
med høy kompetanse, å forholde seg til 

innen de ulike fagområdene som omfattes 
av driftsavtalen. Kundeforholdet begynner 
som regel med en teknisk og funksjons-
messig vurdering av det aktuelle bygget. 
Dette gjør det mulig for oss å skreddersy 
løsninger som gir kunden optimal kompe-
tanse og optimale løsninger. Vi finner 
totale løsninger som tilfresstiller kundenes 
ønsker og krav. Ved å inngå en TTS-avtale 
med oss i GK, kan kundene benytte sin tid 
og sine krefter på å konsentrere seg om det 
de er best på. 

Listen legges høyt. TTS-avtalene stiller i 
følge Silversparf svært høye krav til GKs 
medarbeidere:
- For det første krever det at teknikerne 
har detaljerte kunnskaper om de aktuelle 
komponentene for å kunne feilsøke, for å 
sikre optimal drift og forbedre anleggene 
for å kunne utrede teknisk og økonomisk 
tilfredsstillende løsninger. Det krever 
videre at vi har prosjektledere med gode 
kunnskaper om lover og bestemmelser 
som regulerer endringer i bygget forårsaket 
av endrede behov som brukerne av bygget 

måtte ha. Hvilke hensyn må vi ta når det er 
snakk om en større ombygging? 
Kundeansvarlig sørger for at alle tekniske 
installasjoner er i overensstemmelse med 
myndighetenes krav på alle områder, og 
samtidig sørge for at bygget skal fungere 
optimalt i framtiden.

Økte krav. - Vi stilles stadig overfor 
strengere krav, men det gir samtidig et GK 
som utvikler og forbedrer seg kontinuerlig, 
konstaterer Silversparf. 
– Vi er en dynamisk bedrift, der viljen til 
at vi stadig skal bli bedre gjennomsyrer 
hele virksomheten. Jeg vil ikke utelukke 
at det er det som ligger bak resultatene fra 
vår siste medarbeiderundersøkelse som 
avslørte at vi tilhører en liten gruppe med 
enestående score. Mer enn 90 prosent av 
våre ansatte betrakter GK som et trivelig 
sted å jobbe, at man blir sett av bedriften 
og at man har muligheter for å utvikle 
seg. Dette er et glimrende resultat som 
vi er svært fornøyde med; det er ikke til 
å undres over at vi vokser og blir mer 
lønnsomme år for år.

Miljøhuset GK viser vei, på flere områder
Miljøhuset GK er et bygg som har fått 
mye oppmerksomhet gjennom media, 
og det med rette! Det var Norges 
største passivhus når det ble åpnet, 
og er i dag et av få passivhus som 
dokumentert ikke bruker mer energi 
enn beregnet.

Løsningene på Miljøhuset er i hovedsak 
satt sammen av konvensjonelle løsninger, 
fritt tilgjengelige på det kommersielle 
markedet, men på et punkt har Miljøhuset 
skilt seg ut; oppvarming via tilluft. Løsningen 
har blitt høylytt diskutert i ventilasjons-
bransjen, da tidligere erfaringer hadde 
vist at dette ga et dårlig inneklima. GK 
visste imidlertid at forutsetningene har 
endret seg siden «forrige gang» man 
forsøkte dette, noe som gjør at man ikke 
automatisk kan stole på gammel lærdom. 
Beregninger og vurderinger gjort på 

planleggingsstadiet, dokumenterte at dette 
skulle gå bra.

Nå har forskningsprosjektet ForKlima, 
i regi av Sintef Byggforsk, gitt GK fullt 
medhold i alle våre påstander. Her har 
man undersøkt om inneklimaet oppleves 
bra, om ventilasjonseffektiviteten er høy, at 
det ikke er trekk, osv. Forskningsprosjektet 
bekrefter altså at oppvarming via tilluft 
er en løsning som kan anbefales, så fremt 
forutsetningene er tilstede.

Vi mener at Miljøhuset GK, og forsknings-
prosjektet ForKlima, har vært med å forme ny 
TEK (siste revisjon 1.1.2016). Veiledningen 
nevner spesifikt oppvarming via tilluft som 
en energifleksibel løsning, og Jan Tore Sanner 
(Kommunal- og moderniseringsminister), og 
Tine Sundtoft (Klima- og miljøminister), 
valgte sågar Miljøhuset GK når revidert 
TEK skulle offentliggjøres.

Konklusjonen må være at ingeniørkraften 
i GK har satt tydelige spor, helt opp til 
regjeringen. Vi er en aktør å regne med 
når nye veier skal gås opp, og denne 
kompetansen setter oss i førersetet i det 
norske markedet.  

Jon Valen-Sendstad, Konsernsjef GK Konsern
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BYGGEMESSEN BATIMAT

Her bygger de 

 Europa Det ble ikke spart på noe da 
europeisk byggebransje ble 
samlet under samme tak under 
verdens største byggemesse 
Batimat.

1
0 minutter unna Charles du Gaulle 
flyplass utenfor Paris ble et av 
Europas største messeanlegg fylt 
opp av fransk og internasjonal 

byggebransje for en hel uke i november. 
Messeområdet består av intet mindre enn 
8 gigantiske haller, og dekker 246 000 
kvadratmeter. Det tilsvarer mer enn 34 
fotballbaner.
 På et slikt enormt område er det lett å gå 
seg vill. Og man ender opp med å gå mye. 
Inneklimas utsendte kunne loggføre over 
en mil til fots bare inne på messeområdet 
første dag. Dette ble også bekreftet av messe-
arrangøren som fortalte om avstander på 
1,3 mil daglig blant flere av deltakerne.

Tre avdelinger. Messen er delt opp i 
tre hovedutstillinger. Den tradisjonelle 
Batimat-messen er størst og legger beslag 
på fire av de åtte hallene. Her presenteres 
i stor grad alt innen konstruksjon - fra 
power tools og kraner til takstein, dører, 
vinduer og 3D-printere for betong.

Ideobain er avdelingen for baderoms-
bransjen med de siste nyhetene innen 
badekar, toaletter, servanter og andre 
våtromsløsninger. Til dette har de fått en 
egen hall.
En av årets “nyheter” ved Batimat, er at 
Interclima igjen er en del av programmet. 
Messen, som tar for seg forskjellige 

inneklimaløsninger har ikke vært en del 
av Batimat på mange år, men er nå tilbake 
i det gode selskap. Fordelt på tre enorme 
haller stiller blant annet ovnsprodusenter, 
varmepumpeselskaper, ventilasjonsprodu-
senter, kjølemedieprodusenter og aggregat-
produsenter ut sine produkter.

Få nordiske. - Vi er her nede for å skaffe 
oss en fot innenfor det franske markedet, 
forteller Richard Lindskog, markeds- og 
salgsansvarlig i det svenske armatur-
selskapet LK Armatur.
De er en av svært få nordiske aktører som 
har valgt å være tilstede med en stand på 
en av verdens største byggemesser.

BYGGEMESSEN BATIMATTEKST & FOTO:  MAGNUS BRATTSET DRABLØS

Morgendagens bygninger er ikke designet enda. 
Batimats rolle er å gi arkitekter og byggenæringen 
en forsmak på de mest innovative produkter, 
systemer og byggeteknikker.“
Messedirektør Guillaume Loizeaud.

- Det er ikke så mange aktører i dette 
markedet, og vi trenger ikke mange nye 
avtaler før dette er lønnsomt for oss, 
forteller Lindskog.
Han trekker også frem muligheten til 
å bygge nettverk som en av de store 
fordelene ved å være tilstede.
- Det er flere aktører her som viser frem 
sine produkter som er avhengig av leve-
randører som oss, og da er veien mellom 
utstillingene kort, påpeker Lindskog.

- Spennende med interesse fra utlandet.
Selv om det ikke var noen norske utstillere 
på messen i Paris, var Oslo kommune 
sammen med Futurebuilt og Snøhetta 

Arkitekter invitert til å holde foredrag om 
hvordan Oslo fokuserer på fremtidens 
bygg i dagens byutvikling.
- Vi er opptatt av å formidle våre erfaringer 
med å bygge og utvikle klimaforbilder 
– både bygg og byområder. Det er 
spennende at det også er interesse fra 
utlandet for dette programmet vårt. 
Gjennom slike arrangementer er vi med 
på å bidra til å få til eksport av norsk kompe-
tanse, sier programleder Birgit Rusten i 
Futurebuilt.
Oslo kommune er en sentral partner i 
Futurebuilt-programmet som har som 
målsetning å vise at det er mulig å skape 
klimavennlig byutvikling og arkitektur.

- I dette oppdraget ligger det en viktig opp-
gave i å formidle resultater og erfaringer. 
Primært i Norge, men også internasjonalt. 
Det skaper positiv oppmerksomhet rundt 
det vi gjør, og kan inspirere andre aktører 
til å starte lignende program, sier 
Eili Vigestad Berge, prosjektleder for 
Futurebuilt i Oslo kommune. 
Foredraget under Batimat er ikke den 
første gangen Futurebuilt eksponeres i 
utlandet. Rusten mener Oslo er et godt 
forbilde når det gjelder å legge til rette for 
miljøvennlige løsninger. 
- Jeg tror at vi har etablert en modell med å 
få til innovasjon i byggebransjen gjennom 
forbildeprosjekter som har overførings- u

 Dette er bare én av de åtte hallene som utgjorde byggemessen Batimat.
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BYGGEMESSEN BATIMAT

verdi til andre land og kontekster. Vi jobber 
med de aktørene som ønsker ågå foran for 
å skape grønne løsninger og bidra til det 
grønne skiftet, sier Birgit Rusten.
Det var knapt et sete ledig da de sammen 
med Jette Hopp fra Snøhetta presenterte 
prosjektet på Batimat. Det kom flere 
spørsmål fra salen etter foredraget, og det 
var flere studenter som tok kontakt med 
foredragsholderne.
- Jeg opplever at den interessen vi møter, 
er et tegn på at det vi gjør gir resultater og 
blir lagt merke til. Det er en viktig tilbake-
melding for oss, som vi tar med oss inn i 
andre halvdel av Futurebuilt-programmet, 
der det blir enda sterkere fokus på formid-
ling av resultater, forteller Eili Vigestad Berge.  

Morgendagens byggenæring. Det jobbes 
målrettet på de forskjellige standene for 
å rekruttere nye samarbeidspartnere, og 
bevæpnet med strekkodescanner lagrer 
leverandørene kontaktinformasjonen til 
nye kontakter.
- Morgendagens bygninger er ikke designet 
enda. Batimats rolle er å gi arkitekter og 
byggenæringen en forsmak på de mest 
innovative produkter, systemer og 
byggeteknikker, uttaler messedirektør 
Guillaume Loizeaud.
Han er overbevist om at messen er en 
essensiell arena for å utvikle byggenæringen.
- Dette er en unik plattform som fokuserer 
på dagsaktuelle temaer i bransjen som 
«Fremtidens bygg», «Arkitektur og klima» 
og svært gode muligheter for utstillere 
og besøkende til å møtes og knytte rela-
sjoner. Alt dette fører til at nye produkter 
og kunnskap tas i bruk og utvikler nye 
markeder.

- Flere kan ha utbytte. Naturlig nok 
vekket messen i Paris interesse hos messe-
arrangører også i Norge. Arne Markussen, 
sjef for «Bygg Reis Deg» som arrangeres 
årlig på Lillestrøm, lot seg imponere og 
inspirere.
- Jeg er her nede for å se på arrangementet 
og utstillere. Det er spennende å føle på 
intensiteten på gulvet og lære av 
arrangøren og studere hvordan utstillerne 
her jobber, forklarer Markussen.
Han tror flere norske aktører burde besøke 
messen i Paris.

BYGGEMESSEN BATIMAT

- Alle selskaper som har et ønske om å 
eksportere sine produkter ut av Norge kan 
ha et utbytte av denne messen.
Om «Bygg Reis Deg» nå endres på 
bakgrunn inspirasjon fra Batimat, vil ikke 
Markussen avsløre.
- Det er litt tidlig å si, men vi gjør 
justeringer på alle våre arrangementer for 
å tilpasse oss våre til enhver tids ramme-
vilkår.

•	 2436	utstillere,	hvorav	51	%	var	
	 internasjonale	aktører

•	 246	000	kvadratmeter	messeområde

•	 353	632	besøkende,	hvorav	nærmere	20	%	
	 er	internasjonale

•	 200	foredrag	og	workshops

•	 70	internasjonale	delegasjoner	med	
	 representanter	fra	180	land	besøkte	messen

Fakta:

Systemair og Lindab (bildet øverst til høyre) var tungt til stede på messen og viste frem sine produkter.

Produsenten Climalife ble tildelt en inovasjonspris under messen for sin smarttelefon app. Richard Lindskog (t.v.), markeds- og salgsansvarlig i det svenske armaturselskapet LK Armatur, jaktet nye 
samarbeidspartnere på det europeiske markedet. 
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ADIABATISK KJØLING ADIABATISK KJØLING 

D
e fleste er skeptiske til å tilføre fukt i ventilasjonsanlegget, kan 
Nielsen fortelle, - men jeg vil anbefale denne teknologien 
til absolutt alt som heter komfortventilasjon. Grunnen 
til at mange er tilbakeholdne med å benytte adiabatisk 

kjøling er at det krever tilføring av fukt i anlegget og det anses 
som skadelig når man ikke har tilstrekkelige kunnskaper om 
hvordan dette egentlig foregår. 
Metoden har sine store fordeler når det gjelder energibesparelse. 
Skjønt det finnes land i Europa som ikke tillater teknologien 
ettersom vann er en større knapphetsressurs enn elektrisitet.  
Tenk deg at du fordamper én liter vann i sekundet, da får du en 
kjøleytelse på 2500 kW, altså en kjøling som tilsvarer omkring 
3000 kjøleskap. Å kjøle på denne måten er utrolig effektivt og 
økonomisk; vi benytter vann direkte på avtrekket og veksler mot 
inngående og får kjølt den ned omkring fem til seks grader.

Hva betyr adiabatisk? Selve begrepet ’adiabatisk’ betyr ’ugjennom-
trengelig’. Begrepet beskriver en prosess som skjer uten noen form for 

utveksling av varme eller masse med omgivelsene. Begrepet benyttes 
særlig om termodynamiske tilstandsendringer i gasser. En adiabatisk 
utvidelse av gasser, som for eksempel luft, fører til kjøling, mens en 
kompresjon vil føre til oppvarming av luften. 
Dette fenomenet har en vesentlig betydning innen meteorologien. 
Oppadgående luft utvider seg ettersom trykket blir lavere. Resul-
tatet blir en avkjøling av luften på cirka 1 grad ved 100 meter 
stigning, forutsatt at luften ikke kondenserer og danner skyer. På 
den annen side, vil synkende luft få en temperaturstigning på om-
kring 1 grad for hver 100 meter. Den adiabatiske prosessen spiller 
altså en viktig rolle i atmosfæren, og adiabatisk nedkjøling er den 
viktigste årsaken til skydannelse og nedbør.

Vi ser det hver dag. - Prinsippet her har vært kjent for menneske-
heten i alle år, presiserer Nielsen, - vi kan observere det på 
himmelen nesten hver dag. Dette er det samme som vi kan se når 
det gjelder skydannelse. Energiinnholdet i luften forblir det samme 
selv om luften blir kaldere, det er derfor vi kaller prosessen 

GK har levert elektro, ventilasjon og byggautomasjon til Digiplex sitt 
datasenter på Fetsund. Der ble det benyttet adiabatisk kjøling.

TEKST:  HARALD SOLA BERENTSEN

Gert Nielsen er GKs nye 
kuldeekspert og han snakker 
varmt om adiabatisk kjøling. 
Men om denne teknologien 
er så fantastisk, hvorfor 
benyttes den ikke mer? u
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ADIABATISK KJØLING 

Adiabatisk nedkjøling er den viktigste årsaken til skydannelse og nedbør. Oppad-gående luft 
avkjøles med 10°C per 1000 meter under den tørre adiabatisk raten, inntil luften når konden-
seringsnivået og det dannes skyer. Når luften fortsetter å stige, vil den frigjorte varmen fra 
kondenseringen redusere nedkjølingsraten, og luften avkjøles med 5°C per 1000 meter.   

Adiabatisk	kjøling.	Funksjonsprinsipp
Adiabatisk forkjøling er en effektiv måte å redusere behovet for mekanisk 
kjøling, i stedet for å flytte kjølebehovet fra maskinkjøling til noe som minner 
om frikjøling. Adiabatisk kjøling betyr at man oppnår en temperatursenking 
ved samme energiinnhold i luften. Dette gjøres ved å tilføre luften fuktighet. 
Prosesslinjen for dette er isentalpilinjene i I-X diagrammet. En slik er fremhevet 
med grønt i figuren over.

Ved kontoret til GK Bergen er Gert Nielsen ansatt som kuldeekspert. Gert vil 
være en nyttig ressurs for hele konsernet, fra sin base ved GKs nye kontorlokaler 
i Folke Bernadottes vei 40 i Fyllingsdalen.

Trykk-entalpi-diagram; diagram av kuldemediet HFK-134a.

Vi hører stadig bekymringer over kommuneøkonomien i store deler av landet. Det letes med lys 
og lykt etter tiltak som kan øke inntjeningen og innsparingsmuligheter i den kommunale driften.

R
esultatet er at interessen for å inngå 
EPC-kontrakter stadig brer om 
seg. Den lille kommunen Rissa, på 
Fosenhalvøya rett utenfor 

Trondheim, valgte i 2013 å lyse ut en anbuds-
konkurranse for å gjøre den kommunale 
bygningsmassen mer energieffektiv.

Stor interesse. - Kommunen arrangerte en 
befaring rundt om i kommunale bygg og 
vi var vel en tre-fire leverandører til stede, 
forteller Rune Gjertsen, fagansvarlig for 
energi ved GK Trondheim. 
– Totalt var det snakk om femten bygg på 
til sammen mer enn tretti tusen kvadrat-
meter. Det ble umiddelbart presisert at 
kommunen søkte å oppnå energieffektivi-
seringen gjennom forbedringer og utbyg-
ging av tekniske installasjoner og ikke 

gjennom bygnings-tekniske endringer, 
som isolasjon, nye vinduer og lignende. 
For oss var dette altså et ideelt prosjekt. 
Kort sagt, vårt tilbud ble antatt og vi er nå i 
gang med gjennomføringen.

Først Helsetunet. Det største EPC-tiltaket 
i Rissa dreide seg om Rissa Helsetun. Dette 
er det absolutt største bygget som omfattes 
av GKs EPC-kontrakt med kommunen og 
er i denne sammenheng å betrakte som 
referansebygg for det totale prosjektet. I 
utgangspunktet ble det blant annet fore-
slått fornying av ventilasjonsanlegg, 
installering av store varmepumper og 
etterisolering av varmesentralen. 
Kommunen og dens rådgivere ble over-
bevist om at prosjekteringen tilfredsstilte 
deres krav og ønsker, ikke minst angående 

tiltakenes rentabilitet. Etter denne første 
fasen, utløstes opsjonen om gjennom-
føring av fase to og arbeidet med å iverk-
sette de ulike tiltakene gikk i gang.

Bevisst kommune. - Bærekraft er et sentralt 
mantra for tiden, også i Kommune-Norge, 
fastslår Einar Eilertsen, enhetsleder i Rissa 
kommune. 
– For oss som forvalter en beskjeden kom-
muneøkonomi er det viktig å spare der 
vi kan, først og fremst økonomisk, men 
vi vil jo også gjerne sparemiljøet så mye 
som mulig. Vi er opptatt av bærekraftige 
løsninger, men når det gjelder slike kost-
nadsintensive prosjekter er det viktig å vite 
at rentabiliteten er under kontroll.
Økonomien i prosjektet er blant annet 
tuftet på statlige tilskudd fra Enova, som 

TEKST & FOTO:  HARALD SOLA BERENTSEN ENERGI

adiabatisk. Om lufttemperaturen endrer seg fra, for eksempel, 25 
grader til 17 grader, benyttes energien fra temperaturfallet til å 
fordampe vann, og det dannes skyer. På denne måten blir netto 
energiinnholdet i luften konstant, men noe av energien har blitt 
overført fra temperatur til vanndamp. 
Ved adiabatisk kjøling i ventilasjonsanlegg skjer det samme, bare 
motsatt: Ved å tilføre vanndamp til avtrekksluften, senkes tem-
peraturen. Avtrekksluften blir da kaldere enn den friske luften, og 
ved å bruke varmegjenvinnere vil friskluften bli avkjølt.

Skepsis. - Dessverre har frykten for å benytte vann i ventilasjon-
sanlegg forhindret anvendelse av adiabatiske kjølemetoder. Man 
tenker seg at fritt vann i anlegget, og kanskje til og med i filtrene i 
systemet, vil føre til soppdannelse. Dette unngås ved at anleggene 
styres riktig, hevder Nielsen. 
- Dette fungerer utmerket her på Høyskolen i Bergen, der kjøler de 
så lenge de behøver og når temperaturen ute endrer seg slik at an-
legget kan kobles ut, stanser vi vanntilførselen og lar luften fortsette 
en times tid, slik at det hele tørkes skikkelig opp og forhindrer gro-
ing i anlegget – og det hele er klart til neste dag. Og vi baserer oss 
selvfølgelig på automatiske systemer for å håndtere denne driften.

Penger å spare. GKs nye kjøle-guru, Gert Nielsen, har store 
problemer med å forstå hvorfor byggherrer landet rundt er så 
tilbakeholdende når det gjelder adiabatisk kjøling, og hevder at 
det skyldes mangel på mot. 
– Det er mye å spare både på installasjon og drift av anleggene, 
dette er framtidens løsning, hevder han bestemt, - og vi ser at det 
stadig dukker opp nye prosjekter. Det sier seg selv at anvendelse 
av en slik teknologi, som er nesten fri for miljøskadelige effekter, 
vil slå svært positivt ut på ulike sertifiseringsordninger for bygg, 
som for eksempel Breeam. Riktignok krever teknologien en god 
del vann, men foreløpig ser ikke det ut til å være noen knapphets-
ressurs her i landet – i hvert fall ikke her i Bergen.

Vaktmester Jørn Pedersen benytter byggets SD-anlegg og EOS daglig, for 
å holde kontroll på at funksjonen er som ønsket, med optimal energibruk.

ENERGI

u
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Som et ledd i bevisstgjøringen av de ansatte, er det satt opp en informasjonsskjerm i 
kantinen der alle kan gjøre seg kjent med det faktiske strømforbruket ved institusjonen for 
den foregående dagen.

u

Hva	skal	til	for	at	Enova	skal	engasjere	seg	i	
slike	prosjekter?	Vi	retter	spørsmålet	til	Jan	P.		
Amundal,	Seniorrådgiver	hos	Enova	SF.	
-	Enova	har	ingen	spesielle	tilbud	rettet	mot	EPC-	
prosjekter,	men	EPC-prosjekter	kan	selvsagt	søke	
våre	støtteprogram	i	henhold	til	de	kriterier	som	
gjelder	for	alle	endre	prosjekter.	Vi	registrerer	at	
det	fra	kommuner	har	vært	en	økning	i	søknader	
om	bidrag	fra	vårt	støtteprogram	“støtte	til	
eksisterende	bygg”,	der	EPC	er	valgt	som	modell.	
Vi	registrerer	også	at	det	i	slike	søknader	ofte	

Prosjektstøtte fra Enova er	høyere	energimål	enn	i	søknader	som	ikke	er	
basert	på	EPC	som	gjennomføringsmodell.		

Hvor	mye	kan	en	forvente	at	Enova	bidrar	med	til	
et	slikt	energieffektiviseringsprosjekt?	
-	Vi	vurderer	ikke	prosjektene	-	eller	søknadene	
på	bakgrunn	av	EPC-modell,	understreker	
Amundal,	-	vi	vurderer	ut	i	fra	de	kriteriene	
som	våre	støtteordninger	er	basert	på.	Men	
EPC	prosjekter	vil	typisk	kunne	søke	om	støtte	
til	kartlegging	av	bygningsmassen	og	deretter	
investeringsstøtte	til	ulønnsomme	tiltak	gjennom	
støtteordningen	“Støtte	til	eksisterende	bygg”.	

Kartleggingsstøtten	tilbyr	inntil	1	kr/m2	i	støtte.	
Støtte	til	eksisterende	bygg	kan	gi	inntil	1,25	kr	
pr.	sparte	kWh	for	energireduserende	enkelttiltak,	
støtte	til	omlegging	til	vannbåren	varme,	knyttet	
til	konsepter	som:	fjernvarme,	varmepumper,	
biokjeler	og	solvarme.	Støttesatsene	varierer	for	
de	forskjellige	teknologiene.	Vi	kan	også	gi	støtte	
til	omfattende	rehabilitering	til	lavenergibygg	
eller	passivhus	i	henhold	til	NS	3700/3701,	der	
støttesatsen	er	inntil	3	kr/kWh	bortsett	fra	småhus	
og	boligblokk	der	støttesatsen	er	inntil	4,8	kr/
kWh.	Hvor	mye	støtte	som	blir	innvilget	avhenger	
av	flere	faktorer,	ikke	minst	lønnsomhet.

bidrar med over 20 prosent av investe-
ringene. Uten denne støtten ville det vært 
vanskelig for oss å tenke EPC-løsninger. 
Nå vil vi kunne redusere kommunens 
energibudsjett betydelig over tid og det 
finnes nok av andre formål som ville nyte 
godt av disse besparelsene. Vi vurderte å 
gjennomføre sparetiltakene basert på egen 
kompetanse, men i samråd med blant 
andre Enova kom vi til at vi ville være best 
tjent med å inngå en EPC-kontrakt.

Kreative løsninger. - Alle bygg er forskjel-
lige og krever unike løsninger, men det 
er i første rekke snakk om å benytte de 
verktøyene vi har på best mulig måte; 
sette sammen ulike virkemidler til et mest 
mulig effektivt totalkonsept, understreker 
Gjertsen. Vi har kompetanse på alle 

relevante fagområder og begynner også å 
opparbeide den spesifikke kompetansen 
som forventes i en EPC-kontrakt. Selv om 
alle bygg er unike, har vi med oss 
erfaringer fra liknende oppdrag. Sammen 
med kreativ nytenkning gjør dette at vi 
kan nå ønskede resultater. 

Drift. Det er imdlertid ikke EPC-kontrakten 
alene som sørger for forventet energi-
effektivisering. Selv om byggets drift 
baserer seg på utstrakt automatisering av 
prosessene kreves det likevel en viss drifts-
kompetanse for å sørge for at anleggene 
fungerer optimalt. 
- Kommunen har ikke inngått noen drifts-
avtale med GK, forteller Rune Gjertsen, 
- men vi er i gang med et omfattende 
opplæringsprogram som sikrer at 

kommunens eget driftspersonell kan hånd-
tere den daglige driften. Dessuten 
vil vi være tilgjengelige for nødvendig 
support etter behov. 

Varmeenergi. Oppvarmingen av Rissa 
Helsetun er i utgangspunktet basert på 
vannbåren varme produsert av termisk 
energi fra et kommunalt fjernvarmeanlegg, 
og i tillegg inngår tre store, nyinstallerte 
varmepumper som er plassert på taket 
av et av helsetunets mange bygg. De yter 
50 kW hver, og er totalt sett den største 
bidragsyteren i helsetunets EPC-løsning. 
Vi snakker her om en besparelse på cirka 
350 000 kWh/år.
Den vannbårne varmen distribueres både 
gjennom gulvvarme og strategisk plasserte 
radiatorer og konvektorer.

Her er varmepumpenes inndeler, som er parallellkoblet inn på varmeanleggets returledning. Rune Gjertsen, fagansvarlig for energi ved GK Trondheim har hatt ansvaret for gjennomførin-
gen av prosjektet og viser her hvordan rør og rørkomponenter er blitt isolert for å redusere 
mulighetene for varmetap.

Elektrisk energi. EPC-løsningen innebærer 
kraftig reduksjon i bruk av elektrisk energi. 
Dette innbefatter for eksempel ved at vi 
har bedret virkningsgraden til ventilasjons-
vifter og sirkulasjonspumper, og tilpasset 
driftstider. Automatikk for regulering av 
romtemperaturer via elektrisk styrte 
ventilmotorer på radiatorer og gulvvarme-
ventiler er også blitt montert, og det er 
foretatt en optimalisering av fyringskurver 
og reguleringsprinsipper.

Bevisstgjøring. Tiltak som inngår i et 
EPC-konsept, fordrer også at driftsper-
sonellet og alle brukerne av helsetunet 

bidrar med sitt. En holdningsendring kan 
derfor være nødvendig, i tillegg til tekniske 
tiltak. Enkle tiltak som å slå av lyset eller 
å slå av PC’en når den ikke er i bruk kan 
bidra i den store sammenhengen.

Resultat i dag – snart i mål. Kommunale 
EPC-kontrakter inneholder ulike målset-
tinger når det gjelder energieffektivisering. 
Det kan dreie seg om besparelser fra rundt 
ti prosent og oppover. GKs målsetting for 
Rissa Helsetun er 42 prosent. Prosjektet er 
nå i fase tre og omfatter, først og fremst, 
innjustering av anleggene. 
- Vi regner med å nærme oss målet tidlig i 

2016, forteller Gjertsen. 
– Nå er vi oppe i en prosent på litt over 35 
og jeg regner med at vi i løpet av kort tid 
passerer 40 prosent, men i følge kontrakten 
avsluttes ikke fase 3, som vi er inne i nå, 
før ved utgangen av 2020. Vi er tilfreds 
med prosjektet så langt, kommunen er 
tilfreds og vi har gjort nyttige erfaringer 
for det videre arbeidet. Vi er allerede i 
gang med flere av de andre byggene som 
omfattes av kontrakten. I tillegg har vi 
allerede EPC-kontrakter på plass med en 
rekke andre kommuner. Dette er et 
område som bare vokser og vokser.

Her sjekker vaktmester Jørn Pedersen temperaturhevingen som varmepumpene gir.

Einar Eilertsen, enhetsleder for bygg og eiendom i Rissa kommune, viser stolt fram varme-
pumpene som er installert på taket. Varmepumpeteknologien er det viktigste bidraget blant 
EPC tiltakene. 

Rissa Helsetun er på mer enn ti tusen kvadratmeter og har fått energieffektiv oppvarming og  
optimalisert inneklima som følge av at kommunen valgte å inngå en EPC- kontrakt med GK.
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Miljøhuset GK 
anbefalt løsning av SINTEF
På bakgrunn av svært grundig 
forskning på blant annet 
Miljøhuset GK, går SINTEF 
Byggforsk ut og anbefaler GKs 
løsning for ventilasjon og 
oppvarming i lavenergibygg.

F
orKlima (Forenklet behovsstyrt 
klimatisering av kontorbygg med 
svært lavt oppvarmingsbehov) er et 
forskningsprosjekt ledet av Sintef 

Byggforsk i samarbeid med blant annet 
GK. Sluttseminaret ble gjennomført onsdag 
11. november.
Utgangspunktet for forskningsprosjektet 
har vært å dokumentere om det er gjen-
nomførbart å erstatte radiatorer i nærings-
bygg ved å ventilere med overtemperatur 
slik det er gjort ved Miljøhuset GK og 
likevel oppnå et godt innemiljø og lavt 
energibruk.
- Spørsmålet var: «Tør vi å ventilere med 
overtemperatur?», fortalte prosjektleder 
Kari Tunshelle i Sintef Byggforsk.
Svaret, som er å finne i forsknings-

rapporten til «ForKlima» etter tre års 
forskning, var entydig:
- Ja. I bygg med lavt oppvarmingsbehov, 
godt isolert bygningskropp, og hvor det 
benyttes en aktiv tilluftsventil som sikrer 
full omrøring også ved lav luftmengde, 
konkluderte Tunshelle, og la til et forbe-
hold at man må stille strenge krav til 
veggene og vinduene i bygget.
Det var derimot ingen forbehold da 
Tunshelle skulle beskrive Miljøhuset GK.
- Dette er et skikkelig ønskehus for forskere. 
Mange målepunkter gjør at vi kan gjøre 
feltlabforsøk.

TEKST:  MAGNUS BRATTSET DRABLØS MILJØHUSET GK 

- Positivt for andre bygg. Espen Aronsen, 
fagsjef for Energi i GK Norge, er godt 
fornøyd med resultatet av forsknings-
prosjektet.
- Vi ønsket å teste og dokumentere det vi 
hadde regnet oss frem til, og at det skulle 
være en objektiv dokumentasjon som tåler 
kritiske blikk og kommentarer fra andre.
Han beskriver forskningsprosjektet som 
en suksessfaktor for GK.
- En positiv effekt er at flere andre bygg 
– både nye bygg og rehabprosjekter – har 
fått samme løsninger som vi har brukt 
ved Miljøhuet GK, sier Aronsen og viser 
til bygg som Grensensvingen 7 hvor blant 
annet Miljødirektoratet leier, Solbråveien 
23 i Asker, det nye LHL-sykehuset ved 
Gardermoen og HENTs nye hovedkontor 
i Trondheim.
- Dette er viktig for GK. Vi blir mer 
konkurransedyktige når vi vet at løsning-
ene våre fungerer. Da blir det heller ikke 
tillegg i pris grunnet usikkerhet, påpeker 
Aronsen.

Testet med ekstreme temperaturer.
Oppvarming med overtemperatur har 
lenge vært et kontroversielt tema med 
mange skeptikere. Mange har vist til fare 
for lagdeling, dårlig omrøring av luft og 
dårlig ventilasjonseffektivitet, kald trekk, 
kaldras fra kalde vinduer og termisk 
ubehag.
Forskningsprosjektet, som har strukket 
seg over to vintre, har i tillegg til grun-
dige målinger og spørreundersøkelser 
ved Miljøhuset GK montert opp et eget 
testrom ved Sintef med samme egenskaper 
som et kontor i Miljøhuset GK.
Slik har de kunne teste GKs inneklima 
under ekstreme temperaturforhold. Og 
selv ved 20 minusgrader ute, viste testene 
ved laboratoriet at overtemperatur funge-
rer godt og innenfor ISO-standarden.

Beregninger og konklusjoner bekreftet.
Fagdirektør for ventilasjon i GK, 
Sturla Ingebrigtsen, er svært fornøyd med 
konklusjonene i forskningsprosjektet.
- Oppsummert kan man si at det er gjen-
nomført en 3. parts kontroll av systemet 
av Norges mest grundige institusjon, og 
alle våre beregninger og konklusjoner er 
bekreftet. Temperaturer, og energibruk, 
som ble beregnet i forkant av prosjektet, 
stemmer svært godt med sluttresultatet.
Dermed har GK veldokumenterte fakta å 
slå i bordet med.
- Dette underbygger GK sin posisjon som 
en ingeniørbedrift, og jeg vil gratulere alle 
de som har vært involvert i prosjektet med 
et meget godt gjennomført arbeid. Dette 
er all grunn til å være stolt av, og noe vi 
må fortelle våre kunder om.

•	 Overtemperatur	med	aktiv	tilluftsventil	gir	god	
	 omrøring	
•	 Vindu	uten	kaldrassikring	(bygg	med	passiv-
	 husstandard)	gir	ikke	trekkproblemer	
	 (forutsatt	normalhøye	vinduer)	
•	 Overtemperatur	på	luft	gir	ikke	misfornøyde	
	 brukere	(kvinner	ble	faktisk	mer	fornøyd,	
	 mens	menn	ikke	merket	forskjell)	
•	 Lindinvent-systemet	(Lindinspect),	sammen	
	 med	ArenaAX	SD-anlegg,	var	helt	optimalt	
	 å	forske	på	grunnet	mange	målepunkter	og	
	 god	oversikt	
•	 Oppvarming	via	luft	kan	fint	brukes	om	varme-
	 behovet	ikke	overstiger	ca.	15	W	per	m2	ved	
	 dimensjonert	utetemperatur.

Konklusjoner
•	 Prosjektet	ForKlima	er	et	forskningsprosjekt	
	 med	byggeiere,	rådgivere,	produktutviklere	og	
	 forskere	for	å	evaluere	og	forbedre	tekniske-
	 løsninger	for	yrkesbygg	med	passivhus	
	 standard.
•	 De	anbefalte	løsningene	skal	gi	godt	inne-
	 klima,	lavt	energibehov,	lave	investerings-
	 kostader	og	fornøyde	brukere.
•	 SINTEF	Byggforsk,	GK	Inneklima,	COWI,	
	 Link	Arkitektur,	HiOA,	Norconsult,	
	 Multiconsult,	Trox	og	Statsbygg	er	partnere	i	
	 prosjektet.

ForKlima

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

Espen Aronsen, fagsjef for Energi i GK.
(Foto: Jan Lillehamre)

Sturla Ingebrigtsen, fagdirektør for ventilasjon i GK.
(Foto: Magnus Brattset Drabløs)

Foto: Jan Lillehamre



16 17 

MILJØHUSET GK 

Solvarmet vann 
i Miljøhuset GK?

Da Miljøhuset GK sto ferdig for omkring tre år siden, var dette et 
gjennomtenkt prosjekt som kvalifiserte til betegnelsen passivhus. 
Allerede under byggingen ble det tatt høyde for at denne miljø-
tenkningen skulle kunne videreføres med tiden.

M
en det gjelder å vurdere nøye 
når det er funksjonelt og økono-
misk riktig å ta det neste steget.
- Da bygget ble reist gjorde vi 

visse modifikasjoner for framtidig instal-
lasjon av solfangst, forteller Espen Aronsen, 
fagsjef energi GK, 
- Energisentralen her på huset ligger nede 
i kjelleren og vi diskuterte allerede den 
gang om vi skulle installere solpaneler for 
oppvarming av vann. På den tiden var vi 
imidlertid litt usikre på hvor store mengder 
med varmt vann vil ville få behov for, noe 
solpaneler utvilsomt ville være utmerket til. 

Det ble diskutert en del her på huset, men 
det var en viss usikkerhet hvorvidt dette var 
kostnadsmessig forsvarlig.

En økonomisk vurdering. Til tross for 
uvisshet med hensyn til solfangst, ble det 
fornuftig nok, trukket rør fra taket og 
ned til energisentralen i kjelleren under 
byggingen. Det betyr at en installasjon av 
solfangst i dag vil være betydelig enklere, 
ettersom mye av infrastrukturen er på plass. 
Miljøhuset GK er utstyrt med et avansert 
energiovervåkningssystem, det styrer og 
monitorerer også forbruket av varmt vann. 

- Ved hjelp av dette kan vi lese av vann-
forbruket og danne oss et kostnadsbilde 
ut fra gjeldende kraftpriser. I disse dager 
vurderer vi om vi skal gå videre med 
planene om solfangst og se om dette 
forsvarer kostnadene, presiserer Aronsen.

Ikke bare varmt vann. En sak er solpaneler 
for oppvarming av vann, men det disku-
teres også muligheter for utnyttelse av 
solcellepaneler for produksjon av elektrisitet, 
såkalt fotovoltaisk teknologi. 
- Disse teknologiene blandes ofte sammen, 
i følge Aronsen; - vi satser primær på 

TEKST:  HARALD SOLA BERENTSEN  FOTO: JAN LILLEHAMRE MILJØHUSET GK 

solpaneler for å få varmt vann, men vi 
ser selvfølgelig også på mulighetene for å 
kunne produsere strøm ved hjelp av 
solcellepaneler. Dette må også evalueres 
ut fra vanlige kost/nytte prinsipper. 
Regnestykket er ikke så komplisert for vi 
kjenner investeringsbehovet ganske godt 
ettersom dette er tilgjengelig teknologi, 
nærmest hyllevarer med tilgjengelige 
priser på alt. Solcellepaneler for varmt 
vann - og i tillegg strømproduksjon fra 
solcellepaneler - vil nok kunne utgjøre en 
energiproduksjon på et par hundre 
kilowatt timer i året for dette bygget.

Egen strømproduksjon. Prinsippet er at du 
produserer strøm til eget forbruk – men 
dersom du har overskytende produksjon 
av elektrisk kraft så vil du jo gjerne kunne 
sende den inn i  el-nettet som vi  er koblet 
til. Dette konseptet er imidlertid så nytt 
her i landet at det foreløpig er et betydelig 
misforhold mellom den prisen vi kjøper 
for hos den lokale strømleverandøren og 
det leverandøren er villig til å betale 
dersom en abonnent også vil selge kraft.
I Tyskland for eksempel garanterer 
myndighetene en viss pris som gjør at du 
får et anstendig oppgjør for elektrisk kraft 
som du leverer til nettet.

Vann eller strøm på taket av Miljøhuset?
- Vi må først finne ut hva vi ønsker å 
oppnå, understreker Aronsen; - og det har 
stor betydning for hvordan vi eventuelt 
installerer våre solpaneler. Er du ute etter 
varmest mulig vann, må du være nøye 
med hvordan panelene vinkles mot solen, 
for å utnytte solstrålene maksimalt. Sam-
tidig ser vi på den batteriteknologien som 
Tesla har utviklet, nemlig ”powerwall”, og 
om slike konsepter kan være noe for oss i 
framtiden.  Med ”powerwall” kan en selv 
magasinere en god del elektrisk kraft, for 
eksempel fotovoltaisk produsert kraft – og 
lagre den for senere bruk. Teknologien 
er også utviklet for å kunne benyttes til 
større næringsbygg. Vårt dilemma nå er å 
vurdere om vi eventuelt skal satse på mange 
solcellepaneler og liten batterikapasitet, 
eller omvendt, få solcellepaneler og stor 
batterikapasitet? Å finne den riktige 
balansen jobber vi intenst med akkurat nå.  

Standard produkter. Idéen med Miljøhuset 
GK har hele tiden vært å være et moderne, 
funksjonelt og kostnadseffektivt nærings-
bygg basert på standard moduler utvalgt 
og benyttet på et slikt sett at resultatet 
kan framvises nærmest som et demonstra-
sjonsbygg i selskapets markeds-kommu-

nikasjon. Tanken er den samme når man 
nå tenker seg å gå enda et skritt i ”grønn 
retning” og kanskje gå fra å være ”passivhus” 
til ”plusshus”. Det vil si at all ny teknologi 
knyttet til solfangst forutsettes å være 
”hyllevarer” som skal være like enkle å få 
tak i for GKs kunder når de ønske å utvikle 
liknende konsepter.

Når kan dette bli en realitet? - Det blir 
nok besluttet i løpet av relativt kort tid 
hvorvidt vi går videre med våre solfangst-
tanker, slår Aronsen fast; - men vi snakker 
her om ganske betydelige investeringer, 
så vi må ha sikkerhet for at vi fatter en 
korrekt beslutning. Skal vi gjøre dette, må 
det gjøres ordentlig. Vi vet at solfangst 
fungerer, så vi behøver ikke å sette opp 
et pusleanlegg for å sjekke det. Skal det 
satses, må det gjøres på riktig.
Men først må vi være sikre at regnestykket 
går opp. Når det gjelder vannvarming i 
solpaneler, så er jo en del av investeringen 
allerede på plass så det burde i hvert fall 
være mulig å utvikle dette konseptet. For 
tre år siden vekket vårt store, fine bygg 
oppmerksomhet fordi det var et passivhus. 
I dag er byen full av passivhus, nå vil vi 
videre.

Espen Aronsen, fagsjef for Energi i GK.

GK har allerede tilrettelagt i sine tekniske rom for å utnytte solressurser ved Miljøhuset GK.
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Mange mener at i nordlige, 
mørke Norge vil det aldri bli 
lønnsomt å hente ut varme 
og elektrisitet fra solenergien. 
Kraftig kostnadsreduksjon, 
stadig flere nettilknyttede 
solanlegg og en strålingsenergi 
på mellom 700 og 1100 kWh 
per kvadratmeter i året, 
forteller oss det motsatte.

M
arkedet for solenergi er i kraftig 
vekst, og i 2014 så Norge en 
tredobling av antall install-
erte solceller sammenlignet 

med 2013. I 2014 var installert effekt av 
nett-tilknyttede  solcelleanlegg 1,4 MWp, 
som er 14 ganger så mye som året før. I 
følge Øystein Holm, seniorrådgiver innen 
solenergi i Multiconsult, skyldes dette 
hovedsakelig at flere store nettilknyttede 
solcelleanlegg har blitt bygget.
I tillegg har det vært en sterk internasjonal 
vekst i solenergiindustrien, som årlig 
vokser mellom 20 og 30 prosent. 
– Dette har ført til en kraftig kostnads-
reduksjon, sier Holm på Multiconsult sine 
hjemmesider. Tall fra International Energy 
Agency sitt program Photovoltaic Power 

Systems (PVPS), viser at Norge følger den 
internasjonale prisreduksjonen, bare litt 
langsommere enn andre land. 
- Systemprisene har for små netttilknyttede 
boliganlegg i snitt sunket fem prosent i 
2014 i forhold til 2013, og det er i denne 
delen av markedet at forskjellen mellom 
norske og internasjonal priser er størst, 
skriver Multiconsult. 
- For disse anleggene er det rom for kost-
nadsreduksjoner uavhengig av teknologi-
utviklingen.

Nok sol i Norge. I løpet av ett år mottar 
Norges landareal strålingsenergi fra sola 
som er 1500 ganger større enn energi-
mengden vi bruker. 
– Sola tilfører den norske byggingsmassen 

3-4 TWh nyttig varme per år i form av 
passiv solvarme (den oppvarmingen som 
sola gir når den skinner inn gjennom 
vinduene), skriver Norsk Solenergi-
forening. 
– Et aktivt solvarmeanlegg kan dekke 30 
prosent av varmebehovet til en bolig.
Den årlige solinnstrålingen i Norge varierer 
fra ca. 700 kWh/m2 i nord til 1100 kWh/
m2 i sør. Når det kommer til utbyttet av 
solcellepaneler er imidlertid det lokale 
klimaet vel så viktig, forteller Bjørn Thorud, 
ansvarlig for solenergi i Multiconsult, og 
Einar Wilhelmsen, tidligere avdelingsleder 
i Zero, i et leserbrev på trykk i Teknisk 
Ukeblad, mai 2014.
– De beste resultatene vi har sett for solceller 
i Norden er fra Piteå i Nord-Sverige, 
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innerst i den Botniske viken, skriver de.
Og selv om solinnstrålingen varierer kraftig 
med årstidene, kan snø og kulde være en 
fordel for solcellepaneler. 
- Solcellenes effekt øker med ca. 0,5 prosent 
per grad temperaturen faller, samtidig som 
snø på bakken reflekterer solenergi inn på 
modulene.

- Solceller på norske bygg er enøk.
Høye kostnadstall gjør at solkraft virker 
lite lønnsomt fra kraftbransjens perspektiv. 
Thorud og Wilhelmsen mener likevel at 
bruk av solenergi i energieffektiviseringen 
av bygg kan være et enøktiltak. 
– Som enøktiltak kan installasjon av sol-
celler være en rask, enkel og effektiv måte 
for oppgradering, som i tillegg har lavere 

kostnad enn alternative energieffektivise-
ringstiltak. De fremhever at solcellepaneler 
er et funksjonelt byggemateriale, som både 
kan være en del av byggets klimaskall, og 
samtidig produsere kraft.

Godt i gang. Flere norske næringsbygg 
er godt i gang med å utnytte solenergi. I 
Bergen bygger GC Rieber det nye hoved-
kvarteret for DNV-GL Group, verdens 
største klasseselskap for skip. Nybygget har 
fått plassert solceller som skal produsere 
80 000 kWh per år, noe som vil tilsvare en 
åttendel av byggets energibehov. 
Andre bygg som tar i bruk solenergi for å 
dekke energibehovet, er blant andre råd-
givingsselskapet Swecos nybygg, 
Powerhouse på Kjørbo og Økern syke-

hjem. Sistnevnte får ca. 800 m2 med 
solcellepanel på taket, noe som skal dekke 
ti prosent av sykehjemmets energibehov.

Oslo kommune vil påvirke prisen.
Bystyret i Oslo har som første kommune i 
landet vedtatt en støtteordning for installa-
sjon av solceller på bygg. Oslo kommunes 
Klima- og energifond gir opptil 40 prosent 
støtte til hus og rekkehus med opp til fire 
boenheter. Ved å bidra til økt etterspørsel, 
håper kommunen at prisen på solcelle-
anlegg vil fortsette å falle, slik den har 
gjort i naboland som Sverige, Tyskland, 
Nederland og Danmark.

u
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SOLENERGI I NORGE

1. Termisk solenergi (mediumbasert) 
Solens	energi	brukes	til	å	varme	opp	et	flytende	
medium	slik	at	denne	igjen	kan	brukes	til	opp-
varming	av	vann	og	oppvarming	av	bygninger.	
Solenergi	kan	også	brukes	til	kjøling	ved	bruk	av	
absorpsjonsteknologi.	
Innen	termisk	solenergi	finnes	det	en	mengde	
forskjellige	teknologier	for	å	utnytte	solens	energi.	
Blant	disse	er	platesolfangere	med	drenerbar	
løsning,	platesolfangere	med	trykksatt	glykol,	

Det finnes i hovedsak to måter 
å utnytte solenergien på: 

vakuumrør	med	trykksatt	glykol	og	termosifon	
der	væsken	sirkulerer	ved	egen	hjelp.	Rent	vann	
er	effektivt	i	forhold	å	oppta	og	lagre	varme,	mer	
enn	5	ganger	så	effektivt	som	sand	og	nesten	10	
ganger	så	effektivt	som	stål.	

2. Strømproduserende solenergi (solcellebasert)
Solens	energi	brukes	til	å	skape	spennings-
forskjell	mellom	plater	av	silikon.	Spennings-
forskjellen	tas	ut	som	likerettet	strøm.	Det	er	
utviklet	flere	forskjellige	teknologier	med	blant	
annet	tynnfilm.	Solceller	utnytter	10-20	prosent	
av	solens	energi	ved	optimal	innstråling	(mens	
solvarme	kan	utnytte	opp	mot	70	prosent).

Den	klart	mest	utbredte	av	solcelleteknologiene	
er	i	dag	waferbaserte	solceller	laget	av	silisium.	
Monokrystallinske	solceller	er	bygget	opp	av	en	
silisiumkrystall,	og	overflaten	er	derfor	homogen	
og	helst	også	svart	som	innebærer	at	alt	lyset	
absorberes	i	solcellen.	Multikrystallinske	
solceller	består	av	flere	krystallkorn	som	gir	det	
karakteristiske	fargespillet	i	overflaten.	Som	
tommelfingerregel	kan	man	si	at	monokrystal-
linske	solceller	har	høyere	effektivitet,	mens	
multikrystallinske	solceller	krever	mindre	energi	
å	framstille	og	er	derfor	noe	billigere	for	samme	
oppgitt	effekt.
(kilde:	Bolig	Enøk	&	Norsk	Solenergiforening)

Figuren viser utviklingen av bruk av solceller i Norge, fra 2004 til 2014. Det var et vendepunkt for solceller tilknyttet nettet i 
Norge i 2014, og av de totalt 1712 kW tilknyttet nettet ble 1420 kW installert i 2014. (Kilde figur og tekst: Solenergi.no) 

I Norge varierer solinnstrålingen sterkt mellom årstiden, 
og det er også store forskjeller mellom nord og sør.  

Verdens mest miljøvennlige kjøpesenter
Med fallende priser og økt tilgang på net-
tilknyttede solanlegg, er det kanskje ikke 
så overraskende at stadig flere signalbygg i 
Norge utnytter solenergien. På taket av det 
det nye kjøpesenteret på Fornebu er det 
montert 1043 m2 med solcellepaneler. 
-Beregnet el-produksjon er ca 146 000 
kWh per år, som utgjør ca. 11 prosent 
av alt el-spesifikt behov i bygget, skriver 
Heidi Lyngstad, miljøsjef i KLP Eiendom, 
til Inneklima. 
Solcellene har vært i drift siden mars 2015, 
og produksjonen ser ut til å havne på 
omtrent det som er beregnet. 
Det er KLP Eiendom som eier bygget og 
har ansvar for den daglige driften. Skanska 

har vært totalentreprenør. Prosjektet fikk 
9 millioner kroner i støtte fra Enova for å 
løfte prosjektet fra lavenergi til passivhus-
nivå, og senteret bruker ca 40 prosent min-
dre energi enn forskriftene krever.

BREEAM-NOR Outstanding. Kjøpesenteret 
har oppnådd BREEAM-NOR Outstanding, 
den høyest mulige klassifiseringen fra det 
verdensledende miljøklassifiseringsverk-
tøyet for bygg. Fornebu S scoret høyt i alle 
9 kategorier, som omfatter energi, helse og 
inneklima, ledelse, materialer, transport, 
arealbruk og økologi. 
Ingen andre kjøpesentre i verden har opp-
nådd dette nivået. Det gjør at Fornebu S kaller 

seg verdens mest miljøvennlige kjøpesenter. 
Det er for eksempel bare brukt dokumentert 
lavemitterende overflatematerialer (gulv, 
vegger, himling og fugemasser), som avgir 
lite kjemiske stoffer til inneluft. Dette er 
med på å gi et godt inneklima i bygget.

LVE-ORDNINGEN I DANMARKTEKST:  HARALD SOLA BERENTSEN  

Motbør for 
energi-
effektivisering 
i Danmark

LVE-ordningen har vært ment 
som et viktig tiltak for å sikre 
service og vedlikehold på større 
ventilasjonsanlegg - ikke minst 
med sikte på energibesparelser 
og reduserte CO2-utslipp.

E
nergimyndighetene i landet mente 
imidlertid at denne ordningen ikke 
hadde hatt den tilsiktede virkningen 
og overbeviste politikerne om at 

den måtte avskaffes. Disse planene ble 
gjennomført sist høst. Tanken er at samme 
resultat kan oppnås gjennom en frivillig, 
markedsbasert ordning.
- Flere ventilasjonsselskaper hadde gjort 
store investeringer og tilpasninger, med en 
fortsatt LVE-ordning som utgangspunkt, 
forteller Lone Møller Sørensen, administre-
rende direktør i GK Danmark A/S.  
- Det var disse rammebetingelsene som ble 
trukket opp av energimyndighetene, men 
det ble aldri noen butikk for noen av oss 
– tvert om. 

Store forventninger. - Da denne ordningen 
ble innført, forespeilet myndighetene oss 
at det skulle opprettes et eget sekretariat 
som skulle ta seg av IT og ha oversikt over 
tekniske innrapporteriger, foruten håndte-
ring av informasjonskampanjer. 
Det ble også forespeilet sanksjoner 
overfor eiendomsaktører som ikke etter-
fulgte den lovpålagte tilsynsplikten, slår 
Møller Sørensen fast. 
– I forbindelse med opplegg for den nye 
ordningen som kom i høst, presiserte 
energimyndighetene at man utelukkende vil 
basere seg på en markedsbasert, frivillig ord-

ning. Myndighetene er av den oppfatning at 
man ønsker å styrke den såkalte VENT-
ordningen, som er et frivillig tiltak og som 
har eksistert parallelt med LVE-ordningen. 
Dette, til tross for at VENT-ordningen ikke 
har noen større gjennomslagskraft når det 
gjelde energisparing. At energimyndig-
hetene nå i så stor grad fokuserer på 
VENT-ordningen, må formodentlig ses i 
lys av gjeldende EU-direktiv for ventila-
sjonsområdet, der visse krav før høstens 
endring, ble ivaretatt av LVE-ordningen.

Fungerte ikke. Så vel myndighetene som 
ventilasjonsbransjen erkjenner i dag at 
LVE-ordningen ikke fungerte.
Ikke noe sekretariat ble opprettet, det var 
tungvint å rapportere inn data – og det 
hevdes at det var enda tyngre å få ut data. 
Dessuten har det vært liten eller ingen 
kontrollvirksomhet. Sanksjoner er dermed 
uteblitt – og informasjonskampanjer av 
betydning har ingen sett.
I følge de tallene energimyndighetene 
opererer med, finnes det i Danmark i dag 
omkring 45 000 ventilasjonsanlegg som i 
henhold til loven skulle hatt et pliktig etter-
syn siden ordningen ble innført i 2008. 
I virkeligheten var det kun 6 500 anlegg 
som ble kontrollert. At nesten 40 000 
anlegg ikke ble kontrollert fikk ikke noen 
som helst konsekvenser for eierne. 

- Vi har virkelig vært proaktive i denne 
prosessen, understreker Møller Sørensen 
fra GK, - men tross gjentatte møter med 
energimyndighetene lyktes vi ikke med å 
få ordningen til å fungere, eller å oppnå en 
revisjon av ordningen.

Ikke miljøvennlig. Danmark og EU 
forøvrig, jobber kontinuerlig for å re-
dusere CO2-utslippene. Likevel valgte altså 
energimyndighetene å reversere utviklingen 
på dette viktige området ved å fjerne LVE-
ordningen.
Den danske bygningsmassen står for 
omkring 40 prosent av landets samlede 
CO2-utslipp. Av dette  er ventilasjons- og 
klima-anlegg den største bidragsyteren 
med hele 40 prosent. For å inspirere 
næringslivet til å dra nytte av dette omfat-
tende innsparings-potensialet gjennom 
energieffektive løsninger, innførte altså 
Folketinget i 2008, det omtalte kravet om 
lovpliktig energi-ettersyn av større venti-
lasjonsanlegg hvert femte år. Nå er dette 
lovpålegget borte.

Energieffektivisering stadig viktigere. 
- Det er en rekke forhold som taler for at 
dansk næringsliv, i likhet med hele det 
danske samfunnet forøvrig, vil være tjent 
med at energibruket reduseres, presiserer 
Møller Sørensen, - og spesielt fordi det 
ligger et stort og viktig bidrag knyttet til 
ventilasjons- og klimaanlegg. Ventilas-
jonsbransjen i Danmark mener at det vil 
være absolutt nødvendig å redusere 
energibruket i større bygg, både av 
økonomiske årsaker og for å oppnå 
reduksjon i CO2-utslipp som medvirker 
til drivhuseffekten. Samtidig er det viktig 
å sikre næringslivets konkurranseevne 
overfor utenlandske virksomheter. Her er 
energieffektivisering et viktig konkurranse-
parameter. For å bøte på situasjonen skal 
nå altså kontroll av større ventilasjons- og 
klimaanlegg, utelukkende være omfattet 
av den frivillige, markedsbaserte VENT-
ordningen; en ordning som har eksistert 
i årevis uten de tilsiktede resultater for 
energireduksjon. Mange er imidlertid av 
den oppfatning at den tidligere LVE-
ordningen, om den ble skikkelig fulgt 
opp, ville gitt bedre resultater, avslutter 
Lone Møller Sørensen.

Lone Møller Sørensen, administrerende direktør i 
GK Danmark A/S.
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Flere av ingeniørene ved 
Gunnar Karlsen Sverige AB, 
Region Vest, har fått sin 
utdannelse ved det velkjente 
tekniske universitetet i Gøteborg, 
Chalmers Tekniska Högskola. 
Nå vender flere av dem tilbake 
for å bidra med å modernisere 
flere av de 40-50 år gamle 
skolebygningene.

D
et var i august 2015, for bare et 
halvt år siden, at hovedentrepre-
nøren Veidekke gjennomførte 
en anbudsrunde for leveranse av 

ventilasjonsanlegg til Samfunnsbygg 1 og 
2 ved den tekniske høyskolen, forteller 
prosjektsjef hos GK, Mikael Anefors. 
– Vi ble valgt blant seks ulike tilbydere. 
Det er vanskelig å si hvorfor akkurat vi 
ble valgt, men vi fikk forståelsen av at vårt 
engasjement, vår måte å gjennomføre 
prosjekter på og ikke minst den organi-
sasjonen vi representerer hadde stor 
betydning for valget.

Stort prosjekt. Det er et stort prosjekt GK 
har engasjert seg i ved Chalmers. Her er 
det snakk om en omfattende bygnings-
masse og skolen kan ikke ta noen pause, 
skolen må gå sin gang. Det første prosjektet 

var å bidra med ventilasjon til en stor, 
nyinnredet eksamenssal i en del av den 
gamle bygningen, slik at uteksaminering 
kan foregå etter planen under anleggsar-
beidene. Salen rommer i alt 250 studenter 
og sto klar ved nyttår for å benyttes til 
eksamener allerede i januar. Men entre-
prisen omfatter langt større oppgaver. 
Totalt har GK i Göteborg kontrakt på 
installering av ventilasjon i en bygnings-
masse på omkring 30.000 kvadratmeter 
og et budsjett på 21 millioner kroner.
- Nå dreier det seg mest om planlegging, 
prosjektering og prøveinstallasjoner, leg-
ger Anefors til, - selve det fysiske arbeidet 
begynner for alvor i februar/mars. Arbei-
det i Bygg 2, som vi går først i gang med, 
må være ferdig til skolestart i slutten av 
august 2016, mens Bygg 1 skal gjennom-
føres det påfølgende året.

Utfordring. Byggherren tar sikte på å få 
det renoverte og ombygde Samfunnsbyg-
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get sertifisert som Miljöbyggnad Silver og 
hadde allerede før GK kom inn i bildet 
valgt et ventilasjonssystem basert på VAV-
prinsippet (Variable Air Volume), blant 
annet for å redusere energiforbruket. 
- At systemet var valgt før vi kom inn i 
bildet var en ekstra utfordring, forteller 
Anefors, - men det har bare sporet oss til å 
finne kreative løsninger. Det er selvfølgelig 
en ekstra utfordring å følge opp den 
prosjekterte framdriften, men vi setter 
inn et effektivt arbeidslag som består av 
en prosjektleder, en arbeidsformann og i 
tillegg omkring ti montører, alle egne folk.

Kjøling. Det nye ventilasjonsanlegget 
som GK skal installere, skal ikke levere 
varme. Den tilføres bygget som vannbåren 
varme fra et kommunalt fjernvarmean-
legg. Kjøling derimot vil være en viktig 
funksjon i det nye ventilasjonsanlegget. 
Det er store mengder med luft som må 
kjøles ned i et VAV-system. Luft bærer i 
utgangspunktet ikke så mye kulde som et 
kjøleapparat. 
- Derfor er det viktig at anvendelsen 
av kjølingen er behovsstyrt, forklarer 
Anefors, - dersom alle rom skulle ha 
kjøling hele tiden, ville vi hatt behov for 
aggregater store som hus. For øvrig vil 

ventilene som skal benyttes her, være de 
velkjente løsningene fra Lindinvent. Det 
er imidlertid ikke vedtatt om det er vi som 
skal levere automasjonsteknologien til dette 
prosjektet, det kan hende at Veidekke 
velger en annen løsning.

Partnering. GK er ikke ukjent med 
begrepet ”partnering”, men det er første 
gang at denne kontrakttypen benyttes hos 
GK i Göteborg. 
- Det vil si at vi ikke opptrer som en tradi-
sjonell underentreprenør, men er en del 
av et helintegrert samarbeidsprosjekt med 
hovedentreprenør Veidekke, pluss alle andre 
engasjerte leverandører, forklarer Anefors. 

– Dette gir oss en helt annen innsikt og et 
helt annet engasjement i prosjektet. For at 
arbeidet skal gå smertefritt og logistikken 
skal bli bedre, fungerer partnering slik at 
alle vet hva alle gjør. Prosessen er full-
stendig transparent, både når det gjelder 
metoder, utføring og økonomi. Du kan 
nesten si at vi disponerer byggherrens 
lommebok helt fritt innenfor de rammer 
avtalen beskriver. Det vil blant annet si at 
om vi finner kostnadsbesparelser knyttet 
til våre leveranser, så kommer dette opp-
dragsgiveren til gode. Med denne samar-
beidsformen, som riktignok er bygd på full 
tillit mellom partene, er det lettere å gjøre 
oppdragsgiver fornøyd – og det er noe vi 
også tjener på i lengden.

PROSJEKT – GUNNAR KARLSEN SVERIGE

Prosjektsjef Mikael Anefors (t.v.) og prosjektleder 
Ulrik Andersson har selv fått sin ingeniørutdannelse her 
i de gamle lokalene for utdanning innen, blant annet, 
arkitektur, vei og vann.

Allerede i høst begynte GK’s montørleder Martin Sonnhag med å prøvemontere ventilasjonsutstyret, slik at opphenget av 
kanaler og ventiler blir kvalitetssikret innen den virkelige installasjonen går i gang.

p
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- Her i Region Vest kan vi i første rekke 
tilby ventilasjon og ventilasjonsservice, 
inkludert garantiservice TTS-avtaler. 
Dessuten leverer vi kjøle- og kuldesyste-
mer, byggautomasjon og rådgivning. 
Når kontrakten omfatter fag som for 
eksempel rør og elektro, kjøper vi dette 
fra andre leverandører, forklarer regions-
sjef Michael Almeida.

Planer om vekst. Region Vest har de 
siste årene hatt en organisk vekst på 
rundt 20 prosent, og Almeida har kon-
krete planer om å fortsette veksten. 
Service vil få en egen røravdeling allerede 
i slutten av 2016 eller i begynnelsen 
av 2017. Egen el-avdeling kommer 
nok ikke før nærmere 2020, men om 
behovet dukker opp vil det bli etablert 
en mindre avdeling for el-service. Men, 
lokalene til regionskontoret er allerede 
for små. 
- Da jeg begynte her hos GK for cirka 
fem år siden var vi et par og tjue med-
arbeidere og holdt til på samme plass. 
Den gangen hadde vi det romslig, men 
nå huser de samme lokalene nærmere 
nitti medarbeidere, så da kan du jo 
tenke deg, forklarer Almeida. 

- Vi er i full gang med å se oss om etter 
nye kontorfasiliteter og jeg er i gang 
med å studere en rekke prospekter. 
Det gjelder å finne noe som ligger litt 
utenfor sentrum, slik som vi har det nå.  
Sentrum av Göteborg er ikke spesielt 
interessant for oss, verken med hensyn 
til trafikk eller leiepriser.

Rekruttering. Det er ikke bare innenfor 
fotballen vi finner spilleroverganger, 
både dyktige ventilasjonsingeniører og 
montører er attraktive aktører i arbeids-
markedet, og en del av rekrutteringen 
skjer ved at det skjer en del utveksling 
mellom de ulike selskapene i bransjen, 
men det er også behov for få inn nye 
krefter for å kunne takle en stadig 
økende etterspørsel etter våre tjenester.
– Veksten i vår bransje krever et 
kontinuerlig arbeid med rekruttering, 
hevder Almeida, - vi er stadig på jakt 
etter nye medarbeidere. Det krever en 
viss innsats å overbevise ungdom som 
tar yrkesfag på videregående om at en 
blikkenslager burde satse på ventilasjon. 
Her har vi en oppgave å gjøre, og vi job-
ber nært med skolene på dette området. 
Elever som retter seg mot vår bransje vil 

også kunne tas inn som lærlinger hos 
oss etter videregående.
 Når det gjelder prosjektledere så har 
disse tradisjonelt gjerne vært rekruttert 
blant montørene, og det er vel og bra. 
Imidlertid ser vi at i tillegg til kunnskaper 
og erfaring fra gjennomføring av 
prosjekter, blir det stadig viktigere at 
prosjektlederne har gode kunnskaper 
på det økonomiske området; derfor 
vil vi primært søke etter medarbeidere 
med ingeniørutdannelse til å fylle disse 
posisjonene.

Chalmers	tekniska	högskola	ble	etablert	så	tidlig	
som	i	1829,	og	har	hele	tiden	søkt	å	holde	tritt	
med	samfunnsutviklingen	for	øvrig.	For	å	bedre	
samarbeidsforholdene	for	virksomhetene	som	
holder	til	i	Chalmers	samfunnsbygg,	som	omfat-
ter	fag	som	arkitektur,	vei,	vann	og	liknende,	
investerer	nå	Akademiska	Hus,	på	oppdrag	fra	
Chalmersfastigheter	AB,	cirka	360	millioner	
kroner	for	å	bygge	om	deler	av	høyskolen.	
Samarbeid	og	integrering	skal	prege	framtidens	
utdanning	og	forskning	knyttet	til	Chalmers	
Sanfunnsbygg,	der	institusjonene	Arkitektur	og	
Bygg	&	Miljø	inngår.	For	å	oppnå	denne	visjonen	
foregår	det	nå	en	omfattende	ombygging	som	vil	

Chalmers fornyer seg bidra	til	flere	kreative	og	stimulerende,	pedago-
giske	miljøer,	der	man	har	fokus	på	bærekraftige	
løsninger	innen	de	respektive	fagområdene.	
Tanken	er	også	at	de	nye	lokalene	skal	inspirere	
til	fysiske	møter	mellom	studenter,	forskere	
og	næringsliv	til	glede	og	nytte	for	alle	parter.																																		
-	Nye	og	moderniserte	møteplasser	gir	en	
betydelig	kvalitetsøkning	til	våre	campusmiljøer	
som	vi	tilbyr	Chalmers	tekniska	högskola,	uttaler	
Sven-Erik	Adolfsson,	administrerende	direktør	i	
Chalmersfastigheter	AB.

PROSJEKT – GUNNAR KARLSEN SVERIGE

Som innledning til det store renoveringsarbeidet på Chalmers, ble det først rigget et ”midlertidig” eksamenslokale som rommer 250 studenter. Aggregatet til ventilasjonsanlegget var på 
plass i god tid før jul, slik at eksamener kunne avvikles i januar.

I	de	senere	årene	har	det	blitt	stadig	mer	vanlig	
at	man	innen	bygg	og	anlegg	en	fokuserer	mer	på	
samarbeid	mellom	de	involverte	partene	enn	vi	
kjenner	fra	tradisjonelle	entrepriseprosjekter.	At	
prosjektet	organiseres	innenfor	rammene	av	en	
partneringavtale,	fordrer	en	samarbeidsform	som	
en	tidlig	involvering	av	partene,	og	der	dialog,	
tillit	og	åpenhet	står	i	fokus.	Prosjektet	organ-
iseres	som	et	helintegrert	samarbeid	mellom	
alle	parter	–	fra	oppdragsgiver	til	dem	minste	
leverandør;	alle	med	et	felles	mål,	å	tilfredsstille	
kundens	ønsker	og	behov.	Gjennomføringen	av	
prosjektene	blir	på	denne	måten	mer	smidig,	mer	
konfliktfri	og	også	mer	kostnadseffektiv.

Partnering Tradisjonelle	entreprisekontrakter	der	punkter	
om	rettigheter	og	plikter	og	konsekvenser	ved	
mislighold	ofte	står	i	sentrum,	tar	partneringkon-
trakten	utgangspunkt	i	gjensidig	tillit,	åpenhet	
og	lagarbeid.	Partneringprosjekter	organiseres	
oftest	ved	at	det	nedsettes	en	styringsgruppe	og	
en	prosjektgruppe.	Samarbeidet	innledes	gjerne	
med	en	“workshop”,	der	en	fastlegger	blant	an-
net	forventninger	og	mål.	

”Miljöbyggnad”	er	et	sertifiseringssystem	som	
forvaltes	av	Sweden	Green	Building	Council	
(SGBC)	og	systemet	er	basert	på	svenske	
byggeforskrifter	og	på	svensk	praksis.	Sertifiser-
ingssystemet	er	enkelt	og	kostnadseffektivt,	men	
likevel	virkningsfullt	for	å	skape	miljømessig	
bærekraftige	bygninger.
”Miljöbyggnad”	kan	sertifisere	viktige	kvaliteter	
ved	et	bygg	når	det	gjelder	forhold	som	energi,	
innemiljø	og	materialvalg.	I	sertifiseringsord-
ningen	inngår	så	vel	nye	bygg	som	eksisterende	
bygg,	uansett	størrelse.	I	denne	ordningen	kan	de	
aktuelle	byggene	tildeles	karakterene	BRONSE,	
SØLV	eller	GULL.

”Miljöbyggnad” 

Gunnar Karlsen Sverige AB Region Vest

PROSJEKT – GUNNAR KARLSEN SVERIGE

Michael Almeida, regionssjef for Gunnar Karlsen AB 
Region Väst kan notere seg en organisk vekst på 
omkring 20 % de siste årene og er trygg på at dette er 
en utvikling som vil fortsette framover.
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Byggautomasjon utgjør cirka 
ti prosent av GKs omsetning, 
men har utvilsomt langt større 
betydning når det gjelder å 
oppnå fornøyde kunder.

I henhold til bedriftens overordnede 
mål skal GK levere med null feil og 
samtidig øke kundetilfredsheten 
gjennom hele virksomheten. Når 

flere fagområder skal jobbe sammen om 
å skape et vellykket bygg er det viktig å 
utvikle ”samhandlingskompetanse”, som 
den gamle fotballtrener Eggen ville ha kalt 
det. Alle må spille på lag - og de må spille 
mot et felles mål. For oss som er opptatt av 
automasjon er dette en forutsetning for å 

lykkes, forteller Roar Johannesen, direktør 
for Byggautomasjon i GK.

Ikke et mål i seg selv. Automasjon er ikke 
noe mål i seg selv – men automasjon er 
viktig for at alle de installasjonene som 
de ulike faggruppene hos GK leverer skal 
fungere optimalt. Når det reises et nytt 
bygg, gjelder det å bygge riktig med en 
gang; de forskjellige faggruppene må ha 
fokus på hva som skal til for at dette skal 
fungere sammen, rent teknologisk. Mange 
kunder, forhåpentligvis ikke så mange 
GK-kunder, har opplevd frustrasjon over 
at de tekniske løsningene ikke er sydd godt 
nok sammen. 
- Når en leverandør står ansvarlig for så vel 
rør, elektro, kjøling, ventilasjon og dessuten 
automasjon, så er det ingen andre å skylde 
på dersom det ikke fungerer optimalt, mener 

Johannesen, - vi skal levere et funge-
rende bygg, og da må prosjekteringen av 
byggautomasjon tidlig inn i bildet for å 
legge premissene for hvordan ventilasjon, 
varme, solavskjerming, lysstyring og alt 
dette skal spille sammen. Uten nøye plan-
legging, kan vi for eksempel risikere at det 
innen et av områdene installeres teknisk 
utstyr som ikke fungerer optimalt sammen 
med våre styringssystemer. 

Behov for oppfølging. Når vi først har 
levert teknologi og kompetanse til et 
byggeprosjekt, vil det være naturlig at vi 
også tilbyr vår assistanse innen drift og 
service i årene som kommer. Kunden 
vil ofte oppfatte GK som en uunnværlig 
partner for å sikre at bygget skal fortsette 
å fungere like bra på sikt som under over-
takelsen. Innen byggautomasjon foregår 
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- krever fokus på samhandlingskompetanse

TEKST:  HARALD SOLA BERENTSEN FOTO: MAGNUS BRATTSET DRABLØS 

det en rivende utvikling, og teknologien er 
under kontinuerlig utvikling. Kundene vil 
derfor være tjent med at en sentral aktør 
innen denne bransjen fortløpende kan opp-
gradere deres opprinnelige anlegg når det er 
formålstjenlig. 

WEB-styring. Det er slutt på den tiden da 
byggautomasjonens skjebne lå i en PC 
som sto under pulten til vaktmesteren. 
Nå er det web-baserte løsninger som 
gjelder for å trygge systemene og driften. 
Sentral driftskontroll (SD) behøver i dag 
ikke være knyttet til en lokal sentral. Med 
web-baserte løsninger kan du sitte hvor 
som helst og sjekke anleggene - feilsøke og 
justere. Målet vårt er at alle fagområdene i 
bedriften skal ha kompetanse som gjør det 
mulig å kommunisere driftsspørsmål relat-
ert til den sentrale driftskontrollen direkte 
med kunden. Dette vil heve servicegraden, 
understreker Johannesen.

Kundefornøydhet. Alle som selger varer 
og tjenester er opptatt av å ha fornøyde 

kunder. Innen GKs område aner vi 
antydningen av et dilemma. Kundene 
og brukerne av et bygg, skal nemlig ikke 
merke et godt inneklima. Det skal bare 
være der. Inneklimaet er noe de fleste ikke 
reflekterer over før de opplever et utpreget 
dårlig inneklima. Når leverandøren av 
godt inneklima har levert et vellykket og 
fungerende bygg, er ikke alltid kunder og 
brukere bevisste på hvorfor de kjenner seg 
vel og opplagte i lokalene, de fleste tar det 
for gitt.

Også blant våre egne. Også internt kan 
det lett bli sånn at bevisstheten om 
byggautomasjon ikke alltid får like stor 
oppmerksomhet, selv om alle har for-
ståelse for at automasjon i kompliserte 
bygg må fungere, forteller Johannesen. 
- Men det er ikke lett å få full forståelse 
for hvordan dette egentlig fungerer. Vi 
snakker blant annet om sensorer som 
registrerer byggets tilstand og avanserte 
styringssystemer for CO2, lufttrykk og 
varme og alt annet som påvirker byggets 

inneklima. Vår automatikk innebærer at 
du fortløpende overvåker CO2-mengden i 
for eksempel møterom, slik at du auto-
matisk øker luftutskiftningen når antall 
møtedeltakere blir flere og dermed også 
CO2-mengden. 

Kompliserende faktorer. Våre registre-
ringer overvåker ikke flyktige organiske 
forbindelser (VOC), påpeker Johannesen; 
- det betyr at eventuelle avgasser fra over-
flateprodukter som maling og gulvbelegg - 
eller for den saks skyld - fra møbler -  kan 
føre til svært dårlig inneklima. Dette er et 
vanlig problem i nybygg eller nyoppussede 
bygg og derfor bør en forsøke, i størst 
mulig grad, å være svært selektiv ved valg 
av produkter. Resultatet blir gjerne at man 
setter på full ventilasjon døgnet rundt for 
å kompensere for dårlig luft og får dermed 
får et langt høyere energibruk enn tilsiktet.

Byggebransjen og byggautomasjon.
Byggebransjen har ikke hatt så mye fokus 
på dette med sensorteknologi. Industrien 
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Roar Johannesen, direktør for 
Byggautomasjon i GK.

u
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og en del andre aktører har vist betydelig 
større interesse, ettersom produksjons-
prosesser gjerne er avhengig av slik avansert 
teknologi.  I industrien kan betydningen 
av denne typen teknologi, med blant annet 
utstrakt bruk av sensorer, lett avleses 
på virksomhetens bunnlinje, i form av 
produksjonstall. Teknologiens betydning 
for innklimaet blir gjerne litt mer diffus og 
vanskelig dokumenterbar. Til en viss grad 
kan en hevde at GKs innsats og avanserte 
styringssystemer kan gi økt produktivitet, 
men noen detaljert dokumentasjon kan 
det være vanskelig, for ikke si umulig, å slå 
i bordet med. 

Energiforbruk. Energibruket for å oppnå 
et optimalt inneklima er helt vesentlig. 
Derfor ettersrebes det alltid å nå målene 
for inneklima med løsninger som samtidig 
begrenser kundens kostnader.
- Her i Miljøhuset GK har vi et energibruk 
på ca 70 kwh pr kvadratmeter, påpeker 
Johannesen; - det er omtrent halvparten av 
hva som er vanlig i et litt mindre gjen-
nomtenkt bygg, eller skal vi si; vanlig kon-
torbygg, med litt mindre bevisst forhold 
til tekniske installasjoner og daglig drift. 
Vi starter ikke våre ventilasjons-anlegg 
basert på tidsstyring; når vi tror det er folk 

i bygningen. I ventilene som sitter i taket 
er det montert små bevegelsesdetektorer 
som forteller at “nå er det noen her”. Når 
dette skjer på to kontorer i en seksjon av 
bygget gir systemet beskjed om å starte opp 
lufttilførselen. Ventilasjon styres så utover 
dagen etter behov, avhengig av antall tilst-
edeværende og temperaturforhold.

For mye teknikk. Noen hevder at ”det blir 
for mye teknikk” – men sett fra en ”bygg-
automasjonsvinkel”, er det ikke mulig å 
skape et godt inneklima, kombinert med et 
lavt energibruk, uten å ha en høy 
automatiseringsgrad. Du må ha et vesentlig 
nivå av behovsstyring for å kunne diffe-
rensiere mellom deler av bygget der det 
oppholder seg folk - og andre lokaler som 
tidvis står tomme. Det gjelder å begrense 
energibruket i områder som ikke har be-
hov for kontinuerlig behov for å opprett-
holde et optimalt inneklima. Dette gjelder 
både ventilasjon, lys og varme.

Eksisterende bygg. Behovet for oppussing 
og oppgradering av så vel private næringsbygg 
som offentlig bygg er enormt her i landet. 
- Når det gjelder eksisterende bygg er 
markedet enormt, men vi vil alltid støte på 
begrensninger med hensyn til i hvor høy 

grad av automasjon som vil være praktisk 
gjennomførbar og økonomisk tilrådelig. 
I utgangspunktet forsøker man riktignok 
å etterstrebe de samme prinsippene som 
for nybygg - og ofte kan det være relativt 
enkelt når det gjelder inneklima. Byggfor-
skriftene som gjelder ventilasjon har lenge 
vært såpass gode at vi gjerne finner en 
infrastruktur som kan bygges videre på og 
oppgraderes. Både i nybygg og til rehabi-
litering benytter vi ventilasjonsløsningene 
til Lindinvent AB, som vi er importører av 
i Norge og som også benyttes her på huset. 
Dette er anlegg som tillater omfattende 
behovsstyring og gir et godt innklima til 
fornuftige kostnader, poengterer Johannesen.

Avansert datastyring. Det er en rekke ulike 
typer bygg som man i dag ønsker ”å gjøre 
smarte”; det kan være kontorbygg, hoteller 
eller sykehus, for å nevne noen. Men 
uansett, bygger automasjonsstyringen på 
den samme programvaren for styrings-
prosessen, men individuelt tilpasset for 
ulike behov. Det kan blant annet være 
store forskjeller på behov for lysmengde 
fra et hotell til et sykehus. Her er det også 
andre krav til nødlyssystemer og kanskje 
større krav til ventilasjonsløsninger. Men 
i utgangspunktet er det altså den samme 
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GK er tildelt den totaltekniske entreprisen (TTE) ved det nye sykehuset til Landsforeningen for 
hjerte- og lunge-syke ved Gardermoen. (Illustrasjon: Nordic Office of Architecture)

Banebrytende prosjekt
Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke bygger nå et nytt sykehus 
på Gardermoen. Sykehuset blir på cirka 28 500 kvadratmeter og har 
en samlet kostnadsramme på 1,4 milliarder kroner.

Bygningsmassen består av fire bygg; 
sengepost, pasienthotell, produksjons-
bygg og kontor- og mottaksbygg. Det 
er eiendomsutvikler Aspelin Ramm 
Eiendom AS og svenske Hemfosa 
Fastigheter som er byggherrer og eiere 
av sykehuset, mens LHL skal stå som 
leietaker. Entreprenørselskapet HENT 
er totalentreprenør i prosjektet. Arbeidet 
startet opp nå i høst og sykehuset er 
ventet ferdigstilt i januar 2018. 

Betydelig avtale for GK. Totalentre-
prenøren HENT har avholdt konkur-
ranse med prekvalifisering og 
forhandling – og kontrahert GK som 
”totalunderentreprenør” for å levere 
alt innen teknisk detaljprosjektering 
og fagarbeid, som ventilasjon, rør, 
kulde, elektro - og ikke minst -bygg-
automasjon. Kontrakten er verdt 
nærmere 250 millioner kroner. For 
å sikre en best mulig totalleveranse 
setter GK de ulike faggruppene sam-
men og setter inn en egen integrator 
for å sikre at samarbeidet går mest 
mulig smertefritt mellom fagene og at 
kundens krav til full byggautomasjon 
blir tilfredsstilt. Bygget skal ha energi-
klasse A, med behovsstyrt ventilasjon 
og belysning etter samme prinsipper 
som Miljøhuset GK på Ryen.

Fornøyd entreprenør. Når store bygge-
prosjekter skal gjennomføres, gjør 
alltid totalentreprenøren en nøye vur-
dering av hvordan underentreprisene 
skal deles opp og hvor mange ulike 
aktører det er fornuftig å engasjere. 
- Byggets utforming, bruk og den ak-
tuelle byggemetoden vil ha stor betyd-
ning for hvordan oppdraget blir delt opp, 
understreker Botolv Knaldre, tilbuds- 
og innkjøpsansvarlig for HENTs 

byggeprosjekt ved Gardermoen. 
– Vi har gode erfaringer med å inngå 
totaltekniske avtaler med en under-
entreprenør, men det er første gang vi 
har en slik avtale med GK. Tidligere har 
våre avtaler med GK vært begrenset til 
ventilasjon og rør, men etter at konsernet 
nå også kan tilby elektro, stiller saken seg 
annerledes. Byggautomasjon får stadig 
større betydning i nye byggeprosjekter og 
håndteres da gjerne av ventilasjonsleve-
randøren, men det er jo visse fordeler 
forbundet med at en leverandør kan 
levere automasjonsløsninger og samtidig 
stå for de øvrige tekniske installasjonene 
som relaterer seg til dette. 

Teknisk kompetanse. - Forhandlinger 
og gjennomføring av en entreprise 
vil alltid være avhengig av byggets 
beskaffenhet og selvfølgelig marke-
det, fortsetter Knaldre; - men et nært 
samspill mellom de tekniske fagene er 
en absolutt fordel. Vi har jo også en 
stor teknisk avdeling og mye teknisk 
kompetanse her på huset, så vi er ikke 
avhengig av å kjøpe en total teknisk 
pakke. Men i de tilfellene vi ser at det er 
leverandører som kan tilby totale tekniske 
løsninger med ønsket kompetanse og 
pris har vi god tro på at det vil være 
gunstig for prosjektet.

datateknologien som benyttes. Vi snakker 
her om programvare som ble utviklet 
av det amerikanske teknologiselskapet 
Honeywell. De hadde tidligere også en 
egen organisasjon som jobbet spesielt 
innen byggautomasjon. GK kjøpte denne 
organisasjonen for 15 år siden og fikk 
dermed inn 70-80 nye medarbeidere som 
drev med byggautomasjon.  I dag er det 
omkring 150 medarbeidere i GK som 
jobber med dette forretningsområdet over 
hele landet. Teknologien leveres fortsatt av 
Honeywell.

Entreprise og drift. Selve byggautoma-
sjonen er en vesentlig del av GKs bidrag 
for å oppnå et inneklima kundene er 
fornøyde med, innenfor økonomisk 
tilfredsstillende rammer både når det 
gjelder installasjon og drift. Vi snakker 
altså om både totalteknisk entreprise 
(TTE) – og totalteknisk service (TTS). 
- Ettersom vi nå opererer innen såpass 
mange fagkategorier, så ønsker vi å levere 
totale løsninger som inkluderer alle våre 
fagområder – og samtidig ta ansvaret 
for at disse kategoriene fungere optimalt 
gjennom vår byggautomasjonsløsning, 
avslutter Johannesen.

Botolv Knaldre, tilbuds- og innkjøpsansvarlig for 
HENTs byggeprosjekt ved Gardermoen. 
(Foto: Harald Sola Berentsen)
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om at minst 40 prosent av arbeid innenfor bygg- og anleggs-
fagene samlet utføres av personer med fagbrev, svennebrev eller 
dokumentert fagopplæring, og at minimum 7 prosent av arbeidet 
utføres av læringer.
- Dette er dønn konkrete krav. Det er ingen menneskerett å levere 
til det offentlige, og hvis man vil levere til dette systemet, da må 
man bare skjerpe seg. Vi håper dette vil bidra til at vi får flere 
fagfolk og flere læringer, sier Sandnes til Byggeindustrien.

Det blir også viktig med lokal tilpasning i kommuner og fylkes-
kommuner, og at resultatene av anbefalingene evalueres over tid. 
Dersom målene ikke nås er det enighet om at anbefalingene må 
strammes inn. 

Seriøsitet i alle ledd. GK understreker at de tar avstand fra all 
form for arbeidslivskriminalitet, og jobber aktivt for å 
hindre svart arbeid og skatteunndragelse i byggebransjen.
- I GK setter vi krav til at alle leverandører og underentreprenører 
må sende inn egenerklæringer på at de følger GKs retningslinjer 
for arbeidsforhold og seriøsitet. I tillegg oppfordrer vi alle våre 
underentreprenører til å registrere seg hos StartBANK, 
sier direktør for Teknologi og Marked i GK Inneklima, 
Bjørn-Osvald Skandsen.
Han mener det er på tide at det nå kommer strengere krav fra 
bransjen sentralt.
- Vi er sikre på at næringen har godt av strengere krav. Først og 
fremst er det viktig at alle som jobber i bransjen ivaretas med 
tanke på gode arbeidsforhold og rammevilkår. Men med krav 
til fagkompetanse og lærlinger er vi også sikre på at vi får bedre 
kvalitet på leveranser, sier Skandsen.

Det offentlige viser vei 
for økt seriøsitet og økt kompetanse i byggenæringer

Fellesforbundet, Byggnæringens Landsforening 
(BNL), Kommunenes Sentralforbund (KS) 
og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 
har gått sammen for nye forslag til seriøsitets-
bestemmelser. 

F
orbundssektretær Per Skau i Fellesforbundet og admini-
strerende direktør i BNL, Jon Sandnes, skrev i november 
under på en erklæring om å jobbe sammen for seriøsitets-
krav i offentlige bygg- og anleggskontrakter.

For å sikre at useriøse ikke slipper til i konkurransen i bygg og 
anlegg, får nå alle fylkeskommuner, kommuner og offentlige 
innkjøpsorganisasjoner nye anbefalinger til krav som skal heve 
terskelen for hvilke bedrifter som kan delta i offentlige konkur-
ranser. 
Det offentlige kjøper bygge- og anleggstjenester for omkring 200 
milliarder hvert år.
- Det offentlige blir ikke bare en viktig aktør for innkjøp, men 
får også en definisjonsmakt overfor andre, understreker Skau på 
Fellesforbundet sine hjemmesider.
- Det partene signerer i dag, er først og fremst et steg på veien, 
men dette er en stor seier for oss. Vi har en felles ambisjon om 
at det skal være fagfolk som holder på ute på byggeplassen, og 
vi vil at både bestillere og leverandører skal kjenne presset, sier 
Sandnes til Byggeindustrien.

Dønn konkret. Å støtte opp under fagfolk og lærlinger i offentlige 
prosjekter står sentralt i de nye bestemmelsene. Det er satt krav 

Godt inneklima 
øker produktiviteten betraktelig

En ny undersøkelse viser at kontormiljøer 
med godt inneklima gir opptil 101 prosent bedre 
konsentrasjonsevne enn konvensjonelle 
kontormiljøer.

U
ndersøkelsen, som er utført av forskere ved den amerikanske 
prestisjeskolen Harvard, avdekker oppsiktsvekkende forskjeller 
når det gjelder kreativitet, produktivitet og evnen til å løse 
problemer ved forskjellige luftkvaliteter.

Temaet er høyaktuelt med tanke på nye energikrav til bygg. Med 
strenge krav, kan fristelsen til å kutte i ventilasjonen bli stor – og 
luftmengdene små. Det kan fort straffe seg.
- Rapporten viser med all tydelighet at Norges tilstrebelse til å 
bruke lav-emitterende materialer i nye og rehabiliterte bygg er et 
strategisk riktig valg. Det samme er å opprettholde en høy ventila-
sjonsrate for å sikre et godt inneklima, og dermed høy effektivitet 
på de ansatte, sier fagdirektør for ventilasjon i GK Inneklima, 
Sturla Ingebrigtsen.

Tre scenarioer. Gjennom simulering av tre ulike scenarioer, 
målte forskerne hvordan studiedeltakere presterte i forskjellige 
kategorier.
I første scenario, døpt «Conventional», ble et konvensjonelt 
kontorlandskap simulert. Lokalet ble tilført høye konsentrasjoner av 
flyktige organiske forbindelser (VOC), tilførsel av 9,4 liter friskluft i 
sekundet per person, og et konstant CO2 nivå på nærmere 945 ppm. 
Til sammenligning er det høyeste anbefalte nivået i norske skoler og 
barnehager 1000 ppm, skriver Teknisk Ukeblad.
I scenarioet «Green» var det nesten ingen VOC-gasser, men med 
tilsvarende tilførsel av friskluft og CO2-nivå som i Conventional.
I det tredje scenarioet, «Green+», var det som i Green nær fritt for 
VOC-gasser, men tilført nærmere 19 liter friskluft i sekundet per 
person og CO2-konsentrasjon på 550 ppm.
I tillegg ble det forsøkt å tilføre en større konsentrasjon av CO2, 
hvor verdiene nådde 1400 ppm.

Målte prestasjoner. 24 testpersoner tilbragte seks fulle arbeidsdager 
i testscenarioene. Deltakerne ble testet på:

•  Grunnleggende aktivitet - grunnleggende evne til å ta avgjørelser
•  Overordnede avgjørelser - evner til å ta avgjørelser for 
 overordnede målsetninger
•  Aktuelle problemstillinger - evne til å fokusere på utfordringer  
 i øyeblikket
•  Oppgaveorientering - evne til å ta spesifikke avgjørelser for å 
 fullføre oppgaver i øyeblikket 

•  Krisehåndtering - evne til å planlegge, være forberedt og tenke 
 strategisk under krisesituasjoner
•  Informasjonssøk - evne til å samle påkrevet informasjon fra 
 tilgjengelige kilder
•  Informasjonsbruk - evne til å bruke både utlevert og innsamlet 
 informasjon for å oppnå en langsiktig målsetning
•  Bredde på tilnærming - evne til å ta avgjørelser i flere simultane 
 prosesser og benytte seg av forskjellige verktøy og muligheter 
 for å oppnå mål
•  Strategi - evnen til å benytte velintegrerte løsninger ved hjelp 
 av optimal utnyttelse av informasjon og planlegging

Utnytter informasjon bedre. Resultatene viste betydelige forskjeller 
prestasjoner hos testpersonene. Først og fremst viser tallene at selv 
om tette bygg med lave konsentrasjoner av VOC (scenario «Green») 
fører til bedre produktivitet, er det store forbedringspotensial ved å 
tilføre tilstrekkelige luftmengder («Green+).
Spesielt optimal utnyttelse av tilgjengelig informasjon, strate-
giske evner og kriserespons nyter godt av større luftmengder.
Forskningsrapporten konkluderer med at forsøksdeltakerne hadde en 
signifikant forbedring i kognitive funksjoner når de jobbet i 
scenarioene Green og Green+ sammenlignet med Conventional. 
Forsøket viser også at økte luftmengder senker eksponering til andre 
luftforurensinger i tillegg til CO2 og VOC.

StartBANK

Bransjenettverket	StartBANK	ble	startet	på	grunnlag	av	et	pilotprosjekt	kalt	
“Seriøsitet	i	byggenæringen”	som	ble	lansert	i	2005	i	samarbeid	mellom	
Byggenæringens	landsforening	(BNL),	norske	myndigheter	og	Achilles.	
StartBANK	er	et	felles	leverandørregister	som	brukes	av	innkjøpere	innenfor	
bygg	og	anlegg,	forvaltning,	forsikring	og	fast	eiendom	i	Norge,	til	støtte	
for	seriøse	leverandører	og	med	oppdatert	og	kontrollert	leverandør-
informasjon.	Dette	gir	leverandørene	mulighet	til	å	konkurrere	på	like	vilkår	
og	bidrar	til	bruk	av	seriøse	aktører,	og	skaper	nye	forretningsmuligheter	for	
både	innkjøpere	og	leverandører.	
Størrelse:	120	innkjøperorganisasjoner.	4500	leverandører.	

(kilde:	http://www.achilles.com)

StartBANK

Jon Sandnes, administrerende direktør i 
Byggnæringens Landsforening

Per Skau, forbundssekretær i Fellesfor-
bundet
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Gode, kostnadseffektive bygg 

med riktig kvalitet
Bygg21 er et samarbeidsprogram initiert av Stortinget i 2012, med sikte på å utvikle og forvalte 
gode og kostnadseffektive bygg, i samarbeid med de ulike aktørene i bygg- og eiendomssektoren. 
Beregninger viser at det på sikt vil være mulig å redusere kostnadene med opp til 20 prosent.

S
ekretariatet til Bygg21s første 
oppgave var å utarbeide strategi-
dokumentet ”Sammen bygger vi 
framtiden”, forteller prosjektleder i 

Bygg21, Sverre Tiltnes. 
– Mer enn fire hundre ledende represent-
anter for næringens bedrifter, bransje – og 
interesseorganisasjoner, FoU-virksomheter, 
utdanningsinstitusjoner og myndigheter 
har bidratt med innspill til det strategi-
dokumentet som er vårt veikart i dag. 
Dette førte videre til at departementet ga 
oss et nytt mandat; nemlig å realisere de 
endringene strategidokumentet peker på. 
For å gjøre dette mulig har vi nå opprettet et 
nytt styre som skal hjelpe oss å nå målene. 

Styret består av sju velkvalifiserte bransje-
representanter og har i tillegg støtte fra et 
eget strategisk råd med til sammen drøyt 20 
sentrale bransjefolk, så her er mange gode 
krefter samlet for å gjøre byggebransjen mer 
kostnadseffektiv.

Først og fremst fasilitator. - Vår oppgave 
er først og fremst å være en fasilitator 
for å fremme samspillet mellom de ulike 
aktørene i næringen og mellom næringen 
og myndighetene, understreker Tiltnes; 
- vi kaller oss gjerne et uavhengig forum, 
vi representerer kun det gode, kostnadsef-
fektive bygget som er utviklet av konkur-
ransedyktige, norske virksomheter. 

Bærekraft. For Bygg21 er det ikke noe 
isolert mål å jobbe for en stadig kvalitets-
heving innen byggeindustrien. Begrepet 
”bærekraft” er helt sentral i deres vurde-
ring av byggeaktivitetene. Det vi si at 
byggenes kvalitet skal være riktig – riktig 
med tanke på til bruk og optimal funksjon. 
Når en i tillegg sørger for et riktig kostnads-
nivå, sett i forhold til de respektive kravene 
som stilles til det aktuelle bygget, først da 
kan en snakke om et bærekraftig bygg.
- På enkelte områder ser vi at kvalitets-
kravene ”skyter litt over målet”, legger 
Tiltnes til, - vi har i de senere årene opp-
levd flere tilfeller av at det er kommet til-
bakemeldinger på kravene på krave fordi de 

Bygg21 lanserer i disse dager fasenormen ”Neste Steg”.
Hensikten er å skape en felles referanse for å 
samkjøre BAE-næringen gjennom et felles ramme-
verk for de ulike stegene i en byggeprosess.

Et	bygg	kan	bygges	på	100	forskjellige	måter,	
men	hvordan	gjør	man	det	mest	effektivt?	Det	
er	problemstillingen	vi	adresserer	med	“Neste	
Steg”,	sier	Sverre	Tiltnes,	leder	av	Bygg21.
I	samarbeid	med	Norsk	Eiendom,	Difi	og	EBA	
lanserer	nå	altså	Bygg21	fasenormen	“Neste	
Steg”.	NTNU	og	Prosjekt	Norge	har	stått	for	
utarbeidelse	av	den	nye	referansen,	med	sine	
partnere	og	Statsbygg	i	referansegruppen.
-	Vi	har	jevnt	over	høy	kompetanse	i	norsk	
byggenæring.	Klarer	vi	å	koordinere	den	enda	
bedre	og	motvirke	misforståelser,	kan	vi	øke	
kvaliteten	ytterligere,	fortsetter	han.

Hva er “Neste Steg”?
“Neste	Steg”	er	en	felles	referanse	som	

beskriver	byggeprosessen	over	tid,	i	åtte	steg	fra	
ide	og	behov	til	avvikling.
-	“Neste	Steg”	skal	utvikle	et	effektivt	felles	
språk	for	bransjen.	Denne	fasenormen	beskriver	
hvert	steg	i	en	byggeprosess	hvor	beslutninger	
må	tas	og	informasjon	må	overleveres	til	neste	
steg.	“Neste	Steg”	vil	spesielt	ivareta	eiernes,	
brukernes,	utøvendes	og	det	offentliges	perspek-
tiv,	samt	bærekraftens	tre	pilarer;	økonomi,	
samfunn	og	miljø,	sier	Tiltnes.

Økt produktivitet og bærekraft.
Norges	Bygg-,	anlegg-	og	eiendomsbransje	(BAE)	
er	i	dag	svært	fragmentert.	I	en	byggeprosess	
skal	mange	ulike	parter	samarbeide	om	å	lage	
et	produkt.	Samtidig	ønsker	aktørene	å	jobbe	
hver	for	seg	på	sine	egne	premisser,	med	eget	
rammeverk.	Problemet	er	at	disse	rammeverkene	
er	ulike,	og	skaper	kommunikasjonsproblemer.	
Produktiviteten	er	derfor	hemmet	av	mangelfull	

og	dårlig	samhandling.
	-	“Neste	Steg”	tvinger	oss	til	å	tenke	langsiktig	
sammen.	Byggeprosessen	beskrives	fra	“vugge	
til	grav”,	ved	å	se	på	prosessen	fra	behovet	opp-
står	til	bygget	avvikles.	Den	store	fordelen	er	at	
vi	får	et	felles	språk.	Partene	vet	dermed	hvordan	
de	skal	kommunisere,	involvere	seg	og	utføre	
oppgavene.	Dersom	alle	forholder	seg	til	felles	
beslutninger	og	definerte	roller,	vil	det	redusere	
antall	misforståelser	og	øke	produktiviteten.	
Aktører	fases	inn	på	riktig	tidspunkt,	premisser	
blir	klarere	og	leveranser	komme	til	rett	tid.	
Da	oppnår	vi	et	bedre	samspill,	lønnsomhet	og	
resultater,	og	færre	feil.	Dette	er	en	første	utgave	
som	nå	må	prøves	ut	i	praksis	før	den	kan	finne	
sin	endelige	form.	Hensikten	med	første	utgave	
er	å	gi	næringen	et	startpunkt	og	hjelpe	aktørene	
i	gang	med	utprøvingen,	sier	Tiltnes.
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har vært omfattende og unødvendige til å 
forsvare de kostnadene de medfører. Dette 
gjelder blant annet de generelle kravene til 
universell utforming i visse prosjekter.
Det som ligger i begrepet ”bærekraft”, 
sier mye om hva som er rett kvalitet og 
det er også noe som er nedfelt i Bygg21s 
mandat. Virksomheten skal medvirke til 
utviklingen av bygg som tjener sin hensikt, 
slik at de som skal bruke dem, kan gjøre 
det på en optimal måte: Et kaldtlager 
behøver ikke være varmt – en skole skal ha 
egenskaper som fremmer læring og trivsel 
for elever og lærere – og et sykehus skal 
kunne drive effektiv og forsvarlig pasient-
behandling.

Kunnskapsbasert informasjon. – En viktig 
nøkkel for å lykkes i det arbeidet vi driver, 
mener vi er kunnskapsbasert informasjon, 
understreker Tiltnes. Når vi skal anerkjenne 
en metode, en løsning eller en virksomhet, 
skal dette være tuftet på faktisk kunnskap, 
relevant for produktivitet eller bærekraft. 
Det finnes for øvrig en rekke godkjennings- 
eller sertifiseringsordninger for bygg, kanskje 
for mange vil noen si. Vi vil ikke engasjere 
oss direkte i den slags virksomhet, men vi 
vil definitivt forbeholde oss retten til å nikke 
samtykkende til noen av dem og 
sikkert også anerkjenne noen av dem.

Offentlige etater. Det er ikke bare kom-
munikasjonen og kunnskapene knyttet til 
de ulike private aktørene i et byggepros-
jekt som med fordel kan forbedres, også 
kontakten og samarbeidet med offentlige 
myndigheter har et betydelig forbedrings-
potensial. Dette er et toveis problem og 
Bygg21 tar sikte på å medvirke til disse 
forbedringene på begge sider av bordet. 
Med bedre forståelse av sine respektive 
premisser vil kommunikasjonen kunne gå 
langt smidigere - og raskere.

Fasenorm. For å sikre en smidigere og 
mer effektiv gjennomføring av byggepro-
sjekter, har Bygg21 utviklet en fasenorm 
som beskriver de ulike byggefasene og 
definerer oppgavene til de ulike aktørene, 
nemlig byggherre, fremtidig bruker, entre-
prenør og offentlige myndigheter. Dette 
viser flyten i prosjektet og hvilke instanser 
som skal gjøre hva i hvilke faser. Om en 
følger tankene i denne normen for faser og 
oppgavefordeling vil mange problemer, 
uenigheter og misforståelser kunne 
unngås. Det er dette som i byggebransje 
ofte omtales som Lean Construction, eller 
involverende prosjektering og produksjon 
for å oppnå maksimal smidighet, samarbeid 
og dermed kostnadsreduksjoner. I dag er 
det ofte slik at entreprenøren må ta høyde 

Slik presenterer Bygg21 seg på sine nettsider:
Bygg21 er et samarbeid mellom byggenæringen 
og myndighetene for å heve byggenæringens in-
novasjonsevne, produktivitet, bærekraft og dens 
evne til å dele kunnskap og erfaringer.

Bygg21:
•		 Har	sitt	mandat	fra	Kommunal-	og	modernise-
	 ringsdepartementet.
•		 Har	sitt	sekretariat	hos	Direktoratet	for	
	 byggkvalitet.

Bygg21: jobber for en byggenæring som:
-		 Bruker	riktig	kompetanse	i	alle	ledd.	
-		 Er	konkurransedyktig	og	produktiv.	
-		 Er	seriøs	og	har	god	bransjekultur.
-		 Som	stimulerer	til	bærekraft	og	livsløpsbasert	
	 verdiskaping.	
-		 Gjennomgående	bruker	IKT.	
-		 Er	innovativ.

Bygg21: strategien
I	2014	lanserte	BYGG21	sin	strategi:
“Sammen bygger vi framtiden”.
I	arbeidet	med	strategien	ble	det	arrangert	
høringsmøter	som	involverte	hele	bygg-	og	eien-
domsnæringen,	statlige	myndigheter,	forsknings-	
og	utdanningssektoren	og	andre	sentrale	aktører.	
Strategien	er	tredelt,	med	fokus	på:
•		 FoU	og	innovasjon
•		 Utdanning	og	kompetanseutvikling
•		 Formidling	av	kunnskap	og	erfaringer
De	tre	strategiene	er	samlet	om	syv	felles	
målområder	for	å	bygge	gode	bygg	for	et	bedre	
samfunn.

Bygg21 skal:
Bygg21	skal	bidra	til	samordning,	spredning	av	
kunnskap	og	støtte	opp	om	forbedringsproses-
sene	som	skjer	i	næringen,	hos	kunnskapsbedrif-

Sverre Tiltnes, prosjektleder i Bygg21.

tene,	forskningsmiljøene,	finansinstitusjonene	
og	andre.	Bygg21	vil	jobbe	gjennom	næringens	
etablerte	organisasjoner	og	løse	de	oppdrag	
som	gis	programmet	ved	å	samordne	og	støtte	
relevante	aktører.	Kun	unntaksvis	skal	Bygg21s	
sekretariat	ta	direkte	ansvar	for	gjennomføring.	
Gjennom	effektivt	samspill	og	regional	tilstede-
værelse,	er	det	Bygg21	sitt	mål	å	nå	ut	til	hele	
næringen,	virkemiddelapparatet,	forsknings-	og	
utdanningsmiljøene	og	relevante	myndigheter.

for forventede ekstrakostnader på grunn 
av konflikter med ulike samarbeidspart-
nere som i verste fall fører til trenering av 
prosjektet.

To tanker på en gang. Men det er ikke 
bare dagens praktiske gjøremål som 
opptar sekretariatet. Bygg21 jobber, i følge 
styrelederen Petter Eiken, for forbedringer 
i hele verdikjeden, og hevder: På bakken 
må vi få til praktiske forbedringer fra dag 
til dag, samtidig som vi ikke slipper blikket 
på de langsiktige mulighetene som ligger i 
forskning, utvikling og innovasjon. Tar vi 
ikke utfordringen, vil næringen forvitre, 
tape positive særpreg og viktig kjerne-
kompetanse.
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1Prognosesenteret inkluderer vanligvis husholdningsbygg (boliggarasjer og fritidsboliger) i markedet for yrkesbygg, men har ekskludert husholdningsbyggene fra alle tall presentert i 
denne artikkelen.  2 ROT er en forkortelse for renovering, ombygging og tilbygg.

* Verdiene i figurene er ikke kjøpekraftjustert, og forskjeller i landenes prisnivå vil dermed ha påvirkning på markedsstørrelsene. Alle verdier er for øvrig i faste 2014-NOK, slik at pris-
endringer fra år til år ikke har betydning. Derfor er det interessant å se på igangsettingstallene målt i areal, der landenes prisnivå ikke har noe å si.

Etterspørselen etter nybygg svinger normalt 
mer enn for andre bygge- og anleggsarbeider. 
Investeringer generelt varierer betydelig mer enn 
forbruk, selv om begge påvirkes av konjunk-
turene. Dette ble tydelig da finanskrisen rammet 
norsk økonomi i 2008-09 og igangsettingen av 
yrkesbygg1  falt med 25 %, mens volumet av 
privat initierte ROT2 -arbeider kun falt 2-3 %.

N
å befinner vi oss igjen i en nedgangskonjunktur. Olje-
prisfallets ringvirkninger begynner å synes, og konse-
kvensene er ikke lenger kun forbeholdt petroleums-
næringen. Arbeidsledigheten stiger og bygg-etterspørselen 

fra privat næringsliv faller – spesielt i de regionene som er hardest 
rammet av lavere aktivitet i oljerelatert næringsliv. På bakgrunn 
av informasjon om planlagte prosjekter venter vi derimot god 
vekst i igangsettingen av offentlige bygg i 2015, som vil dempe 
nedgangen i yrkesbygg totalt.

Arealledigheten stiger. Gulvareal kan betraktes som en innsats-
faktor i produksjonen av varer og tjenester på linje med arbeids-
kraft, maskiner og utstyr. Dermed henger etterspørselen etter nytt 
yrkesbyggareal godt sammen med sysselsettingsutviklingen, som 
trolig er den viktigste makroøkonomiske driveren for yrkesbygg-
markedet. 
Nå øker tilbudet i kontorleiemarkedet drastisk flere steder i Norge, 
som følge av økt omfang av fremleie fra oljeaktører som nedbemanner. 
Når sysselsettingsveksten samtidig avtar og bedriftene blir mer 
pessimistiske, vil arealledigheten stige ytterligere. Dette presser ned 
leieprisene, som igjen demper investeringslysten og etterspørselen 
etter nye kontorbygg – på tross av at rentene er rekordlave. 

Netto fall i igangsetting av yrkesbygg. Det har de senere årene 
blitt igangsatt relativt mye areal til private næringsbygg i Norge. 

Bygg-etterspørselen har vært drevet av høy aktivitet i olje- og 
gassrelatert næringsliv, i tillegg til god tilgang på finansiering og 
fallende renter. Rentene ser ut til å forbli lave en god stund til, 
mens vekstimpulsene fra de siste årenes oljeboom er over. Basert 
på planlagte prosjekter skulle man tro at byggeaktiviteten vil øke 
kraftig de nærmeste årene, men mange av de planlagte prosjek-
tene vil sannsynligvis slite med å finne leietakere og vil ikke bli 
realisert, eller i beste fall bli utsatt. 

Igangsettingen av private næringsbygg ventes å falle med nesten 
10 % i 2015 og rundt 6 % i 2016. Igangsettingstillatelser til kontor- og 
administrasjonsbygg har falt med 40 % (målt i areal) etter de tre 
første kvartalene i 2015, i forhold til samme periode i 2014. I den 
samme perioden har hotell- og restaurantbygg hatt en dobling. 
Igangsettingen av offentlige bygg går også lysere tider i møte og 
ventes å øke med 8 % i 2015, etter sterk vekst også i 2014.

Etter de tre første kvartalene i 2015 lå igangsettingen 23 % over 
samme periode i 2014, men ettersom registrert igangsetting i 
4. kvartal i 2014 var såpass høy, vil årsveksten for 2015 totalt bli 
lavere. Det er spesielt igangsettingen av helse- og sosialbygg som 
øker, men også flere store kulturbyggprosjekter i Oslo bidrar til 
økt aktivitet.

Vi venter imidlertid at investeringene i 2015 vil falle mindre enn 
igangsettingen målt i kvm, fordi igangsettingen i 2014 var relativt 
høy og en del av denne byggeproduksjonen foregikk i 2015.

ROT-markedet går bedre enn nybyggmarkedet. Med unntak av 
reparasjonsarbeider i forbindelse med naturskader, er etterspørselen 
etter ROT-arbeider tilknyttet yrkesbyggmassen for tiden i relativt 
stabil vekst. Svakere leieprisutvikling kan legge en demper på 
etterspørselen etter ROT-yrkesbyggarbeider, men på den andre 
siden kan økt konkurranse om leietakerne ha positiv effekt. Det 
samme gjelder endringer i næringsstruktur. Kronesvekkelsen og 
bedringen i norske bedrifters konkurranseevne kan føre til økt 
kapasitetsutnyttelse innen eksportrettet industri, og etter hvert gi 

et bidrag til ROT-etterspørselen fra industrien. Vi venter at dette 
markedet vokser med 4 % i 2015 og rundt 2,5 % 2016.

Det danske markedet faller i år, men henter seg inn igjen i 2016.
Lavere oljepriser har lagt grunnlaget for et oppsving i dansk 
økonomi. Vi venter at dette, sammen med rekordlave renter og 
god tilgang på kreditt, med tiden vil kunne øke etterspørselen 
etter nye private næringsbygg. Likevel er mengden av ledige 
næringsbyggarealer fortsatt for høy til at det kan ventes noen 
sterk vekst i produksjonen av nye næringsbygg med det første, 
men fra neste år kan det se lysere ut. Stram offentlig økonomi gir 
imidlertid dårligere utsikter for etterspørselen fra det offentlige. 
For yrkesbygg totalt i Danmark venter vi at investeringene faller 
med rundt 10 % i 2015, men at de så øker med rundt 14 % i 2016. 
Det er først og fremst etterspørsel fra næringslivet som sørger for 
veksten i ROT-markedet for yrkesbygg, men det offentlige bidrar 
bl.a. gjennom energieffektivisering av statlige bygninger. Ved 
hjelp av en avtale med Staten skal kommunene fremover bruke 
store beløp på å renovere undervisningsbygg. Veksten i de offent-
lige utgiftene til ROT-arbeider begrenses imidlertid av stram 
kommuneøkonomi. 

Stabile utsikter for det svenske markedet. I 2014 økte igangset-
tingen av yrkesbygg med 17 % i Sverige, noe som resulterte i høy 
samlet aktivitet i byggenæringen. Investeringsmuligheter som 
følge av lave renter vil avta etter hvert som prisene og rentene 
stiger. Dessuten sliter den svenske byggenæringen med mangel på 
arbeidsstyrke, noe som tyder på at høye nivåer vil være vanskelig 
å opprettholde.

Prognosene viser at investeringene i nye yrkesbygg (ekskl. husholdningsbygg) vil falle med 
drøyt 1 % i Norge i 2015, og videre ned med 2,5 % i 2016. I Sverige økte investeringene i 
nye yrkesbygg med nesten 15 % i 2014. I 2015 venter vi at investeringene fortsetter å øke 
med rundt 2,5 %, men at de i 2016 blir liggende på samme nivå. I Danmark venter vi at 
investeringene faller med rundt 10 % i 2015, men at de så øker med rundt 14 % i 2016.

For Norge venter vi at dette markedet vokser med 4 % i 2015 og rundt 2,5 % 2016. I Sverige 
og Danmark ventes det også vekst for både private og offentlige byggtyper gjennom hele 
prognoseperioden.

Igangsettingen av yrkesbygg har vært veldig høy i Norge de siste årene sammenlignet med 
både Danmark og Sverige. I Sverige økte imidlertid igangsettingen av yrkesbygg med hele 17 
% i 2014, og de går etter prognosene forbi Norge en gang i 2016.   

Investeringene i nye yrkesbygg økte med nesten 15 % i 2014. I 2015 
venter vi at investeringene fortsetter å øke med rundt 2,5 %, men 
at de i 2016 blir liggende på samme nivå. Det offentlige forbruket 
øker betydelig mer enn normalt i år og neste år, en utvikling som 
i stor grad skyldes økt innvandring. 

Når det gjelder ROT-markedet for yrkesbygg, venter vi vekst for både 
private og offentlige byggtyper gjennom hele prognoseperioden. Det 
ser ut til at undervisningsbygg kommer til å ha sterkest vekst i år. 
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Dribleback 
og elektrolærling
G

ang på gang legger Eirik Malmo i 
vei på en langspurt langs venstre-
sida ned mot dørlinja. Det har 
han gjort i over 200 kamper for 

Trondheims nest beste fotballag. Denne 
kalde oktoberkvelden er det Fredrikstad, 
østfoldklubben med hele 9 seriemesterskap 
og 11 cupmesterskap på CVn, som står på 
motsatt banehalvdel.
Motstanderlagets hvite og røde drakter er 

godt synlig på banen, takket være 
Ranheims topp moderne lysanlegg 
– levert av GK Elektro.
- Man ser jo kula nå. Vi har spilt på dis-
pensasjon fra reglene i fem år, så det var 
veldig greit å få det på plass, sier Malmo 
om lysanlegget.

- Har vært fantastisk. Eirik Malmo (30) 
har kombinerer fast plass på et godt 

1. divisjonslag med å være lærling i GK 
Elektro.
- Det går veldig bra. Jeg har vært her i et år, og 
synes det er et veldig godt miljø, sier Malmo.
Elektriker-utdanningen er ikke første smak 
på yrkeslivet for trønderen. Han solgte 
livsforsikringer før han innså at det ikke 
var riktig yrke og arbeidshverdag.
- Jeg fant raskt ut at jeg ikke ville sitte åtte 
timer foran en skjerm. Jeg ble sliten på en 

helt annen måte enn jeg var vant til.
Dermed tok han grep for å endre arbeids-
situasjonen. Det ble voksenopplæring for 
å bli elektriker. Når han skulle bli lærling, 
falt valget på Trondheim Elektro AS som 
senere har blitt til GK Elektro AS.
- Det har rett og slett vært fantastisk. I 
førstedivisjon kan det plutselig bli 
endringer i kampprogrammet i sammen-
heng med TV-kamper og lignende. Det 
har ikke vært noe problem å få tilrettelagt 
arbeidshverdagen, forteller Malmo, og 
utdyper:
- For å kunne jobbe ved siden av satsningen 
på fotball er jeg avhengig av slike sjefer.

Vant til å spille på lag. Denne oktober-
kvelden ser det ikke ut til at noe kan 
stoppe et fremadstormende Ranheim-lag 
med opprykk til eliteserien innen rekke-
vidde. Laget vinner til slutt hele 4-0 over 
Fredrikstad, og venstreback Erik Malmo 
bidrar med en målgivende corner.
Malmo er overbevist om at erfaringene fra 
fotballbanen kommer godt med i arbeids-
hverdagen i GK Elektro.
- Lagidrett hjelper veldig på i hverdagen. Jeg 
er godt vant til å spille på lag med kollega-
ene mine, og jeg klarer å tilpasse meg. Man 
lærer også at ikke alle er like flinke på alt, 
og at man kan spille på hverandres styrker. 
Det er også en viktig faktor at man har gode 
holdninger og har erfaring med å prestere 
under press, sier Malmo.
Nå ser han frem til å fortsette lærlingtiden 

og videre karriere i GK Elektro, samtidig 
som han spiller fotball.
- Jeg liker å se et sluttprodukt. Nå jobber 
jeg 07.00 til 15.00 og drar rett på trening 
hver dag, forteller Malmo, som jobber med 
installasjoner ved en helt ny barnehage 
tilknyttet St. Olavs Hospital i Trondheim.
- For meg er det veldig mye nytt. Vi 
installerer blant annet Dali-styring og 
Lynx-styring, forklarer Malmo, som er 
vant til å lære ved å trene.

Få ulemper. - Det fine med idrettsutøvere 
er at de er vant med at det må trenes og 
læres for å bli god. Sånn er Eirik også. Han 
vet at han har mye å lære for å bli en god 
montør. Han er nysgjerrig på hvordan 
ting skal gjøre, motivert og har god 
arbeidsinnsats, sier avdelingsleder i GK 
Elektro i Trondheim, Roger Wold.
Han mener arbeidsmiljøet har godt av 
impulser fra seriøse idrettsutøvere.
- Vi får en arbeidstaker som passer fint inn 
i GKs verdier. Vi får en arbeidstaker som 
viser lagånd, han er skikkelig på alle måter, 
opptatt av å gjøre en god jobb og jobber 
planmessig, påpeker Wold.

Selv om fotball-karrieren krever mye av 
Malmo, og at den i noen sammenhenger 
vil påvirke arbeidshverdagen i form av 
avtalt fravær, synes GK Elektro det er få 
ulemper ved tilretteleggingen.
- Ranheim krever at spillerne enten studerer 
eller jobber ved siden av fotballen. De har 

ikke råd til å ha spillere som lever av fotball. 
Spillerne trener rett etter arbeidstid, så 
Eirik er avhengig av å jobbe i byen. Ellers 
er det et par uker med treningssamling på 
vinteren hvor han enten må ta ferie eller 
ha permisjon, forklarer Wold.

Leverte flomlys til stadion. Flomlyset som 
lar Eirik og de andre spillerne se ballen, og 
ikke minst, spille kamper på kveldstid på 
hjemmebane, er levert av GK Elektro.
Som en liten klubb i Trondheim med få 
ressurser, har det vært en lang prosess for 
fotballklubben Ranheim å få på plass gode 
stadion-fasiliteter. Ranheim rykket opp 
til 1. divisjon i 2010, og fikk den gang dis-
pensasjon for å spille på en hjemmearena 
uten godkjent lysanlegg og midlertidige 
tribuner. Lysanlegget sørget GK Elektro for 
å få på plass sesongen 2014 - en permanent 
tribune vil først være på plass fra og med 
sesongen 2016.

Lysanlegget består av fire 37,5 meter høye 
lysmaster fra Scanmast utstyrt med til 
sammen 86 metallhalogenlyskastere på 
2000w. Lyskasterne har tre forskjellige 
trinn som benyttes til ulike anledninger: 
800 lux benyttes til kamper som skal 
sendes på tv, 400 lux som benyttes til van-
lige kamper og 200 lux som er tilstrekkelig 
for trening.
Lysanlegget kan både fjernstyres med PC 
og manuelt på stadion.  

Eirik Malmo har spilt over 200 
kamper på venstreback i 1. 
divisjonsklubben Ranheim. På 
hjemmebane spiller trønderen i 
flomlys fra egen arbeidsgiver.

ELEKTRO ELEKTRO

Eirik er godt i gang med lærlingtiden i GK Elektro. Flomlyset på Ranheim er levert av GK Elektro i Trondheim og sørger for at Ranheim får 
spille kveldskamper.a
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Nytt liv i GK Bergens energigruppe
Gruppen har eksistert i flere år 
hos GK i Bergen. Siden i høsten 
2015 har den bestått av energi-
ingeniørene Maria Korsgren og 
Kristine Domaas Klementsen.

E
nergigruppen har bred kompetanse 
innen energieffektiviserende tiltak,.
Et viktig mål er å få så vel offentlige 
som private eiere av større bygg til å 

innse at det kan være både miljø-messige 
og økonomiske fordeler ved å få vurdert 
byggenes energitilstand. 
- Vi utfører grundige befaringer i byggene 
og vi studerer tegninger av byggets 
konstruksjon og tekniske installasjoner, 
forteller Maria Korsgren.
På grunnlag av dette arbeidet utarbeider 
energigruppen, i samarbeid med andre 
spesialister hos GK i Bergen, forslag til 
forbedringer og de kalkulerer hvilke 
kostnader endingene vil innebære.

Mange forbedringsområder. Vi vurderer 
forbedringer av mange tekniske løsninger, 
forklarer Maria, - det kan dreie seg om 
virkningsfulle tiltak som installering av 
energioppfølgingssystemer, samt å bytte 
ut el-kjeler eller oljekjeler med varme-
pumper. For å forbedre gjenvinningsgraden 
foreslår vi gjerne å bytte fra kryssveksler til 
roterende gjenvinner, og vi kan forbedre 
SFP ved å bytte ut reimdrevne vifter med 
direkte drev. Alle disse tiltakene er av en 
kostnadsmessig karakter som gjør at de 
betaler seg i løpet av få år.
 
Viktig med energiattest. Til tross for at 
alle bygg, næringsbygg og offentlige bygg 
på over ett tusen kvadratmeter plikter å ha 
energiattest, er det langt fra alle eiere av 
slike bygg som kan framvise en slik attest. 
Det er blant annet slike forhold som opptar 
GKs energigruppe i Bergen. Bakgrunnen 
for påbudet er at myndighetene vil sette 
fokus på bygningers energibruk. Målet er 
å begrense energibruket i byggene, og få 

redusert samfunnets totale energibruk. 
Når bygg blir energimerket, gis de en 
karakter fra A til G ut i fra en samlet 
vurdering av energibehovet, det vil si 
antall kilowattimer som bygningen trenger 
per kvadratmeter for normal bruk. 
Problemet har vært at byggeiere ikke 
straffes for manglende merking.

Strengere oppfølging. Like før jul dukket 
det imidlertid opp et nytt utspill fra NVE som 
er den instansen som ivaretar oppfølgingen 
av påbudet om energimerking og energi-
vurdering av yrkesbygg.
NVE vedtok tvangsmulkt til eiere av åtte 
yrkesbygg som manglet energiattest eller 
energivurdering av klimaanlegg. Dette 
er resultatet av en kontroll av over 90 
yrkesbygg der det ble funnet én eller flere 
mangler i to tredjedeler av bygningene. 
Disse vedtakene er de første økonomiske 
reaksjonene for manglende energimerk-
ing av bygninger og energivurdering av 
klimaanlegg. NVE påpeker at de nå vil 

arbeide videre med tilsyn av energimerke-
ordningen for bygg, slik at økt bevissthet 
om energibruk og ulike oppvarmings-
løsninger kan bidra til å gjøre bygninger 
mer energieffektive.

Mer enn offentlige påbud. - Om alle eiere 
av større bygg nå skal ta påbudet om energi-
merking på alvor, vil vi forhåpentligvis få 
hendene fulle, presiserer energigruppens 
Maria, -jeg har jobbet her i GK i to år nå og 
har vel nesten ikke opplevd at eiere av bygg 
har anmodet om energiattest uten at det 
har vært snakk om salg eller utleie. I slike 
tilfeller skal slike attester foreligge. Men jeg 
vil understreke at vi utfører langt mer enn å 
utarbeide energiattester. Vårt mål er å sørge 
for at både eksisterende og nye bygg blir så 
energieffektive som mulig. Vi gjør totalvur-
deringer av forbedringspotensialet, både 
når det gjelder konstruksjonsmessige tiltak, 
men i første rekke tar vi for oss alt som har 
med de tekniske installasjonene å gjøre.

Miljøhensyn. - Vi må vel innrømme at vi, 
som så mange andre på vår alder, er ganske 
opptatt av grønne verdier, skyter Kristine 
Klemetsen inn, - og for oss som er litt 
”grønne” er det naturlig at vi gjerne fore-
slår implementering av fornybare energi-
kilder der det er formålstjenlig. Men det 
er uansett svært tilfredsstillende for en 
nyutdannet energiingeniør å få jobbe med 

å kartlegge alle tiltak for energieffektivi-
sering. Dette er en innsats som vil kunne 
redusere energibruk og dermed kostnader 
for våre oppdragsgivere, samtidig som vi 
sparer miljøet. Slik situasjonen er når det 
gjelder bygningsmassen her i byen, ser vi 
ingen grunn til at energigruppen skal bli 
arbeidsledig med det første - her finnes et 
stort forbedringspotensial.

Mangfoldig virksomhet. Erfaringene fra 
energigruppen viser at når en først kommer 
i dialog med byggeieren er det stor interesse 
for å lytte til energigruppens vurderinger når 
det gjelder endringer som kan gi store effek-
tiviseringsresultater i løpet av relativt kort 
tid. Oppgavene er mange; foruten energivur-
dering av tekniske anlegg og energimerking, 
står oppfølgingssystemer og arbeid med 
dokumentasjon - og rådgivning vedrørende 
Enova-tiltak sentralt.

Markedskommunikasjonen. - Til nå har 
energigruppens markedsføring i stor grad 
foregått ved at våre egne montører og 
servicemedarbeidere melder fra til oss om de 
er ute på jobb og observerer bygg som kan 
trenge en gjennomgående energivurdering, 
forklarer Maria. 
– Vi tar da kontakt med eier og tilbyr å utføre 
et kartleggingsarbeid med forslag til energief-
fektivisering. For tiden er vi også i gang med 
å se på mulighetene for en mer offensiv i 

markedsføring av våre tjenester. Vi vurderer 
blant annet annonsering i egnede medier for 
å fortelle om både økonomiske og økologiske 
sider ved en energiteknisk renovasjon.

ENERGIGRUPPE

Etter befaringene ute hos kunden, sjekker Maria og Kristine alle måleresultater og andre observasjoner og dersom tekniske tegninger for de ulike anleggene er å oppdrive, blir de grundig 
gjennomgått for å gjøre den totale energivurderingen mest mulig korrekt.

Maria Korsgren (30) er utdannet Energiingeniør fra 
Høyskolen i Bergen. Hun har vært ansatt i GK Bergen i to 
år og har allerede oppnådd bred erfaring innen energi-
vurdering av tekniske anlegg.

Kristine Domaas Klementsen (25) er ingeniør innen 
Energiteknologi fra Høyskolen i Bergen. Hun har også 
en Mastergrad innen Energi og er en ivrig talskvinne for 
fornybare løsninger. Kristine har vært ansatt i GK Bergen 
siden i fjor høst.

På befaring ute hos kundene kartlegger 
Maria og Kristine alle tekniske installasjoner og 

tester hvordan systemene fungerer.
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Presenterte TEK15 på Miljøhuset GK
Kommunal- og moderniserings-
minister Jan Tore Sanner valgte seg 
Miljøhuset GK som arena da han 
presenterte de nye energikravene til 
nye bygg.

- Regjeringen følger opp klimaforliket i 
Stortinget og skjerper energikravene til 
nye bygg. Med nye energikrav sikrer vi 
at nye bygg vil bli opptil 25 prosent mer 
energieffektive enn med dagens regler. 
Nye krav følges opp med forenklinger i 
regelverket, sier kommunal- og moderni-
seringsminister Jan Tore Sanner.

Markedsdirektør for eksisterende bygg i 
GK Inneklima, Torfinn Lysfjord, presen-
terte løsningene som ble valgt ved GKs 
hovedkontor på Ryen i Oslo, Miljøhuset 
GK for statsråden.
Sanner hadde med seg Klima- og 
miljøvernminister Tine Sundtoft til 
Miljøhuset GK på Ryen da de nye for-
skriftene ble presentert. Hun påpekte 
at arenaen for presentasjonen ikke var 
tilfeldig valgt.

- Dette bygget viser at det er mulig i praksis 
å bygge miljøvennlig. Det er ikke lenger 
science fiction.
Sundtoft tror de nye reglene vil gi store 
gevinster for miljøet.
- Bygg står for 40 prosent av energibruken 
i Norge, og mye går til oppvarming. Nye 
energikrav vil spare like mye energi som 
om lag 50 000 husholdninger bruker per 
år. Det er bra både for forbrukerne og for 
miljøet, sier klima- og miljøminister 
Tine Sundtoft.

Forslaget til nye forskrifter ble sendt ut 
på høring tidligere år. Etter innspill fra 
aktører i bransjen – deriblant GK – ble det 
gjort noen endringer i forslaget:

• Noe mindre innskjerping av krav til 
 energieffektivitet enn foreslått (lemping 
 på krav til kuldebroverdi og maksimalt 
 vindusareal)
• Forbud mot å installere fossil energi i 
 nye bygg
• Flere muligheter for unntak (blant 
 annet for laftede bygg, og bygg som 
 produserer sin egen elektrisitet, samt 

 mulighet for unntak fra krav om 
 skorstein for småhus)
• Ny utforming av krav til energifleksibi-
litet i større bygg (det skal tilrettelegges for å 
kunne bytte energiforsyning over tid, slik at 
ikke byggene låses til kun elektrisitet)

GK er glade for at det kommer strengere krav 
til energibruk i næringsbygg, men kunne 
likevel tenke seg en mer ambisiøs linje.
- Det var litt overraskende at ramme-
kravene er skjerpet med 25 prosent, og 
ikke nærmere 50 prosent som foreslått i 
februar, sier fagsjef Energi i GK Inneklima, 
Espen Aronsen. 

De nye kravene setter krav til energifleksibelt 
varmesystem og det skal tilrettelegges for 
bruk av lavtemperatur varmeløsninger.
- Dessverre har man fjernet spesifikke krav 
til andel som må dekkes av fornybare energi-
kilder, sier Aronsen.
De nye reglene inntrer fra 01.01.2016 og det 
vil i en ettårig overgangsperiode være åp-
ninger for å velge mellom nye og gamle krav. 

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 
og Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft. Gir deg god glid i samarbeid med GK

Ved den nye Swix-fabrikken på 
Lillehammer har GK Rør bidratt 
med utvikling av selve produksjons-
systemet.

- Trenger vi hjelp til noe som gjelder vann, 
luft og rørføringer, er det GK Rør vi ringer, 
sier driftssjef Thorbjørn Haugen i Swix.
Han er strålende fornøyd med jobben 
GK har gjort ved det nye Swix-senteret 
og fabrikken som ligger rett nord for 
Lillehammer.
- De har vært involvert hele veien når det 
gjelder prosjektet rundt den nye voks-
produksjonen. GK og GK Rør var også 
med på å bygge selve bygget som under-
entreprenører, påpeker Haugen.

Lokalt engasjement. Med nye lokaler ble 
det også nytt produksjonsanlegg for den 
tradisjonsrike skismurningsprodusenten.
- Det nye produksjonsanlegget for voks 
har nesten blitt til underveis. Vi hadde 
selvfølgelig et utgangspunkt, men utfor-
dringer og forbedringer har blitt løst under-
veis. GK Rør har stilt med lokale gutter med 
lokalt engasjement som har kommet med 

gode forslag hele veien, forteller Haugen.
Det har ført til et mer effektivt og automati-
sert produksjonsanlegg, som skal produsere 
alt av glider og festesmurning for Swix.
- Anlegget har mer automatikk som gjør 
at vi får mindre nedetid og bruker mindre 
ressurser. Produksjonen er heller ikke like 
personavhengig, sier Haugen.

Utfordrende prosjekt. Prosjektleder 
Karin Elisabeth Rognstad og rørleggerbas 
Arne Linn i GK Rør forteller at prosjektet 
har vært spennende, men krevende.
- Utfordringen var at det ikke var bygget 
tilsvarende anlegg her i Norge tidligere, 
så det var ingen som hadde noe fasitsvar. 
Swix hadde et gammelt anlegg som de har 
brukt i mange år og ikke var helt fornøyd 
med. De ønsket en modernisering og au-
tomatisering av anlegget, sier Arne Linn.
Det var også et tidsperspektiv man måtte 
ta høyde for.  
- Det var en utfordring å skaffe tilstrekke-
lig med mannskap i ferietiden da hetolje-
anlegget og produksjonslinjene skulle 
bygges. Våre egne rørleggere flyttet 
velvillig sine ferier, og med noen innleide, 
klarte vi den stramme framdriften fram 

mot produksjonsstart i slutten av august, 
forteller Rognstad.
GK Rør har levert sanitær, trykkluft, 
varmeanlegg, rørgater til voksproduk-
sjonen og rørgater til hetoljeanlegget, samt 
montert det hele sammen i forbindelse 
med produksjon av skismøring. Rør-
føringene i hetoljeanlegget er bygget av 
sveisede, rustfrie syrefaste rør og deler.

- Vi er løsningsorienterte. Med en stor-
fornøyd kunde i Swix og et topp moderne 
produksjonsanlegg i drift, står GK Rør 
styrket etter det utfordrende prosjektet.
- Vi ser at vi kan takle utfordringer og at vi 
er løsningsorienterte. Samtidig har vi kunnet 
støtte oss på egne interne prosjekterings-
avdeling med gode råd og kunnskaper, sier 
Rognstad, og Arne Linn legger til:
- Det mest motiverende er nok at dette 
anlegget er det eneste som finnes i Norge 
og at vi har måttet samarbeide på tvers av 
fagene slik at alle fikk til best mulig resul-
tat, samtidig som Swix fikk et anlegg de er 
godt fornøyd med. Vi er selvfølgelig stolte 
av at vi fikk muligheten til å utføre denne 
jobben for Swix og at Swix og konsulent-
firmaet er fornøyd med vår innsats.    

Voksgryter med shuntgruppe for styring av hetolje.Rørleggerbas Arne Linn i GK og driftssjef Thorbjørn Haugen i Swix.
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Forlenger avtalen med Røde Kors
GK Konsern AS har forlenget og 
utvidet samarbeidsavtalen med Røde 
Kors. GK har gjennom avtalen forp-
liktet seg til å støtte prosjektet «Vann 
for livet» i tre nye år.

Avtaleforlengelsen markerer et ti år langt 
samarbeid mellom GK og Røde Kors. 
Samarbeidet startet i 2005 og 2006 hvor 
GK bidro til å bygge en førskole i Lesotho. 
Siden 2007 har GK bidratt til prosjektet 
«Vann for livet» som jobber for å skaffe 
mennesker tilgang til rent vann gjennom 
boring av brønner, sikre vannkilder, bygge 
latriner og drive opplæring i hygiene.
- Å bidra til bærekraftig utvikling utenfor 
landets grenser er en del av vårt samfunns-
ansvar. Gjennom ti års samarbeid med 
Røde Kors, ser vi hvor viktig deres arbeid 
er, og hvor viktig dette er for lokalbefolk-
ningen i Lesotho, sier eier og konsern-
direktør for HR i GK Konsern AS, 
John-Erik Karlsen.
Prosjektet bidrar til å gi befolkningen i 
Lesotho bedre helse, forhindre spredning 
av sykdommer, styrke matvaresikkerheten 
og gi barna mulighet til å gå på skole i 
stedet for å bruke dagen på å hente vann, 

ofte flere mil unna landsbyen.
For GK er det også et poeng at prosjektet 
handler om nettopp vann, som står så 
sentralt i flere av selskapets fag og virksomhet.
Et av tiltakene Lesotho Røde Kors 
gjennomfører er å hjelpe skoler og hjem 
for foreldreløse og utsatte barn med 

installasjon av systemer som samle 
regnvann. De bruker også store ressurser 
på å øke kunnskap og bevissthet rundt 
hygiene, som vil bidra til å hindre utbrudd 
av smittsomme sykdommer.  

Markedssjef Ståle Lindbo i Røde Kors er strålende fornøyd med at John-Erik Karlsen og GK fortsetter samarbeidet med 
Røde Kors de neste tre årene.

Styrker BIM-miljøet i GK Inneklima
GK Inneklima har ansatt Kjetil Johansen som fagansvarlig for BIM i selskapet.  
Johansen skal bidra til å øke kompetansen på BIM i alle regioner og utvikle 
bruksområdet for verktøyet.

For å styrke fagmiljøet for Bygnings 
Informasjons Modellering (BIM) har GK 
ansatt Kjetil Johansen som fagansvarlig for 
området.
Johansen kommer fra stillingen som daglig 
leder hos Cadnet Øst. Han er utdannet 
maskiningeniør, og har over 20 års erfaring 
i CAD bransjen. Han har blant annet fore-
lest både ved Fagskolen Innlandet og ved 
Høgskolen i Hedmark innenfor teknisk 
dokumentasjon.
- Det finnes mange muligheter som vi 
kan utnytte, for informasjonen ligger der 

allerede. Men vi må være villige til å tenke 
litt nytt og være villige til å ta i bruk nye 
verktøy, sier Johansen.
GK benytter i dag programmene Revit 
med Magicad, og samarbeider med Build-
ingSMART. BIM vil bli stadig mer utbredt 
i tiden som kommer, og GK forbereder 
alle sine prosjekterende funksjoner til å 
anvende det.
- BIM er kommet for å bli, og vi må lære 
oss å utnytte potensialet i dette verktøyet, 
sier Johansen.

Endrer navn til 
GK Inneklima
GK Norge AS skiller ut fagområder til GK 
Inneklima AS.
Navnet reflekterer hva GK har levert til 
sine kunder i 50 år; nemlig godt inneklima 
og produksjonsmiljø i næringsbygg.
Inn under navnet GK Inneklima kommer 
fagene ventilasjon, byggautomasjon og 
kulde. Fra før er all rørvirksomhet samlet 
i selskapet GK Rør AS og all elektrovirk-
somhet i GK Elektro AS.
GK Norge AS vil opperere som administrativ 
støttefunksjon for sine datterselskaper. 
GK Norges kunder forholder seg til 
selskapet som før.   

Bjørn Stuland Johansen tenkte 
først at seks år i samme selskap 
var for lenge. I GK ble han i 37.

D
a det ble klart at Bjørn S. Johansen 
skulle gå av med pensjon og GK 
hentet inn Sturla Ingebrigtsen som 
ny fagdirektør for ventilasjon, sa 

Ingebrigtsen med et glimt i øyet at han 
måtte gripe sjansen nå, for det kunne fort 
gå 42 nye år før han fikk sjansen igjen.

Bjørn har bekledd flere roller i sin lange 
fartstid i GK. Før han nå går av som fag-
direktør for ventilasjon, har han blant 
annet vært prosjektleder, teknisk direktør 
og administrerende direktør for 
Glent & GK, et av GKs tidligere datter-
selskaper. Han er viden kjent i bransjen 
som en av landets fremste fagfolk.

Bratt kurve i Nordberg og Karlsen.
Johansen var knapt ferdig med utdannelsen 
ved NTH i Trondheim da han fikk tilslaget 
på prosjektlederstillingen i 
Nordberg og Karlsen.
- Jeg begynte i selskapet den første arbeids-
dagen i januar i 1974. Jeg leverte diplom-
oppgaven ved NTH 20. desember. Jeg 
begynte som prosjektleder i Oslo. På den 
tida var vi bare 30-40 ansatte, forteller Bjørn.
Et av prosjektene han trekker frem fra den 
første tiden var det som het «Tverrfløyen» 
hos NRK på Marienlyst, hvor det skulle 
settes opp lydstudioer.
- Jeg var assistent, men prosjektlederen 
satte meg til å gjøre lydberegninger, fordi 
det var jeg som hadde sist hadde gått på 
skolen.

Fikk prestisjeprosjekt. Det tok ikke lang 
tid før Bjørn fikk større ansvar.
- Dette var i 1975. Jeg skulle egentlig være 
assistent for en eldre kollega på det største 
prosjektet Nordberg og Karlsen noen 
sinne hadde fått, som var Oslo Konsert-

hus. Men så sluttet kollegaen min, så jeg 
ble sittende som prosjektleder for konsert-
huset. Det var ganske tøft, for da hadde 
jeg knapt mer enn et års erfaring. Jeg ble 
sittende på byggeplassen i halvannet år.
Konserthuset i Oslo er fortsatt et av 
prosjektene han trekker frem som et 
høydepunkt i karrieren.

Flyttet til Arendal. «Borte bra, men 
hjemme best» heter det. Etter seks år i 
Nordberg og Karlsen, valgte Bjørn å 
undersøke om dette stemte.
- Jeg hadde lyst til å prøve å bo i en småby. 
Derfor sluttet jeg i Nordberg og Karlsen i 
1980, og flyttet ned til Arendal og jobbet i 
en konkurrerende bedrift. Fem år senere 
ringte Gunnar Karlsen og mente det var 
på tide å komme hjem, forteller Johansen, 
som siden 1985 har vært med på å bygge 
opp GK til å bli markedsledende på 
ventilasjon.

Ikke bare gode tider. GK har opplevd en 
eventyrlig vekst siden oppstarten i 1964. 
Men selskapet har også vært nede i noen 
bølgedaler. I 1988 kom smellen.
- Det var ganske dramatisk. Vi omsatte for 
rundt 200 millioner på den tiden. Plutselig 
hadde vi en reduksjon i omsetningen på 
nærmere 20 prosent fra et år til et annet, 
forklarer Bjørn.

Han trekker frem eierskapet til Gunnar 
Karlsen som en betydelig årsak til at det 
likevel gikk bra.
- Det som virkelig var supert var at vi fikk 
aksept for ikke å si opp noen. Vi fikk over 
flere år lov til å gå nærmest i null. 
I stedet for å si opp ansatte, valgte ledelsen 
å omorganisere i vente på at markedet 
skulle bedre seg. Nettopp denne formen 
for tålmodig eierskap er en av grunnene til 
at han har blitt i selskapet såpass lenge, og 
nå har jobbet sammen med tre forskjellige 
generasjoner Karlsen.
- Vi følte vi var i en familie. Jeg sitter 
fortsatt igjen med den følelsen, men det 

er klart at det er vanskelig å opprettholde 
dette når selskapet har blitt såpass stort.

Større fokus på godt innemiljø. Bransjen 
har forandret seg siden Bjørn startet i 
Nordberg og Karlsen en januarmorgen i 
1974. Spesielt fokuset på godt inneklima 
har blitt bedre.
- Det ble jobbet godt med det også 
tidligere, men da jeg begynte i bransjen 
skulle det stort sett være minimums-
ventilasjon. Kommuner og offentlig sektor 
skulle ha minst mulig, mens finansnæringen 
med forsikringsselskaper og banker skulle 
ha «Rolls Royce», men var overhodet ikke 
opptatt av energibruk.
At GK fortsatt satser tungt på å skape godt 
inneklima gjennom ventilasjon er han 
godt fornøyd med.
- Jeg synes det er bra at vi holder den 
fanen høyt. Det er jo egentlig derfor vi har 
ventilasjonanlegg, påpeker Bjørn.

Rolige dager. Hva han skal finne på nå 
som han ikke lenger skal møte opp på 
Miljøhuset GK hver morgen, er han ikke 
helt sikker på. 
- Jeg har ingen spesielle planer. Jeg skal 
ikke opprette noe enkeltmannsforetak, 
forsikrer Bjørn, før han legger til at han 
ikke har stengt døren helt dersom GK 
skulle komme på banen med noen 
spennende prosjekter.

Takker for seg etter 42 år
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Vil bevisstgjøre brukere om egen energibruk
Årets vinner av GKs miljø-
stipend, Anders Espeseth, 
foreslår smart løsning for å 
synliggjøre og informere om 
individuell energibruk i 
kontorlandskap.

GK deler årlig ut miljøstipend til 
studenter som klekker ut smarte, 
energieffektive konsepter for 
næringsbygg. Stipendet skal 
motivere og inspirere studenter til å 
finne fremtidens løsninger. 

Espeseth (25) studerer til daglig 
Energi og Miljø ved NTNU i 
Trondheim og skriver master om 
smarthus-teknologi. Han tildeles et 
stipend på 25.000 kroner for sin idé.
I sin masteroppgave skriver han 
blant annet om brukergrensesnitt 
og styring av temperatur i smarthus, 
og lot seg derfor inspirere til 

å tilpasse den kunnskapen for miljø-
stipendet.
- Oppgaven min går ut på å bevisst-
gjøre kontoransatte på hvor mye energi 
de bruker på bakgrunn av hvilken 
temperatur de selv har valgt, forklarer 
Anders.
Han vil utstyre de ansatte med en egen 
app som gjennom blåtann-teknologi 
lar deg styre panelovner eller andre 
oppvarmingskilder og beregne energi-
bruk. Appen vil med utgangspunkt i 
U-verdier, utetemperaturer og valgt 
innetemperatur regne seg frem til den 
lokale energibruken.

Gjennom verdier for kilowatt og farge-
koder skal de ansatte bevisstgjøres hvor 
mye energi man bruker.
- Appen blir kort fortalt et eget lite EOS 
(energioppfølgings-system) kombinert 
med enkel styring av temperaturen. 
Anders ser også for seg at applika-
sjonen kan gi brukerne alternativer til å 

skru opp temperaturen.
- Det kan være at appen kan komme 
med forslag av typen «denne tempera-
turøkningen tilsvarer å ta på seg en 
ullgenser eller en genser».

For Anders kommer stipendet godt 
med i en travel studiehverdag.
- Det vil gi meg en enklere hverdag. 
Det gjør at jeg kan gå på butikken og 
kjøpe meg en god middag, jeg kan dra 
på en tur en helg – det kommer til å gi 
meg en fleksibilitet som gjør at jeg kan 
fokusere mer på skolen, sier Anders.
Han er snart ferdig med studiene i 
Trondheim, og sier han godt kunne 
tenke seg å jobbe i GK.
- Det virker veldig interessant og 
allright. Jeg har ikke søkt enda, jeg ville 
vente til jeg hadde vært her nede og 
blitt kjent med folk, men jeg har tenkt 
å søke, sier Anders og avslører at han 
har sett seg ut en spesifikk stilling utlyst 
i GK. 

– for et bedre miljø


