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Bygg 21: Norsk initiativ for 
forbedring i byggenæringen
Jeg tillater meg å klippe ut litt tekst fra strategidokumentet 
til BYGG 21 som sier:  

Potensialet er stort:
1. Kostnadene ved prosjektering og bygging kan potensielt 
 reduseres med 20 prosent. 

2. Næringsbygg antas å ha et potensial for verdiøkning på 
 opp til 10 prosent, ved bærekraftig kvalitetsutvikling. 

3.  Gode bygg bidrar positivt til brukernes trivsel, helse og 
 produktivitet. Undersøkelser viser at brukernes produk-
 tivitet kan øke mye, noen ganger opp til hele 15 prosent. 

Byggets brukere kan øke arbeidskapasiteten sin, skoleelever kan 
bedre sine karakterer, sykehuspasienter kan bli fortere friske, 
gode boliger skaper trivsel og forebygger helseplager, osv. Et 
område hvor behovet for forskningsbasert kunnskap er stort.

Disse punktene treffer oss på 
den tekniske siden med full 
kraft. Først og fremst med 
tanke på at vi må forbedre 
vår prosjektering og våre 
byggemetoder for å rasjonali-

sere og ta ut gevinster i form 
av reduserte kostnader og 
forbedret kvalitet. Dernest 
må vi bidra til å utvikle nye 
bærekraftige løsninger, særlig 
innen energieffektivitet for vårt 

vedkommende. Og sist, men 
ikke minst, vi må fornye vårt 
fokus på kjernen i de tekniske 
fagene, nemlig å skape og 
vedlikeholde et sunt inneklima 
og miljø for byggets brukere.

Bygg 21 utfordrer oss på disse 
punktene, men de skaper sam-
tidig en fabelaktig mulighet 
for alle aktører i bransjen. Vi 
vet at prosjekteringen krever 
større samspill enn det vi ser i 
dag, og at vi må ta større grep 
og eierskap til både prosjekt-
utvikling og prosjektering. 
Roller som prosjekteringsleder 
og teknisk integrator bekler vi 
allerede i økende grad.
 
Vi vet at byggenes leieinntekter, 
og dermed verdien, øker 
proporsjonalt med kvaliteten 
på inneklima, og omvendt 
proporsjonalt med energibruk. 
Dette er en forretningsmulighet 
for GK som må bevisstgjøres 
når vi prosjektutvikler. At vi 
nå ser fakta rundt inneklima 
og produktivitet komme på 

banen er særdeles gledelig for 
vår bransje. Det setter søkelys 
på at inneklima ikke kun er 
myndighetsbestemte krav til 
minimumsverdier som må 
realsieres i forhold til forskrifter, 
men faktisk helt vesentlige 
faktorer for menneskers trivsel 
og helse.

Vi ønsker Bygg 21 velkommen 
og vi vil bidra med vårt for 
å skape bedre prosjektering, 
bygging og bygg. Med mål om 
gevinst for alle.

GK NYTTTEKST: HILDE KARI NYLUND 

Ingen ting ble overlatt til tilfeldighetene da GK Norge skulle 
feire 50 årsjubileum fredag 19. september. Konsernet samlet 
1103 av sine norske ansatte i det splitter nye «The Qube» 
ved Gardermoen til både faglig og sosialt påfyll.

Jubileet ble på dagtid markert med foredrag fra fremtidsforsker 
Kjell A. Nordström, filmvisning, musikalske og komiske innslag 
og svært rosende omtale fra bransje-aktører som Peter Eiken i 
Bygg21 og sjefforsker Mads Mysen i Sintef Byggforsk. 

På kvelden ble konferansesenteret arena for festmiddag med 
underholdning fra kjente navn som Heine Totland og Gisle 
Børge Styve, The Kids, Silya og Ylvis.

Som en av talerne under GKs 
50-årsjubileum i september 
slo Mysen fast at GK grep 
muligheten til å ligge i forkant 
da markedet endret seg på 
grunn av strengere energi-
krav. Aktive tilluftsventiler fra 
Lindinvent er et eksempel på 
det, et annet er å tenke radi-
kalt nytt om oppvarming med 

bedre isolasjonsstandard. Og 
Miljøhuset GK er et utstil-
lingsvindu for GKs løsninger 
og kompetanse. 
– Miljøhuset GK kom samtidig 
med en rekke innovative, energi-
gjerrige bygg, men dere vant 
på alle de tre viktige områdene: 
Energi, funksjon og økonomi, 
poengterte Mysen på jubileet.

– GK trippelvinner
Miljøhuset GK vant over samtidige prestisjebygg på tre 
områder: Energi, funksjon og økonomi, ifølge sjefforsker 
Mads Mysen i Sintef Byggforsk.

– Dere må formidle hvordan byggeiere får 
de velfungerende løsningene, oppfordrer 
sjefforsker Mads Mysen.

Ingen kostnadsbombe. 
Særlig økonomien er det 
verdt å merke seg. 
– Mens de andre prosjektene 
var av typen ”One of a kind” 
kostnadsbombe for å se hva 
som er teknisk mulig, lagde 
GK et volumkonsept som kan 
gjentas og realiseres innenfor 
normale kostnadsrammer. 
Og dere har vist at en slik 
energi-standard er lønnsomt, 
fastslår Mysen. Sjefforskeren 
påpekte at GKs ventilasjons-
løsninger basert på aktive 
tilluftsventiler stort sett har 
vært “plug and play”.  Etter 

en uke eller to har anleggene 
fungert som tiltenkt. 
– Det står i sterk kontrast til 
hva andre erfarer, sier Mysen. 

Happy birthday, GK!

 www.magasinetinneklima.no
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har det for travelt. Vi har ikke gjettet 
på noe, men funnet ut av det, under-
streker JC. 

Riktig kompetanse. For selve gjennom-
føringen har det vært viktig å kartlegge 
hvilke tiltak og løsninger som er 
produksjonskritiske – ikke minst siden 
produksjonen pågår døgnet rundt. 
– Når man vet hva som er kritisk, kan 
man håndtere det også. Vi vurderer 

risiko hele tiden for å se hvordan vi kan 
løse utfordringer, og planlegger nøye på 
forhånd, sier JC. Riktig kompetanse er 
også en forutsetning, hos begge parter. 
– Den kompetansen som finnes hos 
prosjektsjef Marcus Roth er utrolig viktig 
for prosjektet. Vi har også nøkkelspillere 
hos oss i Pågen. I styringsgruppen er vi 
nøye med å sikre rett kompetanse. Da 
kommer også installasjonene til å bli 
fremragende, mener Olin. 

TEKST & FOTO: HILDE KARI NYLUNDGUNNAR KARLSEN SVERIGE – PÅGEN ENERGISPAREKONTRAKT GUNNAR KARLSEN SVERIGE – PÅGEN ENERGISPAREKONTRAKT

En relasjon der mennesker 
og bedrifter har samme 
kultur og forretningsmessige 
innstilling er viktig – ellers 
fungerer ikke et prosjekt. 
Regionsjef Jaime ”JC” Cascalheira hos 
Gunnar Karlsen Sverige AB. 

“Kilowatt 
      og kjærlighet

Når kunden med motoet 
“Vi baker med kärlek” skal 
investere 50 millioner kroner i 
energieffektivisering, er relasjoner 
like viktig som kilowattimer.

M
ALMÖ: Sentralt i den svenske 
sydkystens hovedstad ligger 
en liten by i byen: Pågen 
ABs bakeri er et av Nordens 

største, og dekker et helt kvartal med 
areal godt over 100 dekar. Vel inne i 
bakeriet er det nesten så vi kjenner 
lukten av det svenske ”folkhemmet” 
blant traller, transportbånd, deigdunker 
og ovner langs de langstrakte produk-
sjonslinjene. Her blir nemlig LingonGrova 
til, Sveriges mest solgte brød. 
– Vi baker om lag 4000 brød i timen på 
vår nyeste linje, opplyser plass-sjef 
Jörgen Olin hos Pågen AB. Med 
normal drift døgnet rundt blir det 
90.000 brød - og i tillegg kommer en 
rekke andre produkter. Bakeriet har 
totalt 14 produksjonslinjer som går 
døgnet rundt, og sender ut om lag 2 
millioner enheter per uke fra Malmö. 

Klimavennlig baking. Å bake svenskers 
daglige brød krever selvsagt en god del 
varme, blant annet til heving og steking. 
Så blant transportbåndene med rykende 
fersk loff som kjøles ned og metervis 
med LingonGrova på vei inn i ovnen 
er varmen i lokalene merkbar inni den 
hvite besøksfrakken. 
– Måten vi baker på i dag er bra fra et 
miljøperspektiv, men nå kommer vi til 
å gå fra bra til enda bedre, sier Olin. 
Pågen AB har inngått energispare-
kontrakt med GK, og skal investere 
totalt 50 millioner svenske kroner for 
å bake miljøvennlig ved bakeriene 
i Malmö og Göteborg. Blant annet 
handler det om å gjenvinne overskudds-
varme, og installere bedre løsninger for 
kjøling, ventilasjon og belysning. 
(Se side 7). 

Felles mål. Alle tiltakene skal gjennom-
føres mens produksjonen går for fullt for 
å sikre at LingonGrova, Gifflar, Krisprolls 
og en rekke andre produkter når fram til 
kunder både i Sverige og en rekke 
europeiske land. Olin bedyrer at han 
likevel ikke synes prosjektet er nerve-
pirrende. 
– Nei, det skyldes at vi har pratet om 
dette i halvannet år – og med den 
relasjonen vi har med GK, er de like 
opptatt som oss av at vi skal få ut vårt 
daglige brød, understreker Olin. Pågen 
og Gunnar Karlsen Sverige AB (GK) 
har samarbeidet i en årrekke. Derfor var 
det naturlig å spørre GK om forslag til 
energieffektivisering ved bakeriene.
 – Tre andre leverandører fikk også 
presentere alternative løsninger. En egen 
gruppe bedømte de ulike forslagene, og 
GK kom altså ut på topp. 
– At vi har hatt et langvarig samarbeid 
med GK er naturligvis også viktig for 
Pågen. Vi er nøye med å ta vare på 
forretningsrelasjoner, men vi er også 
kravstore og tydelige på hva vi forventer, 
sier Olin, som understreker at samar-
beidet med GK har fungert veldig bra i 
mange år. 

– Gjetter ikke. – Vi har hatt en åpen 
og ærlig dialog. Et prosjekt av denne 
størrelsen krever vilje fra begge parter, 
understreker regionsjef Jaime ”JC” 
Cascalheira ved GKs avdeling i Malmö. 
Han poengterer at konsernledelsen i 
begge selskaper har hatt møter for å 
diskutere prosjektet. 
– Har man de drivkreftene, kommer 
man også i mål, og resultatet blir bra 
økonomisk, sier JC, og legger til at 
både Pågen ABs og GKs medarbeidere 
har gjort en fantastisk jobb. Det er 
viktig for et godt energispareprosjekt å 
forstå kunder og deres virksomhet. 
– Vi sjekker alle fakta, og det krever 
godt samarbeid med Pågen. Vi har 
målt, kontrollberegnet og gjort nøye 
undersøkelser. En av forutsetningene 
for energispareprosjekter er at man 
finner faktaene på forhånd, og ikke 
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MALMÖ: I bakeriet hos Pågen AB 
slipper ingen inn uten frakk, lue og 
obligatorisk håndvask. Å jobbe med 
energitiltak mens bakingen pågår for 
fullt, krever god planlegging for å for-
styrre driften minst mulig. Ikke minst 
gjelder dette arbeid som må gjøres i 
selve bakerisonen.
– Der kan det være deiger i åpne fat, 
og det kan være lett å gjøre feil som 
forstyrrer Pågens produksjon, poeng-
terer Marcus. Næringsmiddelindustrien 
har veldig strenge krav til hygiene og 
avskjerming. 
– En del av vår risikovurdering er framfor 
alt at de som skal jobbe i dette, kjenner 
kravene, skjermer av – og tenker på det 
på forhånd, sier Marcus. Gunnar Karlsen 
Sverige AB (GK) har organisert Pågen-
prosjektet med Marcus som prosjektsjef, 
Olle Ljunggren som prosjektleder for 
bakeriet i Malmö og Gunnar Martinsson 
er prosjektleder for Göteborg-bakeriet. 

Varmegjenvinning største post. Mer 
energieffektiv belysning er noe av det som 
skal gjennomføres i bakerisonen, og det 
er ikke vanskelig å se for seg praktiske ut-
fordringer når T8-armatur høyt oppunder 
taket skal erstattes av T5 eller LED. 
– De nye armaturene vil spare effekt, og 
har tre til fire ganger lengre levetid. Slik 
sparer kunden vedlikeholdskostnader 
også, sier Marcus. Drift døgnet rundt året 
rundt øker også mulighetene ved å skifte 
armaturene. Totalt vil el-bruken i energi-
spareprosjektet effektiviseres med ca 5 %. 
– Men varmegjenvinning er den største 
posten energimessig, understreker 
Marcus. Overskuddsvarme fra en rekke 
delsystemer – særlig ovner, men også 

trykkluftanlegg og kjølemaskiner – 
veksles til et vannbårent system som så 
forsyner byggene med varme. Totalt vil 
energispareprosjektet redusere CO2-
utslippene fra bakeriet med 16 %. 
Gassforbruket vil reduseres med 18 %, 
elektro med 5 % og fjernvarme med 65 %. 

Energi i entreprisen. Prosjektet er en 
totalteknisk entreprise som omfatter råd-
givning, ventilasjon, kjøling, rør, elektro, 
trykkluft, byggautomasjon, byggkonstruk-
sjon og lift, og GK gir garanti for energi-
sparing.  
– Det er et ganske komplekst prosjekt, 
sier regionsjef Jaime ”JC” Cascalheira hos 
GK. Rør-entreprisen, noe konstruksjon 
og noe elektro kjøpes inn, men 80 % skal 
gjennomføres av GK. Av 10 delprosjekter 
er varmegjenvinning ved begge bakeriene 
de største. Andre tiltak er et ventilasjons-
aggregat som skal bygges om for å bli mer 
effektivt, og i Göteborg skal kjølingen 
optimaliseres med ClimaCheck. 
– Anleggene er sikre som alle andre: 
Når man setter i gang, gjør man det med 
standardverdier. Det er mulig å optimal-
isere, understreker Marcus, og viser til 
eksempel på at en kvart omdreining på 
en ekspansjonsventil kan gi 20 % bedre 
ytelse.  Marcus mener den store forskjel-
len mellom energispareprosjekter og 
vanlige entrepriser ligger nettopp her. 
– I energispareprosjekter tenker vi på 
energi allerede i rådgivning/prosjek-
tering og entreprisen, og da kommer 
optimalisering inn, sier Marcus. 

Annet tankesett. Betydningen av risiko-
vurderinger tas jevnlig opp i prosjektet.  
– Det handler om hvordan prosjektet 

GUNNAR KARLSEN SVERIGE – PÅGEN ENERGISPAREKONTRAKT

Pågen AB

Bakeriet ble startet av Anders og Matilda 
Påhlsson i Malmö i 1878, og Pågen 
er nå er et familieeid selskap i fjerde 
generasjon. Bakeriet har ca 1400 ansatte, 
og omsetter for ca 2,7 milliarder svenske 
kroner årlig. De har om lag 37 % av det 
svenske markedet for mykt brød. Hvert år 
baker Pågen om lag 210 millioner brød 
og mer enn 200 millioner gifflar. I år ble 
selskapet kåret til Årets Livsmedels-
exportör. 

Kilde: Pågen AB, Wikipedia, www.foretagsfakta.se

Strenge hygienekrav
– Logistikk og hygienekrav er faktisk mer utfordrende enn 
det rent tekniske, sier prosjektsjef Marcus Roth om energi-
spareprosjektet hos Pågen AB. 

Ny kjølemaskin 
i full drift
GK sluttfører i høst installasjonen av 
ny kjølemaskin hos Pågens bakeri 
i Malmö. Dette er noe bakeriet har 
ønsket seg lenge. 
– Selve opplegget og hvordan det 
finansieres, har vært en avgjørende 
faktor. Vi hadde ikke kunnet finan-
siere det selv; vi har en ganske stor 
maskinpark, poengterer plass-sjef 
Jörgen Olin i Pågen AB. Kjølemaski-
nen har vært et eget energispare-
prosjekt. Installasjonen er gjort med 
minimal påvirkning på produksjonen 
i bakeriet. 
– Vi har ukentlige hygiene- og risiko-
vurderinger, opplyser prosjektsjef 
Marcus Roth hos GK. Ny kjølemaskin 
ble først installert på bakkenivå, så 
ble gammel kjølemaskin på taket 
fjernet før nye maskiner kom på 
plass. Anlegget har tre maskiner; 
en er reservemaskin og en tredje 
brukes stort sett bare til komfort-
kjøling. 
– Den kan vi kjøre som varmepumpe 
på vinteren. På den måten utnytter vi 
investert kapital på en bedre måte, 
understreker regionsjef Jaime ”JC” 
Cascalheira hos GK. 

gjennomføres. Driftsstopp kan påvirke 
produksjonen som pågår for fullt. Så 
når vi for eksempel må stenge avtrekks-
ventilasjonen, er det godt planlagt for 
å forstyrre bakeriet så lite som mulig. 
Men vi gjør også risikovurderinger for 
å se om vår løsning holder, poengterer 
Marcus. Han mener definitivt at energi-
sparegarantien påvirker de som deltar i 
prosjektet. 
– Det er spennende å se at prosjektleder 
er ekstra nøye med å kontrollere bestill-
ing av varmegjenvinning. Det blir et 
annet tankesett også hos prosjektledere, 
sier Marcus. 
– Sånn burde det egentlig være i hvert 
eneste prosjekt. På andre prosjekter 
begynner vil allerede å tenke i samme 
baner. Vår strategi mot 2022 er null 
skader og null feil i våre prosjekter. Alle 
feil koster mye penger – helt unødvendige 
penger, mener JC . 

– Energisparingen i prosjektet kjenner vi oss sikre på, 
sier prosjektsjef Marcus Roth.

Lysarmaturene her skal byttes mens produksjonen pågår for fullt. God planlegging og 
avskjerming er viktige stikkord.

Kjøleanlegget hos Pågen er modernisert mens produksjonen går for fullt. Alt arbeid krever 
nøye planlegging for Fredrik Holgersson og kollegene i GK.

– Hver av disse tar 420 kg deig, og vi kan bake opp til 150 slike i døgnet når vi kjører for fullt, 
forteller plass-sjef Jörgen Oline i Pågen AB. Det blir til over 300.000 brød hver uke som sendes 
til butikker over store deler av Sverige, Norge, Danmark og Finland.
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L
AKSEVÅG/ÅGOTNES/FLORVÅG: 
Ammoniakk som kjølemiddel er 
slett ikke noe nytt – den første 
ammoniakkvarmepumpen kom 

i 1867. Det har vært et vanlig valg til 
industrielle formål i årevis, men ikke i 
mindre anlegg i bygg. Nå kommer 
ammoniakk for fullt. 
– Vi så en veldig tydelig trend i retning 
av naturlige kjølemedier på Chillventa-
messen, fastslår avdelingsleder Tom 
Svendsen i GK Kulde i Bergen. De er godt 
i gang med ammoniakk; med tre leverte 
anlegg og ytterligere to i bestilling. 
– Ammoniakk har blitt mer hyllevare 
og standardisert. Dermed blir ikke 
forskjellene i  investeringskostnader 
så store som de var, sier Svendsen. 
Danmark har hatt forbud mot kunstige 
kjølemedier i mer enn 10 kg fylling, og 
dette har påvirket utviklingen av 
komponenter til naturlige kjølemedier. 

Gode egenskaper. – Selv om invester-
ingskostnaden er høyere for ammoni-
akk, blir regnestykket totalt sett mer 
gunstig på grunn av bedre ytelse og 
forventet levetid. Det skal godt gjøres å 
få et syntetisk anlegg til å komme bedre 
ut, understreker prosjektleder Kristian 
Langeland. Han har mer enn 20 års 
erfaring med ammoniakk som kjølemid-
del, blant annet fra industrielle anlegg. 
– Ammoniakk har gode termodyna-
miske egenskaper, og koker eksplosjons-
artet inne i fordamperen sammenlignet 
med freon, forklarer Langeland. Derfor 
sparer det plass. Ammoniakk leder også 
varme mye bedre, og klarer seg med 
mindre varmevekslere. 
– Dette bidrar til at kostnadsforskjellene 
blir mindre, og det blir lettere å få solgt 
inn, sier Langeland.

Rom i rommet. FMC Technologies’ 
nye testsenter på Ågotnes på Sotra har 
ammoniakkvarmepumpe med 500 kW 
kjøleeffekt og 200 kW varmeeffekt som 
forsyner kontorbygg, verkstedhall og 
testsenter (se egen sak side 10). Pumpen 
er plassert i et rom i rommet; i tett boks 
med egen ventilasjon. 

– Her har vi kontroll; maskinrommet 
vårt er her inne i boksen. Ventilasjonen 
styres av temperatur og av en ammoni-
akkgass-føler, opplyser Langeland. 
Poenget med disse tiltakene er å ha full 
kontroll på ammoniakk siden det er en 
giftig gass. Den har samtidig fordelen at 
den lukter forferdelig. 
– Du kjenner lukta allerede på 5 ppm. 
Ammoniakk er ikke farlig før det 
kommer opp i 2-3000 ppm, understreker 
Langeland. I tillegg til rom i romløsnin-
gene for selve maskinen, er det strenge 
krav til utførelsen av anlegget, blant 
annet med røntgentest av sveiser 
(se faktaboks nedenfor).

Sjøvann på Florvåg. FMC Technologies-
anlegget er en luft til vann-løsning med 
en stor veksler på taket. Den avrimes 
med glykol ved å gjenvinne toppkjøling 
i kompressoren. 
På Florvåg på Askøy pågår byggingen av 
Frank Mohns nye hovedkontor og verksted, 
på industriområdet Sjølivet. Anlegget får 
ammoniakkvarmepumpe som forsynes 
av sjøvann. Pumpen skal levere varme til 
det flotte kontorbygget rett ved vann-
kanten, og via et nærvarmenett til tre 
verkstedhaller ved siden av. Behovet 
handler om mer enn velkjente poster 
som rom- og gatevarme. 
– Kontorbygget skal ha svømmebasseng, 
og eget bilvaskeanlegg i garasjen, 
opplyser Bjørn Lundekvam hos 
rørleggerbedriften Chr. M. Vestrheim. 

GK PROSJEKT – AMMONIAKKVARMEPUMPER I BERGEN GK PROSJEKT – AMMONIAKKVARMEPUMPERTEKST & FOTO:  HILDE KARI NYLUND

Ammoniakk 
mer populært

Naturlige kjølemedier som ammoniakk blir stadig 
mer utbredt, og er blant annet tatt i bruk i to store 

byggeprosjekter i Bergen-området.

Ammoniakk-anlegget hos FMC Technologies har en 
luft til vann-veksler på taket, med 2214 m2 coil-areal.

– Her har vi kontroll; maskinrommet vårt er inne i denne boksen, 
sier prosjektleder Kristian Langeland i GK Kulde. Avdelingsleder Tom Svendsen hos GK Kulde.

Rutiner viktig
– Å jobbe med ammoniakk 
handler om rutiner, rutiner, rutiner, 
sier kuldemontør Jarle Nordtveit i 
GK Kulde.

Det å jobbe med ammoniakk synes han 
er litt annerledes. 
– Du må ta mye mer hensyn og tenke 
deg litt mer om når du skal inn på et 
anlegg. Det er den største utfordringen 
for meg som har jobbet med andre typer 
kjølemedier tidligere. Men Kristian er 
nok ikke helt enig i det, sier 
Jarle Nordtveit med et smil. For både 
Kristian Langeland og Tom Svendsen 
mener det ikke egentlig er så stor 
forskjell på å jobbe med ammoniakk og 
andre kjølemedier. 
– Hvis du som kjølemontør får en sprut 
i fleisen, har du gjort en feil uansett 
hvilket medium du jobber med. Du må 
være bevisst – dette handler om rutiner, 
understreker Svendsen. Nordtveit 
forstår likevel at en del er skeptiske til å 
jobbe med ammoniakk. 
– Du kjenner lukt, og da kan du bli litt 
redd. Men du kjenner lukta lenge før det 
blir farlig, poengterer han, og legger til at 
han har luktet ammoniakk mange ganger. 
– Da går du ut eller gjør tiltak som å 
ta på verneutstyr. For  det har du med 
deg hele tiden. Og på steder med store 
konsentrasjoner, som maskinrom, ligger 
det masker og utstyr på utsiden også, 
poengterer Nordtveit.

– Du kjenner ammoniakklukta lenge før det blir farlig, 
poengterer kuldemontør Jarle Nordtveit i GK Kulde.

Røntgentester
GK Kulde bruker røntgentesting på 
ammoniakkanlegg. Du kan sløyfe røntgen-
test, men da må du trykkprøve med 1,43 
ganger designtrykk. 
– Når du skal ha pneumatisk trykktest av 
så store anlegg som dette, bør du ikke ha 
høyere trykk enn nødvendig, siden det utgjør 
en viss risiko. Hvis du gjør røntgentest på 
10 % av sveisene, kan du trykkteste med 
1,1 ganger designtrykk, opplyser prosjekt-
leder Kristian Langeland. Testene gjøres 
på prefabrikkerte deler av anlegget. 
– Vi tar så mange sveiser at vi er godt 
innenfor 10 %, opplyser Langeland. 
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Han har vært med på å prosjektere 
FMC Technologies-anlegget og en 
rekke andre ammoniakk-anlegg, 
og har lang erfaring med naturlige 
kjølemidler. 
– Ammoniakk er brennbart, men da 
må det ha konsentrasjon på 15 % til 
29 %. Og tenn-temperaturen er over 
619 °C. Fjernes tennkilden, dør 
brannen, poengterer Nielsen. 
Brann kan bare oppstå i lukkede rom. 
Gassen antennes ikke utendørs siden 
den er lettere enn luft og dermed 
stiger raskt til værs. 

Ikke eksplosivt
–  Mange tror ammoniakk er 
eksplosivt. Det er bare vås, 
fastslår seniornerd Gert Nielsen 
i Multiconsult.

Panikk farligst
Ammoniakk er giftig, men senior-
nerd Gert Nielsen i Multiconsult 
mener frykten knyttet til dette er 
ubegrunnet. Vond lukt fungerer som 
en innebygget sikkerhetsmekanisme. 
– Luktterskelen er helt nede i 5 ppm. 
Konsentrasjonen kan være 500 ppm 
før vi opplever det minste ubehag, 
poengterer Nielsen. Det farligste ved 
ammoniakk handler derfor om noe 
helt annet. 
– Den største risikoen er panikk – for 
panikkgrensen ligger på 5 ppm, sier 
Nielsen. Samtidig understreker han at 
utslippshåndtering er veldig viktig. 
– Vi kan løse det med rom-i-rom-
løsninger som har egne, direkte 
avtrekk, forklarer Nielsen. Løsnin-
gen er i prinsippet den samme som 
for hydrokarboner, men avtrekket 
plasseres i toppen fordi ammoniakk 
er lettere enn luft. 

Overskuddsvarme fra toppkjøling av kompressor akkumuleres på en 1000-literstank med glykol. Det brukes til å avrime utedelen 
når varmepumpa kjøres i varmedrift. Da går den i to-trinnskompresjon, mens den går i ett-trinnskompresjon i kjøledrift.

Kjøling vinter, varme sommer
FMC Technologies sitt prosjekt på Ågotnes omfattet kontor med kjølebehov 
og verksted med varmebehov. Løsningen ble ”dual purpose” ammoniakk-
varmepumpe.

Da de tekniske anleggene for FMC 
Technologies-anleggets verkstedbygg 
skulle lages, var kontorbygget allerede 
kontrahert. I utgangspunktet var ideen 
at verkstedet skulle være et selvstendig 
bygg med egne anlegg. 
– Vi vet at kontorbygg har behov for 
kjøling mesteparten av året, mens verk-
stedet sannsynligvis har varmebehov. 
Da fikk vi ideen om en dual purpose 
ammoniakkvarmepumpe som kan 
levere kjøling om vinteren og varme om 
sommeren, forteller prosjektutvikler 
Svein Nytræ i GK Norge, region Vest. 

Én varmesentral. På den tida var han 
ansatt i Multiconsult, som fikk oppdraget 
av totalentreprenør Lars Jønsson AS. 
GK Norge har totalteknisk entreprise 
for prosjektet. Ved å levere en samlet 
løsning for kontor- og verkstedsbygg, 
sparte kontorbygget et ganske stort 
teknisk areal i form av varmesentral. 
– Verkstedet har ganske store takhøyder, 
og vi kunne utnytte arealet mer effektivt 
ved å forsyne kontorbygget med varme 
og kjøling via verkstedet, forklarer 

Nytræ. Både sommer og vinter leverer 
varmepumpa det som trengs av kjøling 
og av varme. 
–Vi bruker overhetingsvarmen til å 
dekke varmebehovet om sommeren. 
Vinterkjøling tar vi med en egen veksler 
i varmepumpa. Vi kan levere inntil 
50 kW kjøling når vi har varmepumpedrift, 
forklarer prosjektleder Kristian Langeland. 

Avansert testsenter. Slik dekker 
anlegget IT-kjøling og lokalkjøling på 
de såkalte ”pit”-ene. Verkstedbygget 
rommer nemlig en av de mest avanserte 
testfasiliteten for subsea trær i Norge. 
Pit-ene er tre brønner på 9 m diameter 
og 7 m dybde hvor trærne senkes i vann 
og trykksettes med 640 bar. 
–  Vi måtte sikre at alle tre ikke ble slått 
ut samtidig. Det er voldsomme krefter i 
sving der, understreker Nytræ. 
Testbrønnene er en del av GKs total-
tekniske entreprise, og Nytræ berømmer 
innsatsen fra byggautomasjonsavdelingen 
i Bergen. 
– Dette grenser til industri-instrumen-
tering, sier han. 

1

3

1) En dynamisk fasade, godt skjermet bygningskropp, god isolasjon og ammoniakk-varmepumpe via sjøvann presser ned behovet for levert energi i det nye kontorbygget til Frank Mohn AS. 
2 , 3 og 4) – Hallene forsynes med varme fra varmepumpa i kontorbygget via fjernvarmerør i bakken, forteller Bjørn Lundekvam hos Chr. M. Vestrheim. 

4

2

Frank Mohns nye hovedkontor
Constructa  er totalentreprenør for prosjektet, som består av et 
kontorbygg på fem etasjer (9300 m2), et underjordisk parkeringsanlegg 
på tre etasjer (5300 m2) foran ankomstområdet til kontorbygget, og 
tre sammenbygde verkstedhaller (8700 m2). Utendørs omfatter det et 
industriområde med overbygget utelager, dypvannskai og småbåthavn. 
Kontorbygget har fasader i glass, aluminium og betong. Verksted-
hallene oppføres med fasader i betongelement. 

KILDE: Constructa. 
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Termodynamisk vinner
– Termodynamisk er ammoniakk et overlegent kjølemedium, 
fastslår seniornerd Gert Nielsen i Multiconsult.

Fordampningsvarme og damptetthet er to viktige termodynamiske 
egenskaper for kjølemidler. Ammoniakk har mye høyere fordamp-
ningsvarme enn andre kjølemidler – 3 til 4 ganger høyere enn propan, 
og 6 til 8 ganger høyere enn kunstige kjølemidler som R134 a, R407 C 
og R410 A. Det har også høyere damptetthet (se figurer). 
– Det er gunstig fordi vi trenger mindre volum i kompressoren, 
poengterer Nielsen. 

Mindre flash-gass. En annen viktig egenskap er varmekapasitet for 
væske i forhold til fordampningsvarme. Lav varmekapasitet 
begrenser ”flashing”. 
– Flash-gass reduserer effektiviteten i prosessen vesentlig, fordi 
kompressoren må håndtere flash-gass i tillegg til fordampergass. 
Det er kompressorkapasitet du ikke får noe igjen for, forklarer 
Nielsen. Flash-gass er kjølemedium i gassform som dannes spontant 
når trykket reduseres fra fordampertrykk til kondensatortrykk. 
Nielsen forklarer prinsippet ved å vise til trykk-koking av vann: 
Høyere trykk gir høyere kokepunkt. For eksempel krever det en 
viss energi å øke trykket slik at kokepunktet øker til 120 °C.  Denne 
energien slippes ut som damp når trykket reduseres til 1 bar. 
– Ammoniakk gir mye mindre tap i kompressorkapasitet på grunn 
av flashing, fastslår Nielsen. (Se figur 1). 

Større driftsområde. Fornuftig driftsområde for ulike kjølemidler 
bestemmes av maksimaltrykk og – temperatur. 
Maksimaltrykket bestemmes av hvordan fordampningsvarmen 
endrer seg med trykket. 
– Ved å bruke relativt trykk kan vi sammen-
ligne ulike kjølemidler. Maksimaltrykket 
viser seg å være omtrent halvparten av 
kritisk trykk, opplyser Nielsen. For R410 A 
er det noe høyere. Kombinert med metnings-
kurvene gir dette maksimal kondenserings-
temperatur. Igjen kommer ammoniakk 
klart best ut, med maksimal kondenserings-
temperatur på 95 °C. (Se tabell). 
– Dette viser hvorfor høyt kritisk trykk og 
temperatur er gunstig – det gir mye større 
driftsområde, konkluderer Nielsen. 

Mer effektiv prosess. Ytelseskoeffisienten 
(COP) viser prosess-effektivitet for ulike 
kjølemidler. Selv om de ulike kjølemidlene 
ideelt sett skal være ganske like, er det 
ganske store forskjeller i praksis, ifølge 
Nielsen.  
– Det handler særlig om molekylvekt. 
Enkelt sagt vil interne tap være mindre jo 
lettere molekylene er, sier Nielsen. 

Ammoniakk har klart lavest molekylvekt, og reelt sett betydelig 
høyere COP. 
– Så termodynamisk er ammoniakk det beste kjølemediet i drifts-
området for komfortkjøling og varmepumper, konkluderer Nielsen. 

Figur 1. Kapasitetstap på grunn av flash-gass. Kilde: Gert Nielsen, Multiconsult.

Kjølemedium

R717

R290

R134a

R410A

R407C

Maksimalt 
relativt 

0.50

0.50

0.50

0.67

0.45

Maksimalt 
kondenseringstrykk 

[Bar]

56.5

21.2

20.3

33.2

20.8

Maksimal 
kondenseringstemperatur 

[°C]

95

59

68

55

52

Maksimalt kondenseringstrykk og- temperature for ulike kjølemedier. Kilde: Gert Nielsen, 
Multiconsult.

Figur 2. Arbeidssyklusen i et trykk-entalpidiagram. Kjøleeffekten blir mindre på grunn av økt flashing, mens 
varme-ytelsen holder seg nesten konstant. – Det som skjer, som du og kan se av figuren, er at kjøleeffekten din blir 
mindre på grunn av økt flashing, mens varmeytelsen holder seg nesten konstant. Det er fordi du bruker mer energi 
til kompresjon, men det oppdager du ikke før du får strømregningen. Kurven viser at de øverste linjene stort sett er 
like lange, uansett kondenseringstemperatur, forklarer Nielsen. (Illustrasjon: Gert Nielsen.)

– Strøm er framtidas energibærer
– Elektrisitet fra fornybare kilder 
vil bli den eneste energibæreren 
i framtida. Det er rent, og du kan 
bruke den til hva som helst, påpeker 
professor Norbert Fisch fra univer-
sitetet i Braunschweig.

N
år han trekker fram fornybar 
elektrisitet som løsningen, 
henger det ikke minst sammen 
med prisraset på solceller. 

– De siste fem årene har de blitt ti 
ganger billigere, poengterte han under 
årets Zero Emission Building-konfer-
anse i Oslo. I det tyske markedet betyr 
det at strøm fra paneler på taket koster 
en tredel av nettprisen; 10 cents versus 
30 per kilowattime. 
– For bygg er den beste løsningen 
elektrisitet basert på fornybare kilder, 
fastslår Fisch. 

Strøm dominerer. En annen viktig årsak 
til strømmens fortrinn, ifølge Fisch, 
handler om fordelingen av energibehovet 
i bygninger. 
– Jeg ser mange kurver som viser at strøm 
bare utgjør 12 til 15 % av totalbehovet. 

Elektrisitet utgjør en stor andel av energibehovet i 
moderne bygg. Den beste løsningen er elektrisitet basert 
på fornybare kilder, ifølge professor Norbert Fisch.

Men med våre målinger ser vi at den 
utgjør opp mot to tredeler, opplyser Fisch. 
Foruten stillingen ved Institutt for Bygg- 
og solarteknikk ved det tekniske univer-
sitetet i Braunschweig, er han involvert i 
en rekke byggeprosjekter både i Europa 
og Asia. Mange av byggene følges tett i 
forskningsprosjekter. 

Aktiv tilnærming. Fisch legger ikke skjul 
på at han er tilhenger av aktive konsepter, 
og er skeptisk til det tyske passivhus-
konseptet som utelukkende ser på 
varmebehovet. 
– Jeg er ikke imot gode bygningskropper, 
men å se bare på varmebehovet er ikke 
det jeg ser som framtida. Oppvarming 
og varmtvann utgjør en mindre andel 
av energibehovet; 30-40 %. Strøm til alt 
digitalt utstyr, kommunikasjon og annet 
utgjør 60 %, poengterer Fisch. 

Ingeniørløsning. Strøm kan selvsagt 
brukes til alt, også oppvarming. 
– Utfordringen med en maskin som 
produserer varme fra strøm, er selvsagt 
å få mest mulig utbytte. Det har vi løst 
som ingeniører: Med varmepumpe blir 
15 % utbytte fra solcellene til mellom 
35 % og 60 % utbytte fra varmepumpen, 

utdyper Fisch. Dermed kan solceller 
hente inn noe av tapet de har sammen-
lignet med solfangeres evne til å utnytte 
energien fra solen. 

Varmepumper framtidas varmekilde.
– Solceller og varmepumper gir også 
perfekt kjøling til kontorbygg og skoler. 
For meg er varmepumpen framtidas 
energikilde, fastslår Fisch. Men for det 
norske markedet kan det bli krevende 
å kombinere varmepumpene med 
solceller. 
– Vannkraft er perfekt sammen med 
varmepumper. Men dere har så lave 
energipriser at dere ikke har noen reell 
sjanse til å gå samme vei med solceller 
som Tyskland, tror Fisch. 

Transport må med. Selv med en aktiv 
tilnærming er ikke enkeltstående 
løsninger veien å gå; Fisch er tilhenger 
av smarte grid-løsninger som ivaretar 
helhet, og vi bør ikke begrense oss til 
selve bygningskroppen. 
– Vi må se på hele energibehovet til 
bygninger, inkludert transport, og se 
på omfattende tilnærminger – i mange 
retninger, mener Fisch. 
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Rehabilitering populært
Energi-rehabilitering av 
tekniske installasjoner er 
høyt på agendaen i Danmark. 
GK sparer energi for alt fra 
kjøpmenn og kommuner til 
sykehus og bryggerier.

I seg selv er ikke denne typen tiltak 
noen nytt, men bevisstheten gener-
elt drar i riktig retning i Danmark. 
– Det er et voksende og attraktivt 

marked, som har politisk oppmerksomhet, 
sier Lars Sjørring avdelingsleder 
service hos GK Danmark i Odense. Det 
gir seg også utslag i konkrete prosjekter 

i offentlig sektor. Blant annet skal GK 
gjøre tiltak med en samlet investering 
på 2 500 000 DKK for Odense 
kommune. 
– Vi skifter vifter og installerer varme-
gjenvinner i eksisterende anlegg, 
opplyser Sjørring. Prosjektet omfatter 
flere skoler, Odense Rådhus og 

Odense Concerthus. 
– Det er stor forskjell på hva slags anlegg 
byggene har i dag. De fleste har vifter, 
og noen har både varmegjenvinner og 
vifter, forteller Sjørring. 

Sparer 40 % i butikken. Coop 
Danmark er i gang med å effektivisere 
sine butikker, blant annet ved å skifte ut 
ventilasjonsanlegg. GK har til nå hatt 
ventilasjonsentreprise i to prosjekter. 
Investeringene i hver butikk ligger 
mellom en halv og en million DKK.
– Her installerer vi nye anlegg med 
varmegjenvinner og energieffektive vifter. 
Forventet besparelse per anlegg ligger 
mellom 30 og 40 %, opplyser Sjørring. 

Rask tilbakebetaling. GK har flere 
prosjekter i porteføljen som viser hvor 

lønnsomme denne typen tiltak kan 
være. Et av dem er gjennomført for 
Carlsberg-gruppen ved bryggeriet i 
Fredericia.
– Her skiftet vi vifter i eksisterende 
klimasentraler, og optimaliserte 
automatikk i 12 anlegg. Totalinvester-
ingen på drøyt 2 millioner DKK var 
tilbakebetalt på under ett år, forteller 
Sjørring. Også tiltak ved Universitets-
sykehuset i Odense sparte inn investe-
ringskostnaden på relativt kort tid. 
– Her skiftet vi vifter og varme/
kjøleflater i 45 anlegg med samlet 
luftmengde på ca 840 000 kubikkmeter 
i timen. Investeringen på 2,8 millioner 
hadde tiltakebetalingstid på mellom 
trekvart og halvannet år, sier Sjørring. 

Energitiltak i Odense kommune
Odense kommune gjennomfører løpende 
energisparetiltak i kommunale bygg, primært 
tiltak med tilbakebetalingstid på seks år eller 
mindre. Blant annet omfatter det å montere/
optimalisere styring til varme og ventilasjon, 
rehabilitere belysning og isolere klimaskjerm. 
Olje- og gasskjeler fases ut av kommunens 
bygg, og erstattes av varmepumpe eller fjern-
varme der det er mulig. Odense kommune har 
også noen pilotprosjekter for å teste ut nye 
rehabiliteringstiltak som solcelleanlegg. 

Kilde: www.odense.dk

Lavere energiforbruk i første halvår 
Energiforbruket i Danmark sank med 7,7 % i første halvår, sammenlignet med første halvår 
i 2013. Ifølge Energistyrelsen henger fallet sammen med utvikling fra nettoeksport til 
nettoimport av el, samt et betydelig varmere vær i første halvår. Sammenlignet med samme 
periode i fjor var det 23 % færre graddager første halvår i år. Det danske forbruket av fossile 
brensler synker – olje med 3 %, naturgass med 20,5 % og kull med 29,5 % i forhold til første 
halvår i 2013. Forbruket av fornybar energi steg med 3,6 %. Det skyldes særlig økt forbruk av 
biomasse i store energiverk og større vindkraftproduksjon. 

KILDE: Energistyrelsen.

Odense Rådhus. 
(Foto: Lars Bjørnsten Odense)

Odense Koncerthus. (Foto: Greenpix Photo v/Ulf Jeppesen)

TEKST:  HILDE KARI NYLUND  
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Hygiene-
hypotesen
Den såkalte hygienehy-
potesen stammer fra en 
artikkel av David P Strachan 
i British Medical Journal 
BMJ i 1989. Kort fortalt 
handler den om vestlig 
livsstil som årsak til 
allergiutviklingen, med 
nøkkelfaktorer som økt 
renslighet, mindre søsken-
flokker og redusert mikro-
biologisk trykk. Selv om 
en rekke tverrsnittsstudier 
(øyeblikksbilder) fra hele 
verden støttet hypotesen, 
kom det etter hvert store, 
gode studier over tid som 
ikke bekreftet den. 

Kilde: Jan Vilhelm Bakke/
Helsebiblioteket.no

E
n ny teori om årsaken til at stadig flere 
mennesker i urbane miljøer får allergi og 
andre kroniske betennelsessykdommer 
har vokst fram de siste årene. Den gjør 

spørsmålet om nytteverdien av grønne planter 
for inneklimaet høyst relevant, ifølge overlege 
Jan Vilhelm Bakke ved Arbeidstilsynet. 
– Vi begynner å se at det sannsynligvis er viktig 
at vi blir eksponert for biodiversitet. Allergi, 
overfølsomhet og inflammasjoner handler ikke 
bare om hva vi blir eksponert for, men også hva 
vi ikke blir eksponert for, utdyper Bakke. 

Biodiversitetshypotesen. Teorien kalles bio-
diversitetshypotesen. Den hevder at mindre 
kontakt med naturlige miljøpåvirkninger og 
biodiversitet kan forstyrre menneskets naturlige 
mikroflora, og den immunmodulerende 
kapasiteten denne mikrofloraen har. 
– Det er mye data som tyder på at fordi vi ikke 
eksponeres for nok natur, gir det en del uheldige 

konsekvenser for helsen, opplyser Bakke. 
Nytten av grønne planter i kontormiljøer er blant 
annet bekreftet i en norsk studie (se side 17), 
men den gang ble de positive effektene tilskrevet 
psykologi og estetikk. 
– Med litt fantasi i tillegg til observasjoner, kan vi 
tenke oss at det er noe der vi ennå ikke har helt 
grepet på, mener Bakke. 

Argumenter for grønt. Han legger til at samlet 
sett ser biodiversitetshypotesen ut til å forklare 
en rekke observasjoner mer konsistent enn den 
såkalte hygienehypotesen. 
– Hvis biodiversitet slår gjennom, vil vi kanskje 
tenke i retning av at man prøver å eksponere 
mennesker for planter og biologi. Hypotesen kan 
styrke argumentene for å sikre grøntarealer i 
urbane miljø, mer bruk av planter i innemiljø 
og å sikre et diversifisert biologisk mangfold i 
naturen vår, mener Bakke.  

Nærkontakt med naturen:  
Undervurdert?

Plantevegger blir stadig mer populære på ulike 
typer arbeidsplasser – og kanskje trenger vi også 
å bli eksponert for mer natur for helsas del.

GRØNNE VEGGER OG INNEKLIMATEKST:  HILDE KARI NYLUND 

Populære plantevegger
Svenske Green Fortune har levert plantevegger til drøyt 300 
prosjekter i 16 land – framfor alt i Sverige og Nederland.

Det henger selvsagt sammen med at selskapet ble etablert i 
Sverige, og leverte den første planteveggen i Stockholm i 2006. 
– Fra 2007-2008 ble det fart i markedet, forteller Hans Andersson, 
den ene av to gründere bak Green Fortune. Da prosjektene 
spredte seg på bred front, foruten hjemlandet også særlig i 
Nederland. Veldig mange som kjøper plantevegger, gjør det 
fordi det er vakkert og de liker planter. 
– Men ut over det rent spontane kan vi legge til at plante-
vegger gir oksygen og fuktighet til lufta i vårt ganske tørre 
inneklima, de demper lyd, og mange planter har også luft-
rensende egenskaper, hevder Andersson (se egen sak). Til nå 
har planteveggene hovedsakelig blitt solgt inn via arkitekter. 
I det siste har selskapet begynt å henvende seg direkte til større 
eiendomsbesittere.
– Vi har ikke fått så mange prosjekter den veien ennå, men 
vi tror at markedet nå er så modent at vi kan gå direkte på 
eierne, sier Andersson.

Planter og luftrensing
Potteplanters evne til å fjerne volatile organiske forbindelser 
(VOC) er dokumentert i en rekke laboratoriestudier, men 
for inneluft i bygg er svaret mindre entydig. 

Særlig romfartsforskning har vist at potteplanter kan ”rense” 
luft for VOC, men gjelder det også for inneluft som i kontorer? 
– Foreløpig har vi ikke noe universelt svar på det, fastslår 
PhD-student Majbrit Dela Cruz ved Institut for Plante- og 
Miljøvidenskap ved Københavns Universitet. Hun har nylig 
publisert en oversiktsartikkel om temaet i Environmental 
Science and Pollution research. 

Dokumentert potensial. Dela Cruz er likevel ikke i tvil om at 
potteplanter har potensial til å fjerne VOC fra lufta. 
– Det ser vi spesielt fra laboratoriestudier; jeg har tellet til 
sammen over 100 forskjellige planter som er testet. Problemet 
med laboratoriestudiene er at de fleste ikke er særlig godt 
egnet til å simulere de forholdene som finnes for eksempel i 
kontorbygg, utdyper Dela Cruz. Det betyr at plantenes potensial 
til å fjerne VOC ikke nødvendigvis kan utnyttes i kontor, hvor 
de kanskje ikke står under optimale forhold.

Lys viktig faktor. – Plantene skal ha det godt: Passe mengde 
lys, vann, næring og generelt trives i miljøet. Om en plante 
som trives i skyggen er bedre enn en som trives i sola vet vi 
ikke, men det ser ut til at økt lys gir økt VOC-fjerning, 
opplyser Dela Cruz. Utover trivsel er det veldig mange faktorer 
som kan påvirke plantenes potensial til VOC-fjerning.
– Det finnes få studier gjort i kontorbygg, og derfor vet vi 
heller ikke hvilke faktorer som er de viktigste, sier Dela Cruz. 
Hun tror emisjoner fra materialer og ventilasjon er sentrale 
faktorer, men understreker at dette foreløpig er spekulasjon. 

Emporiet i Malmö og Caroli Center i samme by er blant de største prosjektene; det siste 
har 200 m2 plantevegg. – Vi lykkes med å holde planteveggene fine over tid. De holder 
seg, og det er vi stolte av, understreker gründer Hans Andersson i Green Fortune.

Planter bedret helse
Planter i kontormiljø kan bedre helse og redusere symptomer som 
hoste, trøtthet og tørr hals, viser en norsk studie fra 1998. Studien var 
robust designet med randomiserte perioder med og uten planter på 
kontoret. 51 friske deltakere svarte på et skjema med 12 spørsmål 
om nevropsykologiske symptomer, symptomer i slimhinner og i 
huden. I perioder med planter var total symptomscore 23 % lavere 
enn i kontrollperiodene uten. Klager på hoste og trøtthet ble redusert 
med henholdsvis 37 og 30 % i perioder med planter. Klager på tørr 
hals og tørr eller irritert ansiktshud gikk alle ned 23 % med planter i 
kontormiljøet, ifølge Tove Fjeld og medfortattere i en artikkel i 
Indoor and Built Environment 1998. 

t p u
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Trivsel med plantevegg
Plantevegger er arealeffektivt, demper støy og kan 
- ikke minst- bidra positivt til miljøet på en arbeidsplass.

Da handler det i første rekke om opplevd 
miljø, ikke om emisjoner, lufthastigheter 
og annet som kan tallfestes. I resepsjonen 
ved hovedkontoret til McDonald’s Norge 
står den første planteveggen Green 
Fortune har satt opp i Norge. Den har 
blitt godt mottatt. 
– Vi får mange positive tilbakemelding-
er, fra både medarbeidere og besøkende. 
Veggen kommenteres ofte, og blir 
fort et samtaleemne med og mellom 
besøkende. Den skaper også et godt 
miljø i resepsjonen, er fargerik og pas-
ser bra til å skape et rolig og behagelig 
sted å sitte, forteller eiendomskonsulent 
Morten Stornes. 

Brainstormet fram. Ideen om å ha en 
plantevegg kom da selskapet hadde en 
brainstorming om hvordan de skulle 
pusse opp resepsjonen, og har vært med 
hele veien siden planleggingen startet i 
2011. 

– Dette er hovedkontoret til McDonald’s 
i Norge, og her har vi mange gjester – 
både fra selskapet internasjonalt, men 
også samarbeidspartnere og egne med-
arbeidere som skal på kurs. Vi ønsker 
å vise vårt engasjement for miljøet, 
poengterer Stornes. Han legger til at 
de også har vært inspirert av et uttrykk 
fra selskapets grunnlegger Ray Kroc: 
”When you are green you are growing”. 

Vokser godt. Planteveggen ble installert 
våren 2014, og så langt trives plantene 
godt i miljøet. 
– Våre erfaringer så langt viser at det er 
behov for en god vedlikeholdsavtale som 
sørger for at veggen blir ivaretatt på en 
god måte. Den vokser raskt, og krever 
å bli klippet med jevne mellomrom for 
ikke å bli for stor, sier Stornes. 
– Er veggen kostbar?
– Ja, men den er verdt investeringen, 
fastslår Stornes. 

10 timer lys i døgnet. Hallvard Førsund 
fra Green Fortune Norge er overrasket 
over hvor godt plantene vokser.  
– Jeg hadde ikke regnet med at de skulle 
vokse så grassat, sier han. Veggen har 
fem forskjellige planter; regnskogplanter 
som klarer seg med lite lys. Førsund er 
innom for å se til veggen om lag hver 
fjortende dag, men vanning og lys styres 
automatisk. Plantene må ha minst 10 
timer lys i døgnet. Selve veggen består 
av 10 mm vannfaste byggplater på 45 
mm stender til vegg. Utenpå byggplata 
er det festet tekstil med lommer hvor 
plantene puttes. Vanningen skjer via 
vannrette slanger nedover veggen, og 
underst er det en renne med sluk som 
samler opp overskytende vann. 

Denne første veggen er en av de minste 
Green Fortune lager. 
– Vi kan levere mindre vegger, men det 
blir forholdsvis dyrt. Automatikken som 
styrer lys og vanning blir den samme, 
poengterer Førsund. Plantevegger egner 
seg til mange typer bygninger, om vi 
skal tro leverandøren: Parkeringshus, 
bilforretninger, industrilager og luksus-
butikker er noen eksempler på anlegg 
Green Fortunes har levert i andre land. 

Treklatrer, gullranke og klatrefiken er blant plantetypene 
i veggen på hovedkontoret til McDonald’s Norge. Ifølge 
Hallvard Førsund i Green Fortunes Norge fungerer disse 
plantene bra; de har ikke problemer med sykdom eller skadedyr.

– Vi bruker et mineral- vermiculitt- i stedet 
for jord som vil forsvinne over tid. Slik 
unngår vi at det plutselig blir tomt oppi her, 
forklarer Hallvard Førsund.

TEKST:  HILDE KARI NYLUND FOTO: MAGNUS BRATTSET DRABLØS

Full pakke på Tiller
GK Elektro er i full gang med nytt hovedkontor for entreprenørselskapet 

HENT i Trondheim, sammen med øvrige fag i GK. 

D
et nye kontorbygget på Tiller i 
Trondheim er et lavenergi-bygg 
med energiklasse B. GK har 
totalteknisk entreprise, og bygget 

får tekniske installasjoner etter mal fra 
Miljøhuset GK. Det betyr at tradisjonelle 
radiatoranlegg erstattes av aktive til-

luftsventiler fra Lindinvent, som sikrer 
god behovsstyring av varme, ventilasjon, 
kjøling og lys. 
– Dette er et samarbeidsprosjekt på tvers 
av faggrensene. For elektro sin del er det 
spesielle at vi gir fra oss en del, siden 
Lindinvent også er et lysstyringsanlegg, 

sier Tommy Wedø, distriktssjef for 
GK Elektro i Trondheim siden 1. august. 
Byggautomasjon i GK leverer styre-
anlegg som brukes både for belysning og 
klimastyring. 
– En samordnet GK-leveranse gjør pros-
jektet totalt sett rimeligere for kunden. 

Det nye kontorbygget som skal huse HENT blir på 16 000 m2 og skal stå ferdig 
i oktober 2015. GK leverer alle tekniske fag, også elektro gjennom GK Elektro. 
(Illustrasjon: HENT AS/Voll Arkitekter)

u
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Vil rikke på fagene
– Vi skal ha stor fagstolthet for 
elektro, men det er behov for mer 
samarbeid på tvers – og kanskje mer 
samproduksjon, sier administrerende 
direktør Even Leira i GK Elektro.

Sjefen for det nyeste tilskuddet i GK-
konsernet har fått store ambisjoner med 
på kjøpet i sin stillingsbeskrivelse. 
– Målet er å bli landets største elektro-
entreprenør. Vi skal vokse organisk, 
men også gjøre en del strategiske 
oppkjøp, forteller Leira. GK Elektro 
har allerede kjøpt opp Ingeniør Hans 
Pedersen i Bergen, som har om lag 40 
ansatte, og har 10 ansatte i Trondheim. 

Påvirker resten. Leira tror elektro 
helt klart vil påvirke de andre tekniske 
fagene i GK. 
– Vi har ofte mer synlig teknikk enn 
de andre, som belysning, datakabler og 
adgangskontroll og øvrige sikkerhets-
systemer, mens ventilasjon og sprink-
ling stort sett ligger over himling. Det 
er litt annerledes enn hva GK er vant til, 
mener han. Samtidig binder elektro mye 
av teknikken sammen. 
– Disse grensesnittene blir det nå lettere 
for GK å håndtere. Vi merker allerede 
at de store kundene ønsker at vi tar med 
elektro, sier Leira, som understreker at 
dette selvfølgelig krever godt samarbeid 
på tvers. Han tror også det finnes gode 
muligheter for en mer trimmet bygge-
prosess.
– Der ønsker vi å jobbe tett med våre 
kunder, og se på hvordan vi kan utnytte 
ressursene bedre i form av prefabriker-
ing og teknisk montasje. Med alle tekni-
ske fag plassert i GK blir dette enklere, 
poengterer Leira. 

Forsetter elektro-samarbeid. Det å bygge 
opp GK Elektro vil naturlig nok ta tid. 

– Vi er ikke så store ennå, så andre GK-
selskap skal ikke si opp alle avtalene de 
i dag har med andre elektrofirmaer, un-
derstreker Leira. GK Elektro skal opptre 
som selvstendig partner som både kan 
gi pris til andre entreprenører og gå inn 
i fellesprosjekter med andre enheter i 
GK. Leira er ikke redd for å tenke nytt. 
– Elektrobransjen er litt tradisjonell. 
Når vi har blitt store, kan vi vurdere 
agenturer. I utgangspunktet kommer vi 
til å benytte anerkjente leverandører, og 
være veldig lojale overfor de som gir oss 
noe ekstra. Det vil komme kundene til 
gode, understreker Leira. 

Service viktig. For GK Elektro blir 
service et viktig område. 
– Her må vi få etablert oss ganske raskt, 
og blir veldig sentrale i GK-systemets 
totaltekniske servicekonsept. Jeg tror 
vi kan tilføre mye - blant annet vil vi 
kunne samarbeide veldig nært med 
byggautomasjon, sier Leira. Samtidig er 
det mange andre vedlikeholdsoppgaver 
å håndtere for elektro, som sikkerhet, 
brann, rømning, adgangskontroll og 
annet som er lovpålagt. 
– Vi skal også være rådgivere for både 
service og andre avdelinger i GKs 
selskaper, poengterer Leira. 

Tradisjonelt ville de kjøpt elektroanlegg 
med styring, uten at de hadde fått det 
beste ut av samspillet mellom fagene i 
GK, poengterer Wedø. 

Regnet på totalen. Han har 20 års 
fartstid fra elektrobransjen i Trondheim, 
og legger ikke skjul på at dette ikke er 
vanlig framgangsmåte for en elektro-
entreprenør. 
– Vi hadde ikke tilbudt dette hvis vi ikke 
hadde vært en del av GK. Samarbeidet 
med de andre tekniske fagene gjorde at 
vi kom i posisjon. Ved å kutte radiatorer 
og ikke levere eget lysstyringssystem fra 
elektro, kom vi ganske godt ned i pris. 
Da blir forskjellen ved å gå opp til den 
standarden Lindinvent representerer 
så liten at byggherren gjør det. Det får 
de igjen i driftskostnader, understreker 
Wedø. 

Referansebygg ved E6. Nybygget ligger 
godt plassert rett ved E6, og for GK sin 
del er det positivt å få et slik referanse-
prosjekt i regionen. 
– Vi har gjort en jobb for å få kunden 
med oss på dette. Når du eier alle fagene 
sjøl, kan du få til det gode samspillet 
mellom dem, poengterer Wedø. Et 
godt klimaskall er en forutsetning for 
løsningene som er valgt, ikke minst 
det å droppe radiatorer. Noen deler av 
bygget får elektrisk spisslast i form av 
panelovner.
– Slik det er beregnet i dag, blir det bare 
på hjørnekontor med flere vindusflater. 
Vi har hatt dialog med byggherre for 
å tilpasse bygget slik at det blir færrest 
mulig kontor i slike hjørner, opplyser 
Wedø. 

Mer modent marked. Han mener 
markedet i Trondheimsregionen har 
modnet med tanke på totaltekniske 
entrepriser. 
– Vi ser at flere totaltekniske prosjekter 
etterspørres nå enn for bare to til tre år 
siden. Det er veldig gledelig for GK at vi 
kan vurderes på den måten, understreker 
Wedø. På den måten slipper de ulike 
fagene å prise inn usikkerhet, og grå-

soner mellom fagene unngås. 
– Nå er vi trygge på kalkylene, og total-
entreprenørene ser verdien i det. Med 
totalteknisk entreprise sitter vi med total-
ansvaret – og det er ingen grensesnitt for 
kunden mellom de tekniske fagene. For 
kunden er det en merverdi å ha én part 
å forholde seg til, mener Wedø. 

Skal vokse. – Det krever vel litt innsats 
å håndtere grensesnittene internt?
– Ja, for all del. Men det handler om at vi 
kjenner hverandre; nå jobber vi med de 
samme folkene hver gang. Nå er det ikke 
slik at vi ikke vet hvem vi skal samarbeide 
med, poengterer Wedø. I dag har 
GK Elektro i Trøndelag 10 ansatte, men 
vekstambisjonene er uttalte. 
– Vi skal opp til 50 i løpet av to til tre 
år. Vi er åpne for alle løsninger, med en 
blanding av organisk vekst og oppkjøp, 
sier Wedø. 

GK Elektro rykket tidlig inn på byggeplassen. Her monterer 
elektrikerne Mats Braa (med ryggen til) og Kenneth Ludvigsen 
kabelskinner i kontorbygget.

Mats Braa er en av ti ansatte i GK Elektro Trøndelag. Om få år 
håper de å være nærmere 50.

Even Leira
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Exhausto har utviklet Learn-o-meteret 
som er testet i danske skoleklasser. 
(Foto: Exhausto)

TEKST:  HILDE KARI NYLUND FOTO: EXHAUSTO BEDRE INNEKLIMA MED VISUELL CO2-INDIKATOR

Visuell CO2-måler 
bedret inneklima
Visualisering av innklimakvaliteten får elever og lærere til å lufte i 
danske klasserom og dermed bedre inneklima, viser dansk studie.

I
nneklimaet ved skoler er en utfordring 
over hele Norden, og ikke minst i 
Danmark som har en større andel 
naturlig ventilasjon ved sine skoler enn 

Norge og Sverige (se Inneklima 1/2014). 
Forskere fra Danmarks Tekniske Universitet 
(DTU) har undersøkt nytten av en visuell 
CO2-indikator gjennom felteksperimenter 
i klasserom. Resultatene viser at en slik 
visuell feedback reduserte CO2-nivåer ved 
at flere vinduer ble åpnet. 

– Resultatene kan ikke generaliseres til 
kaldere klima uten at mer forskning er 
tilgjengelig, understreker Wargocki.  

Flere bruksområder. Det å bruke en 
visuell CO2-indikator kan være nyttig 
i områder med milde vintre; Wargocki 
trekker særlig fram skoler som ennå ikke 
er utstyrt med mekanisk ventilasjon. 
En viktig forutsetning er også god 
uteluftkvalitet og lite støy. Men også 
skoler med mekanisk ventilasjon kan ha 
nytte av det, ifølge Wargocki. 
– Den kan indikere at alt er OK og at 
man ikke trenger gjøre noe. Det kan 
være en viktig psykologisk faktor, sier 
han. Samtidig viser feltforsøkene at en 
del elever åpner vinduene i rom med 
mekanisk ventilasjon selv når den 
visuelle feedbacken viser at det ikke er 
nødvendig. 
– Dette handler ikke bare om luft-
kvalitet, men også om vaner. Det kan 
vi ikke endre. De som er vant til å åpne 
vinduer, vil fortsette med det selv om du 
indikerer at alt er bra, mener Wargocki. 

Flinke elever. Forskerne ga klassenes 
ordenselever hovedansvar for å lufte 

– Temperatur er den viktigste faktoren som påvirker 
oss til å åpne vinduer, ikke inneluftkvalitet, fastslår 
Pawel Wargocki.

u

– Dette er en enkel metode for å 
forbedre inneluftkvalitet i klasserom; 
uten slik feedback vil ikke barn åpne 
vinduene. Da oppholder de seg i klasse-
rom som kan påvirke deres innlæring 
og gjøre dem sløve, trøtte og ukonsen-
trerte, forklarer lektor Pawel Wargocki 
ved DTU Bygs Center for Indeklima 
og Energi. Gjennomsnittlig CO2-nivå 
i klasserom med visuell feedback var 
1000 ppm eller lavere. 

Temperatur viktigst. Målingene er gjort 
over to uker i oppvarmingssesongen 
(mars-april) og to uker i kjølesesongen 
(se faktaboks side 24). I klasserom med 
mekanisk kjøling uten visuell CO2-
indikator ble ikke vinduene åpnet selv 
om CO2-nivået var høyt. 
– Det betyr at temperatur er den 
viktigste faktoren som påvirker oss til 
å åpne vinduer, ikke inneluftkvalitet. 
Hvis vi oppholder oss lenge i et rom, 
blir sansene våre ”trøtte” og vi kan ikke 
gjenkjenne om luftkvaliteten er god 
eller ikke. Derfor kan en CO2-indikator 
hjelpe oss til å finne ut om vi skal gjøre 
noe med inneluftkvaliteten, poengterer 
Wargocki. Forsøkene fant ingen forskjell 
i elevenes opplevelse av inneklimaet selv 
for klasserom som hadde signifikant 
forskjellig CO2-nivå. 

Kjøle med forsiktighet. Ut fra resulta-
tene er han skeptisk til å bruke mekanisk 
kjøling i stadig økende grad, spesielt i 
skoler. 
– Her må vi være veldig forsiktige, for 
det kan øke risikoen for at barn blir 
i rom med dårlig luftkvalitet. De vil 
aldri åpne vinduene fordi de vil føle at 
temperaturen er OK, og er ikke i stand 
til å merke at luftkvaliteten blir verre, 
utdyper han. I klasserommene uten 
kjøling ble vinduene åpnet like ofte 
uansett om rommene hadde visuell 
CO2-indikator eller ikke. 

Klimasoner viktig. Under forsøkene i 
oppvarmingssesongen var det ingen 
elever som klaget over temperatursving-
ninger eller trekk. 
– Vi var ganske heldige med milde 
temperaturer. Vi vet ikke hva som ville 
skjedd om CO2-feedbacken hadde indi-
kert at de skulle åpne vinduer med ute-
temperaturer under 0 grader, poengterer 
Wargocki. Han legger til at forskerne ba 
barna om å overstyre feedback-en og 
lukke vinduer dersom de følte lufting 
ville gjøre dem ukomfortable. Gjennom-
snittlig utetemperatur lå over 6 °C store 
deler av skoledagen i forsøksperioden. 
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i henhold til CO2-feedback (se faktaboks), men oppfordret alle 
elevene til å følge med og si fra. 
– Jeg er veldig imponert over hvor flinke elevene var til å følge 
med på CO2-indikatoren; det var veldig bra. Men vi vet jo ikke 
om de ville fortsatt å gjøre dette over tid, understreker 
Wargocki. Forsøksperiodene på to uker er relativt kort, men 
nå begynner forskerne en tilsvarende studie ved en annen 
skole. 
– Der skal vi teste i to til seks-ukersperioder i oppvarmings-
sesongen, og seks uker utenfor oppvarmingssesong, opplyser 
Wargocki.

Felteksperimentene

Forsøkene er gjennomført ved en grunnskole i en liten kystby, under 
normal skoledrift. Klasserom for 4., 6. og 8. klasse er undersøkt, 
og rommene er arkitektonisk identiske. De har store glassfasader 
mot syd med fem vinduer som kan åpnes. Gulvareal er 50 m2 pluss 
15 m2 inngang, og totalt volum på 187,5 m3. I gjennomsnitt var det 
23-24 elever i rommene. 

Tester i varmesesongen
I mars-april sammenlignet forskerne: 

•	 To	4.-klasserom	med	naturlig	ventilasjon:	Visuell	CO2-indikator 
 en uke i det ene, og deretter i det andre klasserommet. 

•	 To	8.-klasserom	med	mekanisk	ventilasjon:	Visuell	CO2-indikator 
 en uke i det ene, og deretter i det andre klasserommet. 

Tester i kjølesesongen
I juni sammenlignet forskerne: 

•	 To	4.-klasserom	med	mekanisk	kjøling	(split	cooling)	med	
 settpunkt 22 °C. Det ene hadde visuell CO2-indikator i begge 
 ukene, det andre ikke.

•	 To	6.-klasserom	uten	mekanisk	kjøling,	med	visuell	CO2-indikator 
 i det ene klasserommet.

Målinger

•	 CO2-nivå, temperatur og relativ fuktighet ble målt kontinuerlig i 
 klasserommene mens forsøkene pågikk. 

•	 Utendørs	værdata	ble	logget	via	en	værstasjon	på	taket.

•	 Hendelseslogger	på	vinduer	og	dører	registrerte	når	hvert	enkelt	
 vindu og dør ble åpnet og lukket.

•	 Energibruk	ble	overvåket	i	varmesesongen.

•	 Hver	torsdag	i	forsøksperioden	vurderte	elevene	selv	inneklimaet	
 via et spørreskjema med visuelle analoge skalaer med smilefjes.

Pawel Wargockis artikkel ”Use of visual CO2 feedback as a retrofit 
solution for improving classroom air quality” er publisert i Indoor Air.

Visuell CO2-måler
En visuell CO2-indikator fra Exhausto ble brukt i eksperimentene. 
Den har en grønn-gul-rød kontinuerlig visuell skala for CO2-nivåer i 
trinn på 200 ppm, og går fra 400 ppm til 2000 ppm. 
Grønne dioder markerer CO2-nivå under 1000 ppm, gult viser ppm 
i området 1000 til 1600 ppm og rødt er over 1600 ppm. Jo høyere 
nivå, jo flere dioder lyser. 

Proporsjonal lufting
Elever og lærere fikk instruksjon om hvordan de skulle lufte ut fra 
visuell feedback: Vinduene skulle åpnes proporsjonalt med økende 
CO2-nivå. Det vil si at vinduene skulle åpnet ett etter ett, for hver gul 
diode som lyste opp. Når de røde diodene lyste, skulle alle vinduer 
og hoveddør åpnes for å oppnå intensiv kryssventilasjon. 

Den opprinnelige visuelle CO2-måleren som er testet, hadde grønne, gule og røde 
dioder for å vise CO2-nivået i rommet. (Illustrasjon: Exhausto)

BEDRE INNEKLIMA MED VISUELL CO2-INDIKATOR

– Smart idé
– Å få et visuelt bilde av ventilasjon og luftkvalitet 
i klasserom er veldig smart, mener overlege 
Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet.

Også Bakke påpeker at man ikke nødvendigvis merker at 
luftkvaliteten er dårlig inne i et lokale. 
– Wargocki har vist i flere studier at det har negativ effekt på 
yteevne og funksjon, påpeker Bakke, som derfor mener det er 
fornuftig å vise inneklimaet visuelt. 
– Hvis det finnes enkle, gode og forståelige måter å gjøre det 
på, synes jeg det er aldeles utmerket, sier han. Arbeidstilsynet 
har jevnlig møter med fylkesmenn om kommuner og proble-
mer med skolenes inneklima. I den forbindelse har det å 
synliggjøre ventilasjon og luftkvalitet vært foreslått. 
– Det finnes mange enkle måleinstrumenter man kan bruke 
pedagogisk, men vi har ikke tenkt på at det går an å sette noe opp 
på veggen som viser tilstanden akkurat der og da, sier Bakke. 

Dårlig ved mange skoler. Han er ikke i tvil om at slike verktøy 
kan være nyttig også ved norske skoler. 
– Vi har ikke helt oversikt, men vi vet at det er dårlige forhold 
ved mange norske skoler. Langt fra alle tilfredsstiller kravene 
til ventilasjon i forskrift om miljørettet helsevern, fastslår 
Bakke. Arbeidstilsynet har sett mange fuktskader, men også 
mye dårlig ventilasjon og dårlig vedlikeholdte installasjoner. 
– Det store samfunnsmessige problemet er at man ikke har 
tatt inneklima for barn like alvorlig som inneklima for voksne. 
I aksjonene våre er det ganske rystende hva våre folk har 
funnet av mislighold, sier Bakke.

Termisk kontroll viktig. Han deler i prinsippet ikke Wargockis 
skepsis til mekanisk kjøling, men understreker at det er viktig 
å holde fast ved 1000 ppm som maksgrense for CO2-nivå. Ifølge 
Bakke krever det mellom 7 og 10 liter per sekund per person. 
– Hvis du har det og det ikke er andre forurensningskilder 
i rommene, er det ingen vits i å ventilere mer uten at du har 
termisk kontroll, sier Bakke. Temperaturen bør ligge under 
26 grader om sommeren og under 22 grader om vinteren. 
– En amerikansk studie av 100 skoler viste en kraftig dose-
respons: jo mer ventilasjon, desto bedre gjør elevene det på 
standardiserte kunnskapstester, opplyser Bakke. Han legger til 
annen forskning bekrefter det Wargocki har funnet; at termisk 
kontroll maskerer en del av de sensoriske opplevelsene av luft-
kvalitet. Tester som er gjort av ytelse med varierende CO2-nivå 
har kontrollert temperaturen. 
– Vi vet at CO2-effekten er uavhengig av temperatur – ned-
satt ytelse ved dårlig ventilasjon er i hvert fall til en viss grad 
uavhengig av temperaturen, sier Bakke. 

Viktig for samfunnet
Mye debatt omkring skolers inneklima gjør resultatene 
fra Wargockis studie viktige for hele samfunnet, mener 
Exhausto.

De poengterer at det er politisk besluttet å sette av penger til å 
rehabilitere skoler og sikre godt inneklima. 
– For oss har det alltid vært riktig å kunne henvise til forsk-
erne i forhold bedre prestasjoner med bedre inneklima, 
understreker prosjektleder Henning Grønbæk. Han forteller 
at prosjektet har fått mye omtale, og en rekke kommuner har 
kjøpt flere av de visuelle CO2-målerne for å montere på skoler. 

Inspirert i barnehage. Måleren ble utviklet i 2007, og var 
inspirert av et lydmåleinstrument utviklet for barnehager. 
– Det var utformet som et øre som skiftet farge når lydnivået 
i barnehagen ble for høyt. Vi syntes det var en god idé, og 
tenkte over om vi kunne lage noe tilsvarende for inneklimaet. 
Det var fødselen for vår CO2-måler, forteller Grønbæk. Den 
ble døpt Learn-o-meter, nettopp med bakgrunn i forskning. 
– Inneklimaforskerne ved DTU, blant andre Pawel Wargocki, 
har jo påvist at skoleelever med riktig inneklima kan øke 
prestasjoner med om lag 10 %. Med riktig inneklima kan de 
altså spare et helt år i grunnskolen, sier Grønbæk. 

Kostbart med dioder. Den visuelle CO2-måleren som er testet, 
finnes ikke lenger på markedet i samme form. 
– Dessverre ble det opprinnelige Learn-o-meteret med røde, 
gule og grønne dioder for dyrt å produsere. Mange kunder 
savnet også å logge data for å ha historikk, og kunne ”bevise” 
hvor dårlig inneklimaet var, opplyser Grønbæk. Selskapet 
utviklet derfor en ny variant, et Comfort-o-meter. Det viser 
CO2-nivå, temperatur og fuktighet i rommet. 
– Det er dette instrumentet vi selger i dag, selv om det opprin-
nelig var mye mer illustrativt og intuitivt lettere å forstå, sier 
Grønbæk. Prisen er den samme, omkring 4000 DKK. 

Bare et middel. Grønbæk mener CO2-måleren er interessant 
for markeder i hele Skandinavia og Europa. 
– Men vi bruker den bare som et middel i de markeder hvor 
vi i forveien selger våre produkter – vi tjener ikke penger på 
å selge Comfort-o-meter, understreker han. Utbredelsen av 
CO2-måleren har også avdekket en bivirkning Exhausto ikke 
hadde regnet med.
– Elevene på en del skoler har fått vite at de bare skal åpne 
vinduene når CO2-nivået blir for høyt. Exhaustos mål har 
naturligvis alltid vært å selge balansert ventilasjon med 
varmegjenvinning, understreker Grønbæk.  
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Det å lade energibrønner om 
sommeren kan gi betydelig 
gevinst over tid, viser en 
studie av dype energibrønner 
ved Skoger skole i Drammen. 
Å følge brønnene tett er 
viktig uansett.

Lurt å lade 
energibrønnen

D
e mest optimistiske bransjeaktørene 
hevder at energibrønner varer 
hundre år eller til og med evig. 
Men hva skjer med brønntempe-

raturen og dermed anleggets ytelse over 
tid? Sivilingeniør Andreas B. Schwencke 
i Rambøll tok for seg temaet i master-
oppgaven han leverte ved NTNU i fjor. 
Med utgangspunkt i driftsparameterne 
for anlegget med fem dype energibrønner 
ved Skoger skole, har han modellert 
brønntemperaturen over tid. 
– Uten å sikre energibalanse ved å 
”lade” energibrønnene om sommeren, 
kan brønntemperaturen over tid synke 
så mye at effektfaktoren til varme-
pumpa kan tape opp til 25 %, opplyser 
Schwencke. Mer om det senere. 

500 m dype. Først til brønnparken 
ved skolen: Den har fem brønner som 
er 500 meter dype. Varme trekkes ut 
eller tilføres grunnen fra væske som 
sirkulerer i en enkel U-rørkollektor. 
Anlegget har en varmepumpe med fire 
scroll-kompressorer som leverer vann 
til akkumulatortank. Schwencke har 
brukt driftsdata siden 2011 til å forutsi 
langtidsytelsen til energibrønnene. Det 
har han gjort med både en 2-dimensjonal 
modell (tverrsnitt av borehullet) og en 
tredimensjonal (tverrsnitt pluss lengden 
av hullet), i modellverktøyet COMSOL 
Multiphysics. Alle parametre og inndata 
til modellene er spesifikke for anlegget 
ved Skoger skole. 

Halvveis til bunnen. 3D-modellen ble 
brukt til å beregne borehullsmotstand 
(se faktaboks), og den ble matet inn i 

2D-modellen av langtids temperatur-
respons i brønnene. Gjennomsnitts-
temperaturen er beregnet midt nede i 
brønnen og med et konstant effektuttak.
– Å se på midten er en god tilnærming. 
Modellene blir for tunge og kompliserte 
til å beregne forløpet nedover i brønnen, 
sier Schwencke. Beregningene er gjort 
med konstant effektuttak fra brønnene. 
– Det er en kvasiløsning, men gir inn-
blikk i hvordan temperaturen forandret 
seg, sier Schwencke. Han har heller 
ingen data for grunnvannsstrømming 
i området, og har derfor ikke tatt med 
dette i beregningene.

Sikrer gode driftsforhold. Simuleringene 
viser tydelig forskjell mellom drift med 
og uten varmetilførsel til brønnene som 
illustrert i figuren. Det forutsetter selv-
sagt at grunnforholdene gir gevinst ved 
å lade. Ved Skoger brukes solfangere til å 
lade brønnene. 
– Når du prøver å balansere hva du tar 
ut med å sende ned varme, gir det ganske 

store forskjeller på temperaturløpet, fast-
slår Schwencke. Forskjellene utgjør over 
tid mellom 10 og 25 % lavere effektfaktor 
for varmepumpa, siden den avtar 2-4 % 
for hver grad økt temperaturløft.  
– Jo høyere temperatur, desto bedre 
driftsforhold får varmepumpa. Og når 
brønntemperaturen synker, risikerer 
man til slutt at varmepumpa ikke greier 
å dekke behovet, poengterer Schwencke. 

Hindrer setningsskader. For Skoger-
anlegget tilsier beregningene at gjennom-
snittlig temperaturforskjell mellom 
ned- og oppsløyfer (Tf,mean) avtar 
over tid også når brønnene lades, men 
temperaturen holder seg godt over 2 °C 
selv etter 30 år.
– Det betyr at du hindrer mulige setnings-
skader i brønnparken, påpeker Schwencke. 
Han mener alle brønnparker bør simuleres 
i programvare som gir indikasjon på 
temperaturrespons over 25 år. 
– Ellers har du ingen formening om du 
får lave temperaturer i brønnen eller 
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ikke. Og du kan være mye mer trygg på at du får riktig total 
brønnlengde, sier Schwencke.  For å sikre energibalanser og 
god drift over tid, er det også nødvendig med riktig instru-
mentering (se faktaboks). 
– Jeg tror det slurves litt her. Et absolutt minimum er god 
oversikt over hva som blir tatt opp og sendt ned, og tempera-
tur i brønnene. Da har du det overordnede til å følge opp 
anlegget, påpeker Schwencke. 

Borehullsmotstand
Berggrunnens varmeledningsevne  er en viktig faktor for ytelsen til en 
energibrønn. Det samme er den termiske motstanden mellom bore-
hullsveggen og fluidet inne i kollektoren; jo lavere motstand, jo høyere 
temperatur opp fra brønnen ved varmeopptak. Ut fra 3D-modellen 
beregnet Schwencke borehullsmotstanden for brønnene, ved ulike 
væskestrømmer og ulike varmeuttak eller varmeinjeksjoner. Borehulls-
motstanden viste seg å være lavere ved varmeinjeksjon enn ved 
varmeuttak, på grunn av større temperaturdifferanse mellom væske i 
kollektoren og fjell ved varmeinjeksjon enn ved varmeuttak.

Viktige målepunkter for energibrønner:

•	 Inn-	og	utgående	temperatur	fra	energibrønnene

•	 Volumetrisk	hastighet	til	kollektorvæsken

•	 Inn-	og	utgående	temperatur	fra	varm	side	av	varmepumpa

•	 Varmepumpas	effektforbruk

DYPE ENERGIBRØNNER

Gjennomsnittlig temperaturforskjell mellom nedad- og oppadstrømmende væske med og 
uten lading av brønnene, beregnet med en 2-dimensjonal modell. Kilde: Andreas B. Schwencke.

Netto varmebalanse for energibrønnene på Skoger skole. Kilde: Andreas B. Schwencke

Temperaturprofil i brønnen. Kurvene til høyre er temperaturen i kollektorslangen på vei 
opp, og viser at den synker om lag fra midten av brønnen og oppover. Kilde: Andreas B Schwenke.

– Når du prøver å balansere hva du tar ut med å 
sende ned varme, gir det ganske store forskjeller på 
temperaturløpet over tid, sier Andreas Schwencke.
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Store forskjeller. Kommunen har om 
lag 200 borehull totalt i sine anlegg, men 
ikke mange års erfaringer fra drift.
– Derfor er det så viktig å få kunnskap 
om hvordan brønnene oppfører seg over 
tid, og hva som kan være faresignaler. Vi 
ønsker ikke å kjøre dem for hardt, un-
derstreker Andersen. Kommunen måler 
temperatur opp og ned i alle sine energi-
brønner for å lære hvordan de oppfører 
seg. Utfordringen er at ytelsen avhenger 
av grunnforholdene; blant annet konduk-
tivitet og grunnvannsstrømninger. 
– Det hadde vært interessant å simulere 
250 m dype brønner også – men sam-
tidig vet jeg ikke om det finnes to like 
anlegg, sier Andersen. 

Riktig instrumentering. Kommunen har 
blant annet erfart at det kan være stor 
forskjell på to hull som bores bare 15 m 
fra hverandre. 
– Derfor ser jeg ikke helt nytten med å 
gjøre kostbare responstester, poengterer 
Andersen. Grunnforholdene avgjør 
selvsagt om det er mulig å lade energi-
brønnene som på Skoger skole for å 
sikre energibalanse. 
– Det viktigste er riktig instrumentering 
slik at du kan følge med på hva som 
skjer og ha kontroll på prosessen, 
fastslår Andersen. 

– Nyttig og lønnsomt
Bedre instrumentering som følge 
av Schwenckes oppgave har gitt 
Drammen kommunale eiendom KF 
viktige erfaringer – og økonomisk 
gevinst.

Det fastslår teknisk leder Geir Andersen. 
– Vi måtte instrumentere ting som var 
viktig både for Andreas og oss, og det ga 
oss viktige erfaringer. Nå går anlegget 
bedre, og derfor har det vært veldig 
nyttig for oss også økonomisk, sier han, 
og legger til at kommunen neppe hadde 
gått så grundig til verks med anlegget 
uten masteroppgaven. 
– Vi lærer forferdelig mye av det, fastslår 
Andersen. 

Ønsker mer av det samme
– Her var det mye vi ikke har hatt i 
hodene våre, sier Helge Lunde i 
Thermoconsult. Han skulle gjerne 
hatt muligheten til å la Schwencke 
gjøre samme simuleringer for 
grunne brønner.

Lader energibrønner til nær null-bygg
Prinsippet med å lade energibrønner 
via solfangere er rullet ut for fullt ved 
Norges første nær nullenergi-skole.

Drammen kommune åpnet i oktober 
landets første nær nullenergiskole: 
Frydenhaug. Nøkkelen for de lave 
energimålene på 37 kWh/m2år levert 
energi er varmepumpe i et optimalt 
samspill med solfangere som produserer 
og lagrer energi. 
– Kombinasjonen av solfanger, varme-
pumpe og fem veldig dype brønner har 
jo vist seg veldig vellykket ved Skoger 
skole, sier Geir Andersen, teknisk leder i 
Drammen kommunale eiendom KF. 
Der er solfangeranlegget 30 m2, og en 
flerbrukshall med mye dusjing gjorde 
solfanger til et fornuftig valg også 
økonomisk. Andersen omtaler anlegget 
som et eksperiment kommunen har lært 
mye av, og starten på en videreutvikling. 

150 m2 solfangere. – På Frydenhaug 
videreforedler vi denne kunnskapen, 

fastslår han. Skolen har 13 energibrønner, 
150 m2 solfangere og et godt klimaskall: 
Bygningskroppen er godt isolert, lekkasje-
tallet er lavt (målt til 0,29) og vinduene 
holder passivhusstandard. God behovs-
styring, høy varmegjenvinning og lav 
SFP-faktor i ventilasjonsanlegget er også 
obligatoriske egenskaper for et ambisiøst 
bygg. 
– Vi skal måle SFP-faktoren kontinuerlig, 
det er nytt for oss, sier Andersen. Han 
tror det vil gi et bedre anlegg ved å 
skjerpe de som leverer. 

Optimale driftsforhold. Kombinasjonen 
av solfanger og varmepumpe handler 
særlig om to ting, ifølge Andersen: 
Gode driftsforhold for varmepumpa og 
gode betingelser for energibrønnene.  
– Vi ønsker ikke at varmepumpa skal gå 
når behovet er så lite at den får dårlig 
effektfaktor. Solfangerne kan dekke 
varmebehovet vår og høst, og da sliter 
vi ikke på varmepumpa, forklarer han. I 
juni kan bygget frikjøles via ventilasjon, 
og i juli lagres varmeoverskuddet fra 

Energimål for Frydenhaug skole
Drammen hadde lenge rekorden for Norges største passivhus-skole med Marienlyst. Energi-
målene for Frydenhaug er satt opp i forhold til målte tall for Marienlyst skole som tabellen under 
viser (alle tall er kWh/m2år). Lavere personbelastning senker flere av postene. Høyt fokus på 
SFP-faktor presser ned energibehov til vifter og pumper, mens LED-lys kniper ned på belysnings-
posten. Også teknisk utstyr er lavere. 
– Vi tror vi skal klare å få til 37, og ser ikke bort fra at vi kan komme enda lavere. Dette måler vi 
selvfølgelig, sier teknisk leder Geir Andersen. 

Energipost TEK10-krav  Marienlyst  Frydenhaug skole
 Ramme målt 2012 Ambisjon levert energi
Romoppvarming 39 15,8 6,5
Tappevannsvarme 10 3,5 2,0
Ventilasjonsvarme 10 6,7 2,5
Vifter og pumper 25 12,0 8,0
Belysning 22 12,2 10,0
Teknisk utstyr 13 13,7 8,0
Sum energiposter 120 63,9 37,0

Energimål for Frydenhaug skole. 
Svømmehall og snøsmelting inngår ikke. Frydenhaug er spesialskole og har derfor behov for 
terapibasseng, som er på 55 m2. 
– 75 % av energitilskuddet fra solfangerne er lagt inn i bassenget for ikke å jukse med tallene 
for total energibruk, understreker Andersen. 

Det å lade energibrønnene om sommeren 
kan være gunstig, bekrefter Lunde, som 
er varmepumpeteknisk rådgiver og kjent 
som en nestor i den norske bransjen. 
– Men noen ganger får du ikke så mye 
ut av det; du har brønnstrukturer hvor 
det er så mye vann i bevegelse at lade-
varmen renner bort, poengterer han. 
Samtidig vil det komme mye vann når 
anlegget har behov for varmeopptak. 
– Jeg følger opp et anlegg i Lier ganske 
tett. Der er temperaturen i brønnene 
den samme uansett hvordan anleg-
get kjøres. Derfor må du vite litt om 
forholdene nede i brønnparken før du 
investerer altfor mye i utstyr for å lade, 
understreker Lunde, som presiserer at 
han ikke er ekspert på brønner. 

Kortslutning på vei opp. Schwenckes 
modelleringer av respons over tid er 
særlig nyttige fordi brønnene er så dype. 
– Han viste at jo dypere du går, desto 
varmere er det nedover. Temperaturen 
øker tre til fem grader, og det er fint for 
varmepumpa. Men så gjorde han også 
den oppdagelsen at når kollektorvæsken 
er på vei opp igjen, har den begynt å bli 
så varm at den siste halvdelen begynner 
den å avgi varme inn i brønnen og til 
kollektorslangen som går ned. Du får 
altså en form for kortslutning, forklarer 
Lunde. Han tror samme type kortslut-
ning vil skje i grunne brønner. 
–  Dette er et område vi må styrke oss på, 
og jeg skulle gjerne hatt muligheten til å la 
Andreas jobbe videre og gjøre mye av det 
samme for grunne brønner. Det er jo der 
bruksområdet er nå, påpeker Lunde. 

Må følge trenden. Uansett brønndybde, 
areal og grunnforhold er det vesentlige å 
følge med på energibalansen i brønnene. 
– Vi er stadig vekk borti prosjekter som 
ikke går så bra, enten er varmepumpe-

valget dumt, eller det er ikke samsvar 
mellom varmepumpe, varmesystem 
og energibrønner. Da får du ubalanse, 
temperaturen i energireservoaret blir 
lavere og lavere og du får ikke regenerert 
dette. Du ville ikke ha trodd det hvis du 
hadde sett hvilke konsekvenser dette kan 
få, sier Lunde. Han understreker at det 
finnes mange fine anlegg, men sier altfor 
mange ikke yter hva de ble solgt til og 
hva de kan prestere. Blant annet handler 
det om å ta hensyn til hva slags anlegg 
brønnparken skal levere til. Det er veldig 
stor forskjell på å levere til en skole eller 
et kontorbygg hvor redusert drift på 
kveldstid, i helger og ferier utgjør flest 
timer i løpet av året, og til sykehjem som 
ikke har nattsenking eller helgedrift. 
Energiopptaket fra brønnene i forhold 
til effektopptaket blir dermed veldig 
forskjellig. 
– Derfor er det veldig viktig å følge 
med på temperaturene i brønnene og se 
trenden, konkluderer Lunde. 

– Vi tror vi skal klare å få til 37 kWh/m2år, sier Geir 
Andersen om Frydenhaug skole.

solfangerne i energibrønnene. 
– Da sikrer vi oss mot at brønnene blir 
kjørt for hardt, slik vi har gjort med hell 
på Skoger skole, sier Andersen. 

Bedre varmepumpe. En viktig faktor 
for de lave energitallene er varme-
pumpa; den skal klare effektfaktor 
(COP) på 4,0. Den første testen er 
lovende, med COP på 5.  
– Varmepumpa er en stempelmaskin 
som har meget god reguleringsevne, 
og den leverer til et lavtemperert 
gulvvarmeanlegg. Det er avgjørende 
for å oppnå god ytelse, understreker 
Andersen. Han legger heller ikke 
skjul på at byggherren har vært sterkt 
involvert underveis, og fått god hjelp fra 
Thermoconsult ved Gjermund Vittersø 
og Helge Lunde. 
– Før de kom inn og bisto oss, var vi i 
ferd med å ende med ei pumpe som har 
skrukompressor med sleideregulering. 
Den ville ikke ha vært i nærheten av den 
samme ytelsen, mener Andersen. 
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FM-BEGREPET

– FM mye 
misforstått
– Den viktigste delen av Facilities Management 
er den analytiske funksjonen hos bestillerne, 
mener bransjenestor Olav Egil Sæbøe.

M
ed mange års fartstid som 
eiendomsforvalter, rådgiver, 
foreleser og aktiv deltaker i 
standardiseringsarbeid både 

hjemme og ute, er Sæbøe godt rustet 
til å forklare hvordan FM-begrepet blir 
forstått og brukt. 
– En av grunnene til uklarheter, er at 
leverandørene var først ute med å ta i 
bruk begrepet i markedssammenheng. 
De skapte et inntrykk av FM som noe 
helt annet enn det egentlig er, mener 
Sæbøe. Nærmere bestemt har de til-
passet begrepet og markedsført FM 
som det å levere tjenester. 
– De egentlige definisjonene er bestiller-
orienterte; den som har behov for 
tjenester, avdekker behovene og bestiller 
ønsket kvalitet, forklarer Sæbøe. Dette er 
hva han kaller en viktig analytisk funk-
sjon hos bestillere. 

Få til samspill. Forskjellen mener han 
kommer tydelig fram med en gang man 
kjøper tjenester fra flere enn én leveran-
dør, og kanskje leverer noe selv, slik for 
eksempel mange kommuner gjør. 
– Da er FM-rollen den som skal få 
dette til; å få alle tjenestene fra ulike 
leverandører  til å fungere sammen 
optimalt. Ansvar for utøvelse av denne 

rollen har ofte vært uklar, mener Sæbøe. 
Han mener de europeiske definisjonene 
(se faktaboks) fortsatt er for sterkt 
leverandørorientert. Det internasjonale 
standardiseringsorganet ISO har som 
uttalt mål å gjøre den globale standarden 
mer strategisk og med utgangspunkt i 
bestillernes behov. Sæbøe har fått i 
oppdrag å lede arbeidsgruppen ISO 
«Guidance on strategic sourcing and 
development of agreements». 

Bestiller må vurdere. Ifølge Sæbøe 
handler sourcing om å ha en prosess for 
å finne ut om man har behov for en tjen-
este, hvilket behov man i så fall har, hva 
slags kvalitet tjenesten bør ha, om det 
er hensiktsmessig å produsere den med 
egne krefter eller kjøpe tjenesten, og i så 
fall hva slags avtale man skal ha. 
– Dette står det ingenting om i den 
europeiske standarden; den går rett på 
en prosess for å forberede og forhandle 
en avtale. Denne innledende vurderings-
prosessen kan ikke leverandøren gjøre; 
det er analytisk arbeid som må være 
unnagjort før man setter seg til bordet 
med en leverandør, poengterer Sæbøe. 

Må profesjonalisere. Så langt er det 
litt igjen før bestillerne lykkes med 

sourcing-prosessen.  
– Det er generell enighet om at bestiller-
kompetansen må profesjonaliseres. 
Man har ikke tatt håndverket alvorlig 
nok før man bestiller det man vet man 
har behov for, sier Sæbøe. Men også på 
leverandørsiden ser han utfordringer. 
– Den overordnede ”management”-
funksjonen er undervurdert fra leveran-
dørenes side. For å kunne levere skikke-
lig må de forstå sine kunders behov, og 
ligge i forkant slik at de er forberedt, sier 
Sæbøe. Det kan for eksempel handle 
om  være rustet til raskt å reagere på 
endringer hos bestilleren som vil få 
konsekvenser for leveransen. 

Holdning og ledelse. Og det å forstå 
kundenes behov slik at man kan reagere 
tidsriktig og rett, må gjennomsyre hele 
organisasjonen.  
– Men det hjelper ikke hvis ledelsesnivået 
ikke er i stand til å ta riktige beslutninger 
for å omsette de gode holdningene i 
praksis overfor kundene. Selv hos de 
som teknisk sett leverer gode tjenester, 
kan manglende holdninger til endrings-
behov og service resultere i utilfredse 
kunder, sier Sæbøe. 

TEKST:  HILDE KARI NYLUND FOTO: HILDE KARI NYLUND & ISTOCK FM-BEGREPET

FM-definisjon ifølge standarder
FM ifølge den europeiske standarden EN 15221-1:
"FM is the integration of processes within an organisation to maintain 
and develop the agreed services which support and improve the 
effectiveness of its primary processes".

Den offisielle norske standarden NS-EN15221-1, Fasilitetsstyring – 
Termer og definisjoner, har oversatt denne definisjonen slik:
"Integrasjon av prosesser i en organisasjon for å opprettholde og 
utvikle avtalte tjenester som støtter og forbedrer effektiviteten til 
organisasjonens primære aktiviteter". 

Asset management
Enkelt forklart handler ”asset management” om verdioptimali-
sering, og skiller seg prinsipielt fra FM som skal sikre nødven-
dige tjenester som en organisasjon (for eksempel en leietaker) 
etterspør. 
– I min verden er asset management en del av FM når en 
eiendom er et driftsmiddel. Ikke minst i kommuner er dette 
viktig, sier Sæbøe, og viser til positive effekter ved å innføre 
internleie.  Det gir eiendommen inntekter og rett forvaltet 
bør det kunne gi  naturlig tilgang på midler til å vedlikeholde 
bygninger. 
– Da driver du i en viss grad asset management av invester-
ingene du har gjort i driftsmidler; bygningene, forklarer 
Sæbøe. Han har selv vært med på å innføre internleie i private 
næringsbygg. 
– Når brukerne fikk se kostnadene ved de arealene de benyttet, 
kunne de brått klare seg med atskillig færre kvadratmeter, 
forteller Sæbøe. Hvis en bygning er et rent investeringsobjekt, 
er ikke nødvendigvis asset management en naturlig del av FM. 

Kvassere analytisk 
verktøykasse
FM-utdannningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus 
er endret betydelig for å møte økt behov for analytiske 
evner – både hos bestiller og leverandør.

Både bestiller og leverandør av FM-tjenester må være 
i stand til å tenke analytisk, mener  førsteamanuensis 
og studieveileder Knut Boge ved Høgskolen i Oslo og 
Akershus. 
– Leverandørene må kunne se kundens behov og levere 
tjenester som dekker behovet. Å koordinere tjenestene er 
kjempeviktig slik at kunden får leveransene, enten de er 
interne eller eksterne, sier Boge. Strømlinjeformet lever-
anse av tjenester handler også om økonomi – ikke minst 
fordi FM-tjenester er et område med lave marginer. 
– Man må være  smart for å få dette til å gå, og ha 
fornøyde ansatte. Det er en ganske krevende bransje å 
drive i, mener Boge. 

Mer metode. Det gjelder også de som leverer FM-tjenester 
internt: De har ofte outsourcing-spøkelset hengende 
over seg, og blir jevnlig målt på kostnader i forhold til 
hva tilsvarende tjenester kan kjøpes for ute i marked. 
Bachelor-utdanningen i FM ble sterkt endret i 2013. 
– Vi får mye tyngre metodisk innslag i studiene enn 
tidligere, og en mye kvassere analytisk verktøykasse. 
Studentene må kunne gjøre gode analyser, og ikke 
bare tenke operativ drift av tjenestene, forklarer Boge. 
Studiet bygger nå på rammeplanen til Nasjonalt råd for 
økonomisk-administrativ utdanning (NRØA). 

Integrerte kontrakter. Mer vekt på gode analyser handler 
også om at trenden i markedet går mot integrerte FM-
kontrakter. 
– I de mest ekstreme tilfellene kan eksterne tjeneste-
leverandører få ansvar for at en hel pakke med tjenester 
fungerer, ofte med underleverandører. Da må du ofte 
ta beslutninger på kundens vegne - og da skal du vite 
hva du gjør, understreker Boge. Han poengterer at den 
europeiske FM-standarden har vært en viktig del av 
utdanningen også før endringene i 2013. 
– Studentene vi har utdannet siden første kull gikk ut i 
2006, har hatt med seg kunnskapen om standarden ut i 
bransjen. Det forenkler ting veldig når man skal kjøpe 
tjenester, mener Boge. 

– En av de store utfordringene i FM er å tenke strategisk, analytisk og endringsorientert 
både for bestiller og leverandør, understreker Olav Egil Sæbøe.
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GJENBRUK AV VENTILASJONSKANALER

Lønnsom gjenbruk
Det kan være god butikk i å gjenbruke ventilasjonskanaler 
når det er mulig. Sintef og GK har oppskriften. 

R
yggmarksrefleksen i mange 
rehab-prosjekter er nok å rive 
gamle ventilasjonskanaler. 
– Vi tenker gjerne at det ikke 

er noe vits i å ta vare på dem; de er 
«gamle, møkkete og kan sikker ikke 
brukes». Men vi må ikke bare å tenke på 
kostnadene for selve kanalene, mener 
Espen Aronsen, fagsjef Energi i GK. Det 
å unngå omfattende bygningsmessige 
tiltak som nye hull og større sjakter, kan 
spare byggherren for betydelige utgifter. 
– Og for miljøet er jo gjenbruk gunstig. 
Hvorfor skal vi ikke gjenbruke kanaler på 
samme måte som vi gjenbruker betong 
eller bygningskonstruksjoner? Galva-
niserte kanaler som er fagmessig godt 
og riktig montert, holder seg nesten 
“uendelig”, poengterer Aronsen.

Behovsstyring. Men noen viktige faktorer 
må være på plass for at det skal la seg gjøre 
å gjenbruke kanalene på fornuftig vis. I 
regi av prosjektet Upgrade Solutions har 
GK sammen med Sintef Byggforsk 
oppsummert hva som må til for å lykkes 
med gjenbruk. Blant annet krever det 
oppgradering til behovsstyrt ventilasjon. 
– Hvis vi tenker tradisjonelle løsninger 
og konstante luftmengder, er kanalene 
ofte for små. Vi må behovsstyre slik at 
du får luften der den trengs når den 

trengs. Og så må vi bruke materialer 
med minst mulig emisjoner, sikre god 
solavskjerming og designe innvendig 
slik at bygget blir rengjøringsvennlig, 
forklarer Aronsen. Andre forutsetninger 
er tilgang på tegninger, systemoppdeling 
som kan gjenbrukes, at anlegget er av 
en viss størrelse og har gjentatt kon-
figurasjon, og aktive tilluftsventiler som 
ventilasjonsprinsipp (se faktaboks). 

Samtidighet sentralt. Nøyaktige bereg-
ninger av samtidighet må til for å sikre 
god behovsstyring. 
– Vi sliter litt med at folk sier ”i vårt 
bygg er det 100 % samtidighet”. Da 
prøver jeg å forklare at det kan det ikke 
være; du kan ikke være på kontoret, i 
møterommet, og kantina samtidig, 
påpeker Aronsen. Erfaringene fra 
oppgradering av et kontorbygg i 
Solbråveien i Asker viser gevinsten ved 
behovsstyring, og er oppsummert i en 
FAG-rapport fra Sintef Byggforsk. 
– Der var det 5-6 m3/time luft til alle 
arealer, mens mange trengte 12-14 m3/
time. Da blir de selvfølgelig dårlig. Men 
ved å behovsstyre går det 12-15 kubikk 
dit det trengs, når det trengs, opplyser 
Aronsen. I Solbråveien ble ca 90 % av 
ventilasjonskanalene gjenbrukt 
– selvsagt etter grundig rengjøring. 

Suksesskriterier
Følgende suksesskriterier er identifisert for vellykket gjenbruk av kanaler: 

•	 Tegningene	er	oppdaterte	og	lett	tilgjengelige.	
•	 Opprinnelig	systemoppdeling	kan	gjenbrukes,	og	sjakter	har	tilstrekkelig	kapasitet	og	
 tilgjengelighet. 
•	 Anlegget	ble	opprinnelig	utført	med	god	tilgjengelighet	og	god	kvalitet	på	kanaler,	isolasjon		
 og oppheng, og med romslige dimensjoner. 
•	 Anlegget	har	en	viss	størrelse	(minst	5000	m3/h eller 500-1000 m2 bruksareal) og gjentatt 
 konfigurasjon, for eksempel tilnærmet like kanalløsning i alle etasjer. 
•	 Aktive	tilluftsventiler	er	brukt	som	ventilasjonsprinsipp.	

KILDE: Gjenbruk av ventilasjonskanaler. Sintef FAG-rapport 15/Forskningsprosjektet Upgrade Solutions. 
Gratis nedlastbar på http://upgradebuildings.no

TEKST & FOTO:  HILDE KARI NYLUND

Stian Martinsen i Miljøteknikk går systematisk til verks med 
rensingen, og børster først alle små kanaler ut til hovedstrekket.

Renser 2,5 km 
kanaler
Skikkelig rengjøring er en forutsetning for å 
gjenbruke ventilasjonskanaler. Ved Stovnerhjemmet 
skal Miljøteknikk rense 2,5 km kanaler.

Det gjør de ved å børste opp støv i kanalene, og så suge 
det opp via ei vifte på taket. 
– Her er det bare runde rør og ikke ei himlingsplate å se, 
så dette er av de enkleste rensejobbene, fastslår drifts-
leder Stian Martinsen i Miljøteknikk, som er leid inn 
av GK. Dessuten er det mange spjeld som gjør det lett 
å seksjonere anlegget for å rengjøre del for del. Han og 
prosjektleder Jarle Trogstad regner med å bruke fire til 
fem uker på jobben.  
– Det meste av støvet suges ut når vi først får løftet det 
med børster, for vi kjører ganske stor hastighet på 
avsuget, forklarer Martinsen. Hovedstrekk og sjakter 
renses til slutt. 

Tekstilfibre setter seg. Miljøteknikk har erfaring fra 
å rense anlegg i mange ulike typer bygg, deriblant 
sykehjem som Stovnerhjemmet i Oslo. Støvmengden i 
kanalnett kan variere mye.   
– Sykehjem er ofte de verste, for de skifter mye sengetøy 
og klær. Tekstilfibre legger seg veldig lett i kanalsys-
temene, forklarer Martinsen. Når kanalene først begynner 
å tette seg, kan luftmengdene gå ned ganske fort. 
– Vi har vært på steder hvor kapasiteten i hvert fall har 
blitt halvert. Vi kjenner ofte stor forskjell etter at vi har 
børstet. Litt av poenget er jo å få kanaldimensjonen opp 
til hva den var opprinnelig, sier Martinsen. 

Urørt i 40 år. Tilluftskanalene ved Stovnerhjemmet er 
ikke så verst, ifølge Martinsen. Avtrekkskanalene har 
flere cm støv fra tekstiler og annet. 
– Vi fyller nok noen 60-60-filtre med støv oppe på taket, 
tror Martinsen. Det er ikke uvanlig å komme til anlegg 
som dette, som har stått urørt siden 1975. 
– Finner dere mye rart når dere er ute og renser anlegg?
– Å ja. Vi har sett alt fra tennisballer og shampoflasker 
til tresko og kokkehatter, forteller Martinsen. Mens 
kanalene gjenbrukes, skal GK blant annet sette inn nye 
aggregat ved sykehjemmet. 
– Vi får en jevn jobb her fram til sommeren, sier 
prosjektleder Hilde Salomonsen. 

GJENBRUK AV VENTILASJONSKANALER

Rensingen gjøres skikkelig low-tech: Jarle Trogstad kobler vaieren til en hånddrill og kontrollerer 
enkelt børsten i den andre enden.
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Lettere, mindre og bedre
Markedets enkleste garasjeventilasjon, 
hevder Systemair om PrioJet. 

Markedssjef Sturla Ingebrigtsen er ikke 
vanskelig å be om å utdype påstanden. 
– Den er mye lettere; mens den gamle vifta 
veide 120 kg, veier den nye 11,5 kg. Da er 
det en enmannsjobb å montere, i stedet for 
en tomannsjobb, poengterer han. Dessuten 
bygger nykommeren snaue 24 cm i høyden 
i stedet for 30 cm, og den har EC-motor 
med 1-fase 230 V tilkobling. 
– Dermed går den både på 400 V-anlegg 
og 230 V-anlegg. Spesielt gamle bygg har 
ofte 3-fase 230 V, og da er det en utford-
ring med store elektromotorer, poengterer 
Ingebrigtsen. Og ikke nok med det; 
Systemair har også fått tak i en CO-sensor 
som er mye billigere enn alternativene. 
– Dette selges som et sett, og man slipper 
unna komplisert automatikk. Spesielt på 
mindre anlegg som leilighetsbygg er det ofte 
et svært fordyrende ledd, sier Ingebrigtsen. 

Integrert røykbypass
Systemair viste fram både nyheter og 
prototyper under VVS-dagene 2014 – som 
i 2012. Den gang var det DVCompact med 
bypass på varmegjenvinner, som selskapet 
siden har levert noen av. 
– Nå har vi integrert røykbypass. Hvis 
ventilasjonen skal gå under brann og du 
har et sprinklet bygg, kan du bruke 
aggregatet. Det sparer mye plass i 
teknisk rom, poengterer markedssjef 
Sturla Ingebrigtsen. Også dette er en 
prototype; et konsept hvor alle detaljene 
kommer til å være klare til 1. januar. 

Pegasus og Pegasus Comfort er blant 
satsingene fra Trox Auranor i høst. 
Pegasus er en tilluftsenhet med VAV-
funksjon, og leverandøren lover meget 
lavt støynivå. Bakkantventilen brukes som 
volumregulator og tilluftsenhet i behovs-
styrte ventilasjonssystemer. God induksjon 
gjør den velegnet for variable luftmengder. 
Pegasus Comfort har i tillegg integrert 
batteri for vannbåren varme, og dermed 
byr den på tilluftsventil, VAV-spjeld og 
varmekilde i ett og samme produkt. 
– Det er nok en nyhet i vår serie VAV-
produkter som er utviklet med tanke 
på prefabrikkering, montasjevennlighet 
og en kostnadseffektiv byggeprosess, 
sier utviklingssjef Tore Stenbråten i 
Trox Auranor. 

TEKST:  HILDE KARI NYLUND PRODUKTNYHETERBRANSJENYHETER

– Blir et sjokk – Ingen skjønner hvor seriøst dette er, sier VKEs 
bransjesjef kulde Stig Rath om revidert F-gassforordning.

Mens hele Europa for øvrig implemen-
terer den reviderte F-gassforordningen 
fra 1. januar neste år, ser det ikke ut til 
å skje i Norge. 
– Det har vi fra uoffisielle kilder; 
myndighetene har ikke bekreftet dette 
skriftlig. Siden nedtrappingsperioden 
for HFK-kjølemedier står fast, betyr 
det at bransjen vår sannsynligvis 
mister ett år, utdyper Rath. 

Kvoteregime. Det viktigste med hele 
forordningen er et kvoteregime som 
innføres neste år. Fra 100 % nivå i 
januar 2015 skal hydrofluorkarboner 
(HFK) trappes ned til 21 % i løpet av 
15 år. Ferdig fylte anlegg som varme-
pumper er ikke med de to første 
årene, men blir en del av total kvote 
i 2017. Kvotene er basert på tonn 
CO2-ekvivalenter.  

– Alt med den reviderte ordningen 
er klart  i Norge, bortsett fra 
kvotespørsmålet, opplyser Rath. 

Mye dyrere. I tillegg til kvotene vil 
R404A bli forbudt i nye anlegg fra 
2020, og R134a fra 2022. 
– Mye tidligere vil det oppstå knapp-
het, pluss en voldsom prisøkning. 
Dette blir et sjokk, ikke minst for 
kundene, mener Rath. Han sier det er 
veldig uheldig at ordningen utsettes 
i Norge fordi vi ikke har noe apparat 
for de alternative kjølemediene. 
– Alle mediene vi kan erstatte HFK 
med, er enten brennbare, giftige eller 
har høyt arbeidstrykk. Brennbare 
kjølemedier kommer til å ta størst 
markedsandeler, og for disse har vi 
ingen sertifiseringsordning, ikke noe 
regelverk, ingen opplæring og ingen 

oppfølging fra myndighetene, poeng-
terer Rath. 

Ønsker meldeplikt. Dessuten aner 
ikke myndighetene hvem som eier 
anleggene. 
– Vi ønsker meldeplikt, særlig for 
anlegg med brennbare og giftige  
kjølemedier, sier Rath. For store 
anlegg (mer enn 400 liter fylling) er 
det meldeplikt, men ikke for små og 
mellomstore. 
–  Norge er det eneste landet i  
Norden som ikke har  meldeplikt, 
sier Rath. Han tror en kompetent 
risikovurdering er avgjørende for om 
ulykker skal kunne unngås. Og da 
må myndighetene kunne kontrollere 
installasjonene hos anleggseier.

Øke synlighet
– Vi ønsker å jobbe med å gjøre bransjen mer synlig, sier 
Aud Børset, ny leder for VKE (Foreningen for Ventilasjon, 
Kulde og Energi). Dette var en av utfordringene som ble 
tatt opp under Eurovent-konferansen i Berlin i oktober. 
Bransjen må i større grad synliggjøre at den bidrar til å løse 
miljøutfordringer, og til å sikre godt inneklima. 
– Vi snakker mye om sunn mat i samfunnet, men ikke så 
mye om inneklima, påpeker Børset. Hun har bakgrunn som 
jurist, og parallellen til mat er ikke tilfeldig – Børset har lang 
fartstid nettopp fra næringsmiddelindustrien. Standard-
iseringsarbeid vil være et viktig satsingsområde for VKE 
også i tida framover. Tidligere daglig leder Mats Eriksson 
forsetter med dette på vegne av VKE. Blant annet pågår nå 
arbeid med en ny standard for prøvedrift. Energimerking, 
økodesignkrav og er andre viktige områder for VKE. 

Bakkantventiler fra Trox

Regn det ut på telefonen
Med Lindab Vent Tools får du tilgang 
til mange av Lindabs utregningsverktøy 
via telefonen, uansett hvor du er. Blant 
annet inneholder appen kanalkalku-
lator for å beregne luftmengde, 
hastighet, trykkfall og diameter på 
ventilasjonskanaler. 
– Denne appen kan benyttes av både 
prosjektledere, montasjebaser, montører 
og konsulenter, sier Robin Kristiansen, 
produktansvarlig for ventilasjon. For 
eksempel kan konsulenter og prosjekt-
ledere dimensjonere kanalnettet ut fra 
trykkfall eller hastighet, og montasje-
basen kan regne ut hvor mye isolasjon 
som trengs slik at det blir enkelt å 
bestille riktig mengde. Lindab Vent 
Tools er tilgjengelig på App Store og 
Google Play.

Ventil for de fargeglade
En slank, effektiv ventil med uendelige 
muligheter og markedets laveste lydnivå, 
hevder Lindab ubeskjedent om Lindab 
Airy. Den finnes i fem former, tre overflater 
og tre dimensjoner – i valgfri farge, metall 
eller overflate som kan tapetseres. Ventilen 
passer både for tak- og veggmontering, og 
en smart klemring gjør det raskt å montere 
den. Luftstrømmen stilles med ett enkelt 
håndgrep, og så klikker du på valgt front. 
– Ventilen gjør det mulig for alle å få noe 
som passer dem - uansett om de ønsker 
en diskret hvit ventil, en glad fargeklatt, 
tapetmønstret eller noe i rustfritt stål, sier 
Robin Kristiansen, produktansvarlig for 
ventilasjon i Norge.  Ventilen bygger 
5-25 mm fra veggen, kan monteres både i 
nippel- og muffeanslutning, og ventil for 
til og fraluft er den samme. 



– for et bedre miljø

– Kjempegøy å 
gjøre noe ordentlig

Studentene som hadde 
sommerjobb i GK i år har 
bidratt med blant annet 
energimerking, innregulering 
og prosjektering – og setter 
pris på erfaringene.

F
or GK er sommerjobb for studenter 
et viktig rekrutteringstiltak. Tilbake-
meldinger fra noen av studentene 
tyder på at sommerjobb er en 

positiv erfaring. 
– Det var kjempegøy å gjøre noe ordentlig, 
og ikke jobbe med ”leke-hus” slik vi gjør 
på skolen. Her skal det jeg gjør faktisk 
brukes til noe, sier Ingrid Lie. Hun 
studerer energiteknologi ved Høgskolen 
i Bergen, og jobbet i sommer ved avde-
ling Romerike Prosjektering. Der jobbet 
hun blant annet med å energimerke 
tre ulike bygg og oppdatere digitale 
tegninger. 

– Har fått prøvd meg. I Trondheim fikk 
Jostein Øyasæter jobbe med flere av 
GKs anlegg gjennom sommerjobben 
hos Trondheim Entreprise. 
– Jeg har blant annet fått se på det nye 
Lerkendal hotellet, og drevet med inn-
regulering på Spongdal skole. Jeg har 
fått prøvd meg, og det er veldig artig 
å se et teknisk rom – ikke bare det vi 
lærer på skolen, sier Øyasæter, til daglig 
bachelor-student i VVS-teknikk ved 
Høgskolen i Sør-Trøndelag.  
– Jeg tror det blir lettere å gjennomføre 
fagene på studiet etter å ha sett ting i 
praksis. 

Fra service til prosjektering. 
Even Wick Kvalvaag jobbet ved bygg-
automasjons-avdelingen i Bergen i 
sommer. 
– Jeg begynte med serviceoppgaver, og 
endte opp med å tegne og være med på 
prosjektering, forteller han, til daglig 
student i automatisering ved Høgskolen 
i Bergen. Caroline Mjeldheim studerer 
energiteknologi ved Høgskolen i Bergen, 
og jobbet ved salg/markedsavdelingen i 
Bergen. 

– Jeg har jobbet både med energimerk-
ing og energivurdering, og fått tegnet i 
MagiCad, sier hun. 

Energianalyser. Luis Hallsteinsen stude-
rer produktutvikling og produksjon 
ved NTNU, med spesialisering innen 
energiforsyning og klimatisering av 
bygninger. I sommer jobbet han med 
energianalyser for GKs bygg på Kjeller, 
med en Simien-modell og forslag til 
energitiltak. 
– Etter fem år med læreboka er det fint 
å komme ut og se ting i praksis, sier han. 

Lønner seg. Foruten at sommerjobbene 
er et viktig rekrutteringstiltak, bidrar det 
også til inntjening. Trondheim hadde 
to sommerstudenter, og begge har ført 
prosjektrelaterte timer. 
– Så vi har tjent penger på dem, sier 
avdelingsleder Knut Ivar Klefsås. Kollega 
Stein Ove Holm ved avdeling Romerike 
melder at GK tjente penger på jobben 
Ingrid Lie gjorde, og distriktssjef John 
Harald Hegdal i Bergen opplyser at 
deres sommerstudenter bidrar til 
inntjening. 

GK interessant. Flere av de som har job-
bet for GK i sommer, fortsetter å jobbe 
deltid i GK ved siden av studiene, skal 
skrive sin hovedoppgave i samarbeid 
med GK, eller har allerede sikret seg fast 
jobb i GK etter endt studium. 
– Jeg ser absolutt for meg å jobbe i GK 
etter endt studium, forteller Caroline 
Mjeldheim, som skal jobbe deltid i GK 
ved siden av studiene. 

Fra toppen: Ingrid Lie, Jostein Øyasæter, Even Wick 
Kvalvaag, Caroline Mjeldheim og Luis Hallsteinsen.

GK – SMARTE LØSNINGER FOR SMARTE FOLK


