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NYTT

BILLIGST skal det være, 
men hvorfor ikke også BEST? 
I det daglige liv i byggebransjens 
næringskjede styres adferden 
mellom aktørene i stor utstrek-
ning av pris – laveste pris for å 
være mer presis. Det er i og for 
seg ok, men hvorfor ikke kjøpe 
både billigst og best? Og få god 
kvalitet til riktig pris samtidig 
som innovasjon stimuleres?

Alt for ofte ser vi prispress i konkurranse-
situasjonen der innovasjon i etterkant 
av,  eller under, en priskonkurranse ikke 
tillates eller etterspørres. Da går man 

glipp av en prosess der gode løsninger 
utvikles i samsvar med det prisnivået 
bestiller har fremforhandlet. I motsatt fall 
risikerer man å presse prisen til et nivå 
der kvaliteten vil lide og bestiller kan få et 
dårligere produkt enn ønsket. 

Jeg tar ikke til orde for mindre priskonkur-
ranse, snarere tvert i mot, vi må ha beste 
pris i alle ledd. Mitt poeng er snarere at vi 
må utnytte all kompetanse i alle ledd når 
det gjelder valg av både optimale system-
løsninger og produktvalg.

Slike forhandlinger kan man oppnå både 
i kontraktsfasen i totalentrepriser og 
utførelsesentrepriser med forhandling, 
eller også løpende i samspillskontrakter.  

Utfordringen ligger i å utløse kompetansen 
i alle ledd.

Jon Valen-Sendstad, Konsernsjef GK Gruppen AS

GK Elektro har inngått avtale 
om kjøp av alle aksjene i 
El-installasjon Lillehammer AS.

G
K og El-Installasjon Lillehammer 
kjenner hverandre godt fra 
tidligere samarbeid i prosjekter, og 
når selskapet ønsket et eierskifte 

var det naturlig å ta kontakt med GK. 
– El-Installasjon Lillehammer vil passe 
perfekt inn i GK Elektro sin etablering 
som en ledende elektroaktør i Mjøs-
distriktet, sier administrerende direktør i 
GK Elektro, Even Stenvaag Leira. 

Fra før av er GK Elektro etablert med 
avdeling på Hamar, Moss, Oslo, 

Trondheim, Bergen, Asker, Romerike, 
Kongsvinger og Tromsø. 
El-Installasjon Lillehammer AS ble 
etablert i 2001. Selskapet het tidligere 
«Elektroentreprenør Bjørner Skogvang 
AS» og ble stiftet i 1996. Markedet for 
El-Installasjon Lillehammer AS med 
36 ansatte, har siden etableringen i 2001 
utviklet seg gradvis med hovedvekten på 
markedsområder som service og entreprise.

Alle de 36 ansatte blir med videre. Selskapet 
fortsetter under navnet El-Installasjon 
Lillehammer AS og selskapets kunder kan 
forholde seg til sine kjente kontaktpunkter. 

GK Elektro vil bidra med videre utvikling 
av dagens markedsområder, men vil også 
se på markedet for sikkerhet og en del 

andre nye markedssegmenter. 
Bjørner Skogvang sier at han på vegne av 
eierne med dette ser større muligheter for 
firmaet til å utvikle seg til en enda sterkere 
aktør, og at dette vil bidra til positiv 
utvikling for selskapet og de ansatte.
– Det stilles store krav til forretningsdrift 
i dag, og vi ser frem til å dra nytte av å 
være i et større system som en del av 
GK Elektro AS. Vi føler at dette er riktig 
tidspunkt for oss å ta dette steget nå, og vi 
er glade for at det ble GK Elektro AS som 
blir våre nye eiere, sier Skogvang. 

Med dette oppkjøpet tilbyr GK Elektro 
totaltekniske leveranser i samarbeid med 
GK Inneklima AS og GK Rør AS i denne 
regionen, som en av Norges ledende tekniske 
totalentreprenører.

Daglig leder Bjørner Skogvang i El-Installasjon 
Lillehammer AS og administrerende direktør i 

GK Elektro AS, Even Stenvaag Leira.
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TEKST & FOTO: GEORG MATHISEN PROSJEKT GARDERMOENPROSJEKT GARDERMOEN

Dobbelt så stor flyplass G
amle terminal 1 er 148 000 
kvadratmeter stor. De nye arealene 
er 117 000 kvadratmeter, forteller 
Henning Johansen.

25 millioner. Han har vært prosjektsjef på 
Gardermoen. Eller, rettere sagt, på Oslo 
Lufthavn, OSL. Gardermoen forsvant 
nemlig fra det offisielle navnet til flyplassen 
i 2013.
Johansen har vært med siden før den 
tid – GK fikk kontrakt på ventilasjon og 
luftbehandling på flyplassutvidelsen i 

august 2012.
– Det er et prosjekt som har vart i nesten 
fem år. Tiden har gått fort allikevel. Og det 
er spennende å være med og bygge et slikt 
signalbygg, sier han. Det er tross alt 25 
millioner passasjerer innom bygget hvert 
år. Nå blir det plass til noen millioner 
ekstra.

Todelt. Når prosjektet er stort, er risikoen 
tilsvarende stor, men Henning Johansen 
mener at det har gått veldig greit på OSL.
Jobben har vært delt inn i to separate 

prosjekter – Sentralbygg Vest og Pir Nord 
– med forskjellige folk.
– Gunilla Wodell og Ketil Raudio har vært 
prosjektledere, og vi har hatt med oss 
Eirik Magnussen som prosjektingeniør, 
forteller sjefen.
Han mener at GK har truffet bra med 
prosjektorganisasjonen. – Det har vært 
hektisk i perioder, og en motpart som 
OSL har ekstra krav til formaliteter og 
ryddighet i alle ledd. Det blir en del 
sjekklister og papirarbeid. Men vi har ikke 
arbeidet altfor mye overtid, sier Johansen.

Gardermoen er blitt nesten dobbelt så stor. For ventilasjonsjobben er 
det størrelsen som har vært det spesielle; ikke de tekniske løsningene. 

Men montørene, de måtte klare seg uten brødkniver til lunsj.

Den nye piren, der Henning Johansen har tatt oppstilling, ligner ikke på resten av flyplassen – her er det arkitek-
toniske uttrykket et helt annet.

Det er ikke blitt større gangavstander for passasjerene med den nye piren, siden alle pirene er like lange. 
(Illustrasjon: Nordic Office of Architecture)

Slik ser den norske hovedflyplassen ut når den åpner 27. 
april. (Illustrasjon: Nordic Office of Architecture)

u
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På lag. – Det som har gjort at dette pro-
sjektet har gått så bra, er at vi har jobbet 
på lag med byggeledelsen. De har skjønt at 
vi drar dette sammen. Vi har samarbeidet 
og hatt et godt forhold til byggherren hele 
veien, og det har ikke vært noen store kon-
flikter i løpet av disse fem årene, sier han.
GK har hatt fem–seks i administrasjonen 
og maksimalt 35–40 på montasje. Flere 
mindre underentreprenører har tatt seg 
av montasje og isolering. Både størrelsen, 
ønsket om å spre risiko og det at jobben 
var delt opp i to, gjorde at det passet fint å 
ha flere underentreprenører.
– Kontraktssummen var på vel 100 
millioner kroner. Men de kommersielle 
arealene var ikke med i kontrakten. Med 
alle tillegg og alt rundt de kommersielle 
arealene havner jobben totalt på 135–140 
millioner, forteller Henning Johansen.

Tradisjonelt. – Det er skummelt å si at 
det ikke har vært komplisert. Men hvis vi 
plukker det ned, er det ganske tradisjonell 
ventilasjon. Utfordringene har vært stør-
relsen, logistikken og det at vi jobber på en 
flyplass i drift som ikke skal merke så mye 
til prosjektet, sier han.
Spesialleveranser har det nemlig vært 
færre av. Noen flyklimatiseringsaggregater 
– slikt leveres det ikke så mange av. Men 
også de er i prinsippet rene tilluftaggre-
gater, bare at de er beregnet på å koble til 
flyene når de står uten å bruke motorene. 
Og ellers er de store, sentrale luftinntakene 
litt spesielle.
– Veldig mye av løsningen og prinsippene 
er videreført fra T1, sier han, og snakker 
om den opprinnelige delen av terminalbyg-
ningen. – Det er de samme konsulentene 
som sitter her, og de har ønsket at man skal 
kjenne seg lite grann igjen uttrykksmessig 
når man går fra det gamle sentralbygget og 
inn i det nye. Den nye piren, derimot, er 
helt anderledes enn de gamle.

Brødkniver. Sentralbygget ligger på «hvit 
side» – altså utenfor sikkerhetskontrollen. 
Jobben der har kunnet gjennomføres som 
et vanlig byggeprosjekt. Alt på piren, 
derimot, ligger innenfor skillet.
– Når gutta skal gjennom sikkerhets-
kontroll, er det den samme ordningen som 

for vanlige passasjerer. Det har vært litt 
tidkrevende innimellom å få til den logis-
tikken. Men vi har egne ansattinnganger, 
og vi har lært oss til hvilke innganger vi 
bruker når. Det har vært godt tilrettelagt, 
og det har ikke vært kjempelange køer for 
å komme inn, sier Johansen.
På adgangskortene har de hatt egne 
verktøysymboler, slik at det ikke skal være 
noen tvil om at de har lov til å ha med seg 
verktøyet sitt gjennom sikkerhetskontrollen. 
De som har glemt seg og tatt med brød-
kniv for å skjære opp lunsjen, derimot, de 
har måttet ordne seg mat på annet vis den 
dagen.

27. april. – Hoveddelen av kontrakts-
arbeidene hadde vi overlevering på 
5. desember. Det som er stressende 
nå frem til åpning, er å gjøre ferdig de 
kommersielle arealene som står igjen, 
konstaterer han. Åpningsdatoen 27. april 
ble nemlig satt for flere år siden. Da er alt 
egentlig tatt i bruk allerede, og den nye 
piren har vært i bruk mer eller mindre 
fra nyttår. Nå klargjøres også butikker 
og spisesteder, som har vært gjemt for 
publikum, til åpningdsdatoen.

Utvider? Henning Johansen kommer 
gjerne tilbake til Gardermoen.
– De prater allerede nå om utvidelse, og 
prosjektet kommer vel ut til regning rundt 
ferien. Da får vi se hvordan vi klarer å 
prise det, men det har gitt mersmak å 
jobbe her oppe, sier prosjektsjefen på den 
norske hovedflyplassen.

PROSJEKT GARDERMOENPROSJEKT GARDERMOEN

•  Den nye, store utvidelsen av Oslo Lufthavn har 
 vært planlagt siden 2007.

•  Forprosjektet ble ferdig i 2010, og hoved-
 utbyggingen startet våren 2011.

•  Nye OSL har en kapasitet på 30 millioner 
 passasjerer.

•  Ankomst- og avgangshallen er utvidet med 
 52 000 kvadratmeter. Kapasiteten er økt med  
 34 nye innsjekkingsskranker, og tilbygget har 
 fått et nytt bagasjeanlegg.

•  Nye Pir Nord er 300 meter lang med et areal 
 på 63 000 kvadratmeter. Den håndterer både 
 utlands- og innlandstrafikk, som er holdt 
 adskilt i hver sin etasje. Piren har 17 nye 
 flyoppstillingsplasser.

•  Prosjektet har hatt en kostnadsramme på 
 14,05 milliarder kroner.

Prosjekt i ti år

Utgangene i den nye piren har dobbelt så stor kapasitet som de opprinnelige utgangene.

De tekniske løsningene er ikke så kompliserte 
– det er størrelsen og det at jobben skal gjøres på 
en flyplass i full drift, som har vært utfordringene.

De nye kommersielle arealene er det siste som kommer på plass.

I kontrakten ligger aggregater og infrastruktur frem til leietagerarealene som det på bildet. Leietagerne måtte 
bruke de samme entreprenørene til å gjøre ferdig områdene sine.

Henning Johansen og kollegene har sørget for 
riktig luft til 52 000 nye kvadratmeter ankomst- og 
avgangshall.
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TEKST: MAGNUS BRATTSET DRABLØSNYTT NYTT

GK Inneklima skal levere 
ventilasjon til de nye labora-
toriene ved St. Olavs hospital 
i Trondheim hvor det skal pro-
duseres radioaktive legemidler.

S
t. Olavs Hospital i Trondheim skal 
utvide sitt PET-senter med nye 
produksjonslokaler. Her skal det 
produseres radioaktive legemidler. 

I dag kjøpes slike stoffer i Oslo, sendes 
med privatfly til Værnes og fraktes derfra 
til PET-senteret. 

Produksjonen innebærer tilstedeværelse 
av radioaktiv stråling, noe som setter 
strenge krav til både bygget og de tekniske 
anleggene. 

En del av produksjonsarealene bygges som 
renrom. Dette stiller meget strenge krav til 
tetthet og overflater.  
– Det som i vesentlig grad vil prege 
gjennomføringen av dette prosjektet 
er den parallelle valideringsprosessen, 
som skal sikre kvaliteten i prosjektering 
og utførelse. Lokalene skal benyttes til 
produksjon av radioaktive legemidler, 
noe som stiller svært høye krav til renhet, 
overflater, ventilasjon, trykkforhold mv. 
I praksis vil dette blant annet medføre et 
mer omfattende testregime, større krav 
til dokumentasjon, tidlig overlevering av 
FDV, og svært høye krav til utførelse på 
spesialrommene, sier teknisk sjef Knut 
Ivar Klefsås i GK Inneklima. 

GK leverer ventilasjonsentreprisen på opp-
drag fra St. Olav Eiendom og Sykehusbygg. 
To ventilasjonsaggregater skal dekke nybyg-

get, et for produksjonsarealene og et for 
resterende arealer i U2. Total luftmengde 
blir nærmere 24 000 m³/h. Avkast fra 
produksjonsområdet skal monitoreres for 
radioaktiv stråling og føres opp over tak. 
– Sammen med vår leverandør og egen 
erfaring, tilfører vi prosjektet den tekniske 
kompetansen på ventilasjon som er nød-
vendig for å lykkes med prosjektet. Dette 
innebærer ressurser som prosjektutvikler, 
prosjektleder og renromsteknikker fra GK, 
forteller Klefsås. 

Det er etablert et forum for samhandling, 
hvor byggherre, rådgivere, leverandører og 
entreprenører deltar aktivt. GK Inneklima 
benytter seg av Lindinvent som leverandør 
for laboratorieventileringen og kontroll av 
trykkhierarki for rommene. 

PET-senteret skal stå ferdig våren 2018.
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GK har inngått serviceavtale 
for byggautomasjon ved 
Terminal 2 ved Oslo Lufthavn 
Gardermoen.

G
K Inneklima overleverer i disse 
dager SD-anlegget ved den nye 
terminalen ved Oslo Lufthavn. På 
den andre siden står GK Inneklima 

klar til å ta over stafettpinnen for å sørge for 
at anlegget skal fungere optimalt de neste 
fem årene. 

– Dette er en tillitserklæring til GK. Nå får vi 
muligheten til å følge opp anlegget og sørge 
for at det fungerer optimalt også i driftsfasen, 
forteller prosjektsjef Øystein Skjærholt som 
nå med god samvittighet overleverer anlegget 
til serviceingeniør Erik Johannesen og pros-
jektleder Andreas Wøien som skal sørge for 

vedlikehold og utvikling de neste fem årene. 
– Vi har koblet på en prosjektleder 
allerede nå for å kunne imøtekomme de 
utfordringene og forventingene et så stort 
anlegg krever, forklarer Bjørn Erik Østli, 
avdelingsleder service byggautomasjon. 

I tillegg til byggautomasjon har GK 
Inneklima også levert ventilasjons-
entreprisen ved den nye terminalen.
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TEKST & FOTO: HARALD SOLA BERENTSEN PROSJEKT SVERIGEPROSJEKT SVERIGE

Gjennom en avtale med eiendomsforvalteren til Stockholm läns 
landsting, Locum AB, overtok Gunnar Karlsen Sverige AB i fjor 
sommer driften av tekniske anlegg ved sykehuset i Södertälje.

Arbeidene med å skape Nye Södertälje sykehus har pågått i siden 2013 og vil 
bli ferdigstilt neste år. Total kostnad ligger på godt over en milliard kroner.
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F
ornying og utvidelse. Södertälje 
sykehus ble etablert allerede i 1907 
og er senere blitt bygd ut i flere 
etapper opp gjennom årene. Det 

siste utvidelsesarbeidet ble igangsatt i 2013 
og vil bli totalt ferdigstilt neste år, i 2018. 
Nye Södertälje sykehus får en sentral og 
utvidet rolle som kombinert akutt- og 
nærsykehus for den sydvestre delen av 
länet. Det pågående løftet for sykehuset, 
som er budsjettert til 1,2 millioner kroner, 
dreier seg om totalt 38.000 kvadrat-
meter, hvorav et nytt behandlingsbygg 
utgjør 22.000 kvadratmeter, mens 16.000 
kvadratmeter gjelder ombygging og reha-
bilitering av eldre bygg. 

Locum AB. Stockholm landsting har altså 
lagt administrasjonen av alle sine helsebygg 
til eiendomsforvaltningsselskap Locum AB. 
Deres ansvarlige for sykehusprosjektet i 
Södertälje er Per-Erik Keskitapio: 
– Vi har i alle år inngått avtaler om 
overvåking, drift og vedlikehold av dette 

sykehuset, og er som alle andre statlige 
og kommunale instanser, underlagt loven 
om offentlige ansaffelser. I fjor var det tid 
for å reforhandle denne aktuelle syke-
husavtalen og vi opplevde en stor pågang av 
interessenter. Det endte med at vi inngikk 
en såkalt ”all-inclusive-avtale” med Gunnar 
Karlsen Sverige AB. Selskapets prising av 
oppdraget, kombinert med en vurdering 
av kompetanse og referanser, gjorde at vi 
vurderte dette valget som mest fornuftig 
og økonomisk - totalt sett.

Omfattende oppdrag. I alt utgjør Södertälje 
rundt 75.000 kvadratmeter, der GK nå er 
ansvarlig for teknisk drift av det hele. Det 
dreier seg om områder som varme, kulde, 
ventilasjon, reserveaggregater, brann-
varsling, heiser, automasjon, overvåking, 
medisinske gasser og høyspent. Det sier 
seg selv at Gunnar Karlsen Sverige AB er 
avhengig av ytterligere kompetanse og 
erfaring for å løse alle disse oppgavene. 
– Vi har vært så heldige at det eksisterende 

driftspersonellet med mangeårig erfaring 
fra dette sykehuset meldte overgang til 
oss i GK, så nå har vi fått en solid gruppe 
nye medarbeidere som vi er avhengige av 
for å kunne håndtere den tekniske driften 
etter avtalen, forteller GKs plassansvarlige 
ved sykehuset, Sasa Lukic, og presiserer at 
ytterligere kompetanse vil bli leid inn etter 
behov.

Spennende muligheter. - Dette oppdraget 
kan, om vi håndterer det bra, gi oss en 
mulighet til et ytterligere samarbeid med 
eiendomsforvalteren Locum AB, hevder 
Lukic. – Selskapet sitter med ansvaret for 
eiendommer innen helsebygg på over 
2 millioner kvadratmeter i Stockholms-
området. Vi hadde hatt mindre oppdrag 
fra denne kunden tidligere, men det dreide 
seg for det meste om begrensede ventila-
sjonsoppdrag - omfattende driftsavtaler 
hadde vi ingen erfaring med på dette 
området. Vårt håp er at vi kan komme i 
betraktning også når det gjelder andre 

PROSJEKT SVERIGEPROSJEKT SVERIGE

større sykehus, både her og ellers i landet, 
og at andre eiendomsforvaltere vil få 
øynene opp for det oppdraget vi nå er i 
gang med her i Södertälje.

Drift - ikke installasjon. Sykehuset i 
Södertälje går som nevnt gjennom en 
periode med nybygging og rehabilitering 
og vil ikke stå ferdig før neste år. Bygge-
arbeidene utføres av Skanska som allerede 
i lang tid har gjort avtaler med ulike leve-
randører av teknisk utstyr. Disse avtalene 
ble inngått lenge før GK kom inn i bildet 
når det gjelder driften.
– For oss er det ikke av betydning hva 
som finnes av teknisk utstyr og hvem 
som har levert det, forteller Lukic, dette 
dreier seg om nyere installasjoner med 
de vanlige garantier. Vår oppgave er kun 
å sørge for at alt fungerer sammen. Men, 
vi er selvfølgelig interesser i å tilby vårt 
utstyr og vår kompetanse om det skulle 
oppstå behov for nyanskaffelser. Jeg regner 
med at vi nå, med denne avtalen, blir en 

leverandør å regne med også innen denne 
bransjen.

Byggearbeider. Det skjer mye på en 
byggeplass og det er ikke til å unngå at det 
kan medføre modifisering av de tekniske 
installasjonene. Ettersom GK nå er på 
plass på sykehuset er det ikke sjelden at 
det kommer anmodning fra Skanska om å 
bidra med teknisk kompetanse. For å sikre 
seg på dette området har entreprenøren til 
og med leid inn en fast GK-medarbeider 
til å håndtere tekniske oppgaver på områder 
der GK har spisskompetanse. Sykehuset 
går gjennom endringer som byr på store 
utfordringer, ettersom sykehuset skal være 
fullt operativt under hele byggeperioden.

Digital integrering. – For å kunne ta dette 
oppdraget ved sykehuset i Södertälje 
var det en forutsetning at vi fikk til en 
fullstendig integrering mellom Locums 
ordre- og driftssystem Landlord og vårt 
system Fokus, forteller Sasa Lukic. – Målet 

er at alle medarbeidere skal ha fortløpende 
digital kommunikasjon med alle ønskelige 
medier, både PC, nettbrett og smarttele-
foner ute på arbeidsplassene. Dette var et 
langt mer komplisert og arbeidskrevende 
prosjekt enn vi hadde sett for oss, men 
nå er det på plass og det burde ikke være 
noen ulempe for et eventuelt videre 
samarbeid med Locum AB også når det 
gjelder andre prosjekter innen helsebygg i 
Stockholmsområdet.

Per-Erik Keskitapio er leder sykehusprosjektet på vegne 
av for eiendomsforvalterselskapet Locum AB

Sasa Lukic er ansvarlig for GKs oppdrag ved sykehuset i Södertälje og ser det ikke som usannsynlig at det kan 
bli flere liknende oppdrag innen helsebygg over hele landet i årene som kommer.

Sasa Lukic og Thomas Glantz sjekker at de 
elektriske systemene fungerer som de skal.

Driftsleder Thomas Glantz kan overvåke det meste av sykehusets tekniske installasjoner her fra den lokale 
driftssentralen, der GK er kontinuerlig på vakt, døgnet rundt, og kontrollerer at alle systemer fungerer optimalt. 
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København
sprenger 
byggerekorder
Flere boliger og høyere priser. 
Det danske boligmarkedet vokser 
så kraftig at det er vanskelig å 
finne nok folk til å bygge.

A
lle vil til København. I Region 
Hovedstaden ble det satt i gang 
byggeprosjekter for 32,2 milliarder 
kroner i fjor. Aldri har det vært 

bygd så mye.
Men veksten smitter også over på resten 
av landet. Åtte prosent økte den danske 
byggeaktiviteten med fra 2015 til 2016, 
viser tallene fra Byggefakta.

Til København. – Folk flytter fra småbyene 
og inn til København. Det har vært 20 
prosent stigning i boligbyggingen på et år, 
men i Hovedstaden er det enda mer, sier 
prosjektutviklingssjef Michael Haslund i 
GK Danmark.
– Det er i ferd med å bli riktig mange eier-
boliger, men det blir også bygget mer og 
mer leieboliger. I København renoveres det 
dessuten en hel masse, og de oppgavene er 
vi også med på, forteller han.
Haslund peker på hvordan nye boliger 
fører med seg store ringvirkninger. Der 
det bygges boliger, skal det også bygges 
næringsliv, forretninger, skoler, barnehager, 
institusjoner og infrastruktur.

Fra bil til boliger. Islands Brygge er et godt 
eksempel. Det som en gang var en bil- og 
verkstedbydel nordvest på Amager, er i 
ferd med å bli gentrifisert og fylt opp med 

trendy og til dels luksuriøse boliger. 
– Det blir det nye Østerbro. Og her bygges 
det med murstein; det skal ikke bli noe 
nytt «betonghelvete», viser Michael 
Haslund. 
På Islands Brygge har GK hatt flere bolig-
prosjekter. Nå er det ny skole som det 
skal legges inn anbud på. – Det bygges 
infrastruktur, butikker – en hel bydel, 
forteller han. Ikke minst skal det tenkes 
grønnere energi, med null kull, flere 
havvindmøller og mange solceller.

Menneskemangel. Utfordringen når det 
skal bygges mye på kort tid, er å finne nok 
fagfolk til å gjøre jobben.
– Vi har noen utenlandske konsern 
som kommer inn og tar de aller største 
byggene, og de er de eneste som har 
størrelsen til å gjøre det. Når så hele 
Carlsbergbyen skal gjøres om eller når 
hver region skal få nytt supersykehus og 
alle skal bygges samtidig, så er det ikke 
den aktør på det danske markedet som kan 
gjøre jobben. Det er et positivt problem at 
det er så mye å gjøre, men det er vanskelig 
at vi ikke kan være med på alt vi vil. I 
øyeblikket sier vi dessverre nei til å regne 
mange oppgaver, forteller Haslund.
GK arbeider hardt for å finne flere prosjekt-
ledere. Håndverkere går det an å leie inn, 

Til høyre: PDE felt A på Havnebryggen 
består av to blokker med 120 leiligheter 
– totalt 14 500 kvadratmeter pluss 5500 
kvadratmeter kjeller med parkering.

Nedenfor: Fra Islands Brygge får 
stadig nye beboere nye boliger med 
sentral plassering og nærhet til vannet. 
GKs prosjektleder Brian Andersen 
viser frem utsikten fra toppen av PDE 
felt A på nye Havnebryggen.

Michael Haslund har tro på å samarbeide tettere 
med hovedentreprenørene om nye tilbud.

u
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men det er vanskelig å finne nok prosjekt-
ledere til å vokse videre.

Sammen med entreprenører. GK arbeider 
for å finne noen faste samarbeidspartnere 
å by sammen med, i stedet for å gi pris til 
alle hovedentreprenører.
– Vi vil gerne utvikle relasjonen til 
visse kunder, og finne fram til en pris i 
fellesskap. Jeg tror at når de finner ut at de 
får en god pris hos GK, så er de raskere til 
å ringe og spørre neste gang. Vi vil regne 
færre saker, men være tettere på kundene. 
Hvis regnekapasiteten er en utfordring, 
så må vi heve treffraten vår og ha større 
sjanse til å få en ordre, ifølge Michael 
Haslund.
– Når man kjenner hverandre bedre, er det 
også lettere å gi en riktig pris, sier han. Og 
hvis hovedentreprenøren mener at de har 
fått en pris som er for høy, kan de komme 
tilbake og si fra i stedet for å velge noen 
andre.
– Hvis vi lager eksklusivitet, hever vi oss 
en liten smule i næringskjeden og kommer 

nærmere byggherre. Og vi tjener ikke mere 
penger på å gi mange priser – vi tjener på å 
gi riktige priser.

20 000 i året. Hvis alle som flytter til 
byene, skal få et sted å bo, må det bygges 
20 000 nye boliger hvert år. Det viser de 
siste tallene fra Dansk Byggeri.
– Samtidig med at flere dansker flytter til 
storbyene, er det også flere som vil flytte 
fra den lokale landsbyen sin og inn til 
hovedbyen i lokalområdet. Det vil typisk 
være en av de større provinsbyene, som 
for eksempel Herning, Varde eller Slagelse. 
Derfor vil behovet for å bygge nytt, være 
konsentrert i byene, mens det vil gå 
motsatt vei i landområdene, sier Maria 
Schougaard Berntsen i Dansk Byggeri.

Bremser veksten. Det siste året er det 
bygd 16 700 boliger. Det høres mye ut, 
men det er likevel mindre enn behovet. 
Det betyr boligmangel – og da er det ikke 
engang regnet inn at noen av dagens 
boliger blir slitt ned og må byttes ut.

– For få boliger betyr stigende priser på 
grunn av økende etterspørsel. Men det 
betyr også oppbremsing av veksten fordi 
noen vil velge bort de større byene 
nettopp fordi de ikke får noe sted å bo, 
sier Berntsen.

Større byer. I 2025 kommer snaue 1,6 
millioner mennesker – 27 prosent av 
befolkningen – til å bo i København, 
Aarhus, Aalborg eller Odense.
Det er ikke noen automatisk sammenheng 
mellom antall tilflyttere og behovet for nye 
boliger. Studenter kan dele leilighet, fami-
lier bor flere sammen, mens eldre bare bor 
én eller to i hver bolig. Det kan bety at det 
i kommuner der det er fraflytning, likevel 
trengs nye boliger.
Fra tredje kvartal 2015 til tredje kvartal 
2016 økte prisene på eierleiligheter med 
6,7 prosent. – Flere bolighandler betyr 
større renoveringsaktivitet, siden det 
typisk er i forbindelse med eierskifte at 
boligene pusses opp, sier sjeføkonom 
Bo Sandberg i Dansk Byggeri.

Rekord også i Sverige
Den svenske boligbyggingen økte med 34 
prosent i fjor. Men bransjen mangler folk, 
og arkitektene advarer om at den høye 
byggetakten gjør at utbyggerne velger 
dårlige løsninger.
I Sverige ble det påbegynt 63 100 nye 
leiligheter i 2016. Det viser den foreløpige 
rapporten fra Statistiska centralbyrån, 
SCB. Endelige tall kommer i mai. Tallet er 
det høyeste siden 1990.
Det er spesielt i de største byområdene at 
det bygges mye. De fleste nye boligene er 
leiligheter i større leilighetsbygg.
Boligminister Peter Eriksson gir, ikke 
uventet, regjeringen en del av æren, men 
forklarer det også med kommuner som tar 
ansvar, en byggebransje som anstrenger 
seg og en positiv økonomisk konjunktur.
Boverket spår at veksten kommer til å 
fortsette, men ikke like kraftig som i fjor. 
Prognosen derfra er 64 000 nye boliger i år 
og 67 000 neste år.

– I dag er det kapasiteten i byggsektoren 
og trolig også i kommunene som er det 
fremste hinderet for økt bygging. Den 
høye aktiviteten driver opp prisene. 
Kapasiteten kommer sannsynligvis til å 
øke, men langsomt, ifølge boliganalytiker 
Hans-Åke Palmgren i Boverket.
Sveriges Byggindustrier sier det samme: 
– Et av de største problemene med å kunne 
bygge mer, er at det mangler personale, sier 
administrerende direktør Ola Månsson.
Sveriges Arkitekters forening i Göteborg 
advarer mot at den økte arbeidsbelastningen 
innebærer en fare for at det bygges 
løsninger som kommer til å være dyre å 
forvalte i mange år fremover.
– Vi kjenner at vi ikke kan gi byen de 
kvalitetene som vi kan ønske og som loven 
krever. Risikoen er at det vi skaper i dag, 
kommer til å bli veldig dyrt å gjennomføre 
og at vi ikke får valuta for pengene, sier 
leder Anna Samuelsson til Göteborgs-Posten.

Vekst i Norge
Den norske boligbyggingen har økt 
kraftig, men fremdeles mangler det mye 
før behovet er dekket.
– 2016 ble et meget godt år. Tallene våre 
viser at det ble igangsatt 31 278 boliger, 
noe som er det høyeste nivået på mange 
år, sier administerende direktør Per Jæger 
i Boligprodusentenes Forening.
Totalt økte igangsettingen av nye boliger 
med fire prosent sammenlignet med året 
før. Småhus og leiligheter øker, mens 
enebolig har en liten nedgang.
Også salget av nye boliger økte godt i 
2016, med en salgsøkning på 15 prosent. 
Stadig flere kjøper leilighet. Veksten både 
i bygging og salg har fortsatt så langt i 
2017.
– Fremdeles ligger hovedutfordringen 
for det norske boligmarkedet i Oslo, sier 
Jæger. Ifølge tallene hans trenger hoved-
staden 6700 nye boliger, mens det bare 
ble satt igang drøye 4200 i fjor.

Det er likevel ikke alle som godtar tal-
lene som Boligprodusentenes Forening 
presenterer. – Boligmangelen hauses opp, 
mener fagdirektør Thomas Bartholdsen i 
Forbrukerrådet.
– Boligprodusenter og eiendomsmeglere 
klarer faktisk ikke å selge raskere. Det 
er på høy tid at boligbyggebransjen i og 
rundt de store byene begynner å levere 
mer og syte mindre, sier Bartholdsen.

Oslo trenger mer enn 50 prosent flere nye boliger 
enn det som faktisk bygges, ifølge boligprodusentsjef 
Per Jæger. (Foto: Johnny Syversen)
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Benjamin Holm Demirovski er i full gang med PDE felt A. GK 
har ventilasjons-, VVS- og sprinklerentreprisene der.

Hans-Åke Palmgren i Boverket forteller om voldsom 
vekst i boligbyggingen i fjor, og videre vekst i år og 
neste år. (Foto: Jörgen Ragnarsson)



18 19 

TEKST & FOTO: GEORG MATHISEN  ILLUSTRASJONER: BJARKE INGELS GROUP (BIG)

Fjellklatring 
og alpinanlegg 
i København

PROSJEKTER DANMARKPROSJEKTER DANMARK

Ikke bare skal 
Amager Bakke
bli verdens mest 
moderne anlegg for 
å gjøre om avfall 
til energi – det skal 
også bli Københavns 
største «fjell» 
med klatring og 
skibakke.

Det 85 meter høye bygget blir Københavns høyeste 
«fjell». Taket blir en offentlig bypark. Der blir det 
tilrettelagt for både å gå, løpe og klatre. I tillegg blir 
det helårs alpinbakke, med en sort løype på 180 
meter, en blå på 55 meter og en grønn på 150 meter.
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A
mager Bakke er Københavns nye 
landemerke. – Det er morsomt å 
være med på en slik entreprise, 
sier Henrik Lassesen, som er 

avdelingssjef for automatikk og sikring i 
GK Danmark.

Park på taket. Anlegget skal bruke avfall 
til å produsere nok varme for 160 000 
husstander og nok strøm til 62 500 boliger. 
Det 85 meter høye bygget blir dessuten 
Københavns høyeste «fjell».
Taket blir en offentlig bypark. Der blir det 
tilrettelagt for både å gå, løpe og klatre. I 
tillegg blir det helårs alpinbakke, med en 
sort løype på 180 meter, en blå på 55 meter 
og en grønn på 150 meter.
Uteområdet og besøkssenteret skal ønske 
skoleklasser velkommen til å arbeide med 
natur, teknikk og idrett, og også fungere 
som elitesenter for flere idrettsgrener.
Det er det felleskommunale selskapet 
ARC, Amager Ressource Center, som står 
for gjenbruksprosjektene i København og 
nabokommunene. ARC tar imot avfall fra 
600 000 innbyggere og 68 000 virksom-
heter. I 2015 ble 397 000 tonn avfall til 921 
000 MWh energi.

Administrasjon. – Det vi arbeider med, er 
den administrative delen. Forbrenningen 

ligger i en annen entreprise, forteller 
Henrik Lassesen.
– Vi har hele den tekniske installasjonen: 
VVS, sprinkling, ventilasjon, CTS og over-
trykksventilasjon. Vi styrer hele lokalene 
fra CTS-systemet vårt: Lys, sol, gardiner, 
luft, kjøl og varme. Så blir det paneler i 
enden av etasjene så folk selv kan gå inn og 
justere på inneklima, og det er også noen 
kontorer hvor de kan gjøre dette individuelt, 
beskriver han.

Kompleks. Det er en kompleks løsning. I en 
av etasjene blir det 16 forskjellige inneklima-
scenarier å velge mellom. I de andre etasjene 
er det færre, men likevel komplisert nok.
– Det er spennende å prosjektere dette og 
å programmere så det virker, konstaterer 
Lassesen.
Når det er mulig å justere individuelt på 
et enkelt kontor, er det fare for konflikter 
mellom brukerne. – Det er enormt viktig 
at man er meget omhyggelig med å definere 
hva man kan røre, understreker han.
Store varmepumper, 11 ventilasjonsanlegg, 
en stor kjølemaskin, serverrom med kjøler 
og en sprinklersentral er noen av stikk-
ordene for bygget.

OTV. – Nå er vi i gang med å etablere 
OTV-en. Etasjene er fem meter høye, og 

det trengs et stort og komplisert OTV-
anlegg, sier Lassesen, som forteller om en 
hel etasje med teknikk rett over bakkenivå.
Anlegget for sentral tilstandskontroll og 
styring er også en komplisert plattform.
– I gamle dager kunne du se noen av 
installasjonene på en computer i kjelleren. 
Men et CTS-anlegg i dag har med mye 
mer. Systemet vårt er dessuten 100 prosent 
åpent, slik at det ikke er noe problem å 
kommunisere med tredjepartsprodukter, 
understreker han.

4,5 milliarder. Henrik Lassesen omtaler 
ARC-prosjektet som utfordrende og 
morsomt. Ikke minst har det vært 
spennende å samarbeide med en inn-
flytelsesrik arkitekt som Bjarke Ingels.
Hele bygget kommer til å koste 4,5 
milliarder kroner når det står ferdig 
senere i år.

På skitur. Henrik Lassesen er ikke dreven 
på ski og håper på en firmautflukt til 
Amager når anlegget står ferdig. Prosjekt-
leder Sebastian Verin, derimot, har hatt ski 
på bena mange ganger. – Jeg ser frem til å 
stå på ski her selv, sier han.

Arkitekturen bidrar til å gjøre ARC til noe helt spesielt, 
viser Henrik Lassesen.

Det å arbeide med opptil 1200 mennesker fra alle 
fag har vært en utfordring i seg selv, konstaterer 
prosjektleder Sebastian Verin.

– Røyken fra skorsteinen er renere enn luften rundt, og 
røyksignalene skal være synlige helt fra Sverige, fortel-
ler Sebastian Verin.

Det er store dimensjoner over energianlegget 
– her utsikten inn fra øverste etasje.

Vi har hele den tekniske 
installasjonen: VVS, 
sprinkling, ventilasjon, 
CTS og overtrykksventilasjon.

“
Henrik Lassesen, avdelingssjef for automatikk og sikring 
i GK Danmark.

TEKST & FOTO: GEORG MATHISEN
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Bestemann på topprosjektet
Aldri har NCC overlevert et mer 
feilfritt bygg. Og best av alle var 
prosjektleder Brian Andersen.

D
yre leiligheter i flott nabolag, med 
Københavns nye sandstrand rett 
utenfor døren. Strandtorvet er 
prestisje – både for de som bygde 

og for de som bor der. Noen kjøpte bolig 
som investering og solgte igjen, allerede før 
det var ferdig. Andre reiste tur–retur USA 
bare for å sjekke den nye leiligheten sin.

Svanemerket. – Det er leiligheter i høy 
prisklasse. Leilighet på Strandtorvet kostet 
53 000 kroner kvadratmeteren, forteller GKs 
Brian Andersen. Det er mye i København.
Så er det blitt et bygg som skiller seg ut, 
også. Svanemerket og nesten feilfritt.
– NCCs nye boligenheter skal være svane-
merket. Det er disse byggene de vil tjene 
penger på. Byggeledere fra NCC har vært 
her og lært, forteller Andersen.

Kommunikasjon. – Samtidig er dette det 
bygget som NCC har overlevert med færrest 
feil, understreker han.
Hvorfor ble det slik? Kommunikasjon, 
er Brian Andersens svar. Og respekt for 
hverandres fagområder.
Selv har han gjort jobben. Så godt at NCC 
kåret ham til beste prosjektleder på prosjektet.
– Kommunikasjon var nok også en grunn 
til at jeg fikk den prisen. Jeg tok telefonen. 
Jeg svarte selv om jeg visste at jeg skulle få 
en overhøvling, smiler han.

Sandstrand. Strandtorvet består av 25 lei-
ligheter med egne balkonger eller terrasser 
på trendy Islands Brygge. Rett utenfor er 
det blitt sandstrand.
Leilighetene varierer fra 80 til 135 
kvadratmeter og de ble raskt solgt. I tillegg 
har bygget en hotelleilighet som beboerne 
kan leie når de får besøk og trenger litt 
ekstra plass. GKs Brian Andersen fikk pris som beste prosjektleder på Strandtorvet.

PROSJEKTER DANMARK MILJØFYRTÅRNTEKST & FOTO: GEORG MATHISEN

Jobber mer effektivt og sparer penger 
på miljøtiltak GK Inneklima er første i bransjen som 

miljøsertifiserer hele selskapet.

M
ed energi som kjernekompetanse var det en selvfølge 
for GK Inneklima å bli Miljøfyrtårn. Nå er hele GK 
Inneklima, med 21 kontorsteder miljøsertifisert, etter 
initiativ fra de ansatte selv.

– Her i GK er alle ansatte sterkt opptatt av miljø. Vi driver med 
installasjoner som krever energi – å ta miljøansvaret på største 
alvor skulle bare mangle, sier Birgit Helene Stav, HR/HMS-sjef i 
GK Inneklima.

I front på energibruk. Jan Arild Wathne, administrerende direktør 
i GK Inneklima, konstaterer at energi og miljø er sterkt forankret 
i selskapet, og at det har vært helt sentralt å få på plass et sentralt 
miljøstyringssystem. Det sikrer best mulig utbytte av miljøarbeidet, 
og hjelper med å sette ambisiøse miljømål.
– 40 prosent av den totale energibruken i dag går til bygging og 
drift av bygg. Det skal vi gjøre noe med, ved å levere løsninger 
med lavest mulig energibehov, sier Wathne. 
Han får støtte av eier og konserndirektør HR/HMS John-Erik 
Karlsen, som understreker at målsetningen også anvendes overfor 
kontorvirksomheten.
– Som ledende leverandør av inneklimainstallasjoner i Skandinavia, 
skal GK skal ligge i front i bransjen når det gjelder tiltak som skal 
redusere energibruken.

Nyttig og lærerik prosess. Med god veiledning og støtte av 
Miljøfyrtårn-konsulent, Rolf Eriksen, ble sertifiseringsprosessen 
en positiv opplevelse. Sissel Strande, intern miljøkonsulent i 
GK, roser innsatsen fra de Miljøfyrtårnansvarlige og ansatte på 
kontorstedene.
– Prosessen har gått over tid, men vi har lært mye underveis. 
Mange har gjort en betydelig innsats, og engasjementet har vært 
stort. Vi hadde veldig mye på plass i selskapet fra før, så det var 
mest «lavthengende frukter».
Birgit Helene Stav mener prosessen samsvarer godt med 
selskapets egen arbeidsmetodikk.
– Kontinuerlig forbedring og systematisk arbeid er det som gir 
størst resultater på sikt. Nå har vi fått et konkret verktøy for 
miljøstyring – som har styrket miljøbevisstheten i hele organisa-
sjonen!
Ikke bare GK har fått utbytte av prosessen. 
– Vi så at det var enkelte steg i sertifiseringen som kunne 
forbedres, og bidro med innspill til Stiftelsen Miljøfyrtårn. Vi 
håper det har gitt gjensidig utbytte. Dette har vært en lærerik og 
nyttig prosess, forteller Strande.

Fokus på HMS. En annen grunn til at GK valgte Miljøfyrtårn som 
miljøledelsessystem, var fokuset på arbeidsmiljø. Der skiller det 
seg fra ISO.
– Helse, miljø og sikkerhet er et prioritert område i GK, og vi 
jobber for at GK skal være et trygt, godt og miljøvennlig sted å 
arbeide. I vår bransje er det blant annet stor sikkerhetsrisiko på 
byggeplass, derfor må vi har gode rutiner som sikrer de ansatte, 
presiserer Stav.

Effektive og lønnsomme tiltak. Hele virksomheten har nå fokus 
på miljøvennlige løsninger i forbindelse med innkjøp av produkter, 
håndtering av avfall, energibruk, oppfølging av arbeidsmiljø og 
bilkjøring. Ifølge Strande har det gitt betydelige utslag.
– Gevinsten er at vi jobber mer effektivt og sparer penger på 
miljøtiltak!

Slik oppsummerer GK fordelene med å være Miljøfyrtårn:
1.  Flere tar miljøbevisste valg i det daglige og jobber kontinuerlig 
 med å redusere miljøbelastningen.
2. Forventer økt lønnsomhet på sikt gjennom lavere energibruk 
 og avfallsreduksjon.
3. Det stilles strengere krav til miljødokumentasjon i anbuds-
 prosesser. Det å være miljøsertifisert gir konkurransefortrinn.

Sissel Strande, Jan Arild Wathne og Birgit Helene Stav i GK Inneklima.
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I fjor vedtok Forsknings-
rådet å etablere et forsk-
ningssenter for utvikling 
av nullutslippsområder i 
framtidens «smarte byer». 
Gjennom ordningen med 
forskningssentre for 
miljøvennlig energi – FME 
-  er nå forskningsprosjektet 
Zero Emission Neighbour-
hood under oppstart.

Med riktige valg av regulering, rene energikilder, mer effektive byggematerialer og metoder, er målet å 
skape større og større områder med nullutslipp av klimagasser. (Illustrasjon: Zero Village Bergen / Snøhetta)
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I de siste åtte årene har forsknings-
prosjektet ZEB – Zero Emission 
Buildings – pågått, og forskningspart-
nerne SINTEF og NTNU har avdekket 

framtidsrettede metoder og materialvalg 
for utvikling av nullutslippsbygg, sammen 
med partnere fra byggenæringen. Nå er 
disse forskningsmiljøene allerede i gang 
med å utvide disse konseptene for anvend-
else i ulike befolkningsområder og bydeler 
– Zero Emission Neighbourhood. 

Samarbeid. Forskningssenteret ZEN vil 
gjennom samarbeid med kommuner, 
næringsliv og forskere innen en rekke 
ulike disipliner, utvikle og drifte energi-
effektive områder og byområder frie for 
utslipp av klimagasser, basert på fornybar 

energi. Dette forskningsarbeidet vil kunne 
være avgjørende for at vi skal nå våre nasjo-
nale klimamålsettinger. ZEN-prosjektet 
har en varighet på åtte år – fra 2016 til 
2024. Finansieringen av prosjektet baserer 
seg på at Forskningsrådet står for halv-
parten av midlene, 176 millioner kroner, 
mens den øvrige summen dekkes av 
FoU-partnere og partnere fra næringslivet, 
offentlige instanser og kommuner.

Kontinuitet. Videreføringen av ZEB-
forskningen blir ivaretatt blant annet ved 
at flere partnere fra ZEB også er partnere 
i ZEN. Likeså er flere i prosjektledelsen 
fra ZEB med videre. I tillegg er det en stor 
fornyelse av partnere og forsknings-
kompetanse. Senterleder professor 

Arild Gustavsen ved NTNU forteller at 
ZEN-prosjektet nå er i ferd med å komme i 
gang, og at de holder på å rekruttere stipendi-
ater. Alle detaljer omkring forskningspro-
grammet er likevel ikke endelig fastlagt: 
– Dette er et prosjekt som skal vare i åtte år 
og den endelige strategien vil bli til mens vi 
går, det er først når vi begynner å gå i dyb-
den innen de ulike områdene at vi avslører 
hvor de mest spennende mulighetene ligger 
– det er jo det som er forskning. Om vi 
visste alle svarene på forhånd, kunne vi ikke 
kalle dette forskning. Vi har likevel bestemt 
hvilke arbeidsområder vi skal jobbe med.

Nytt verktøy. – Det er viktig for forsknings-
prosjektet å definere måltall, og at vi har 
en gjennomtenkt løsning for innsamling, u

Test Cell er også et testlaboratorium ved NTNU. Bygningen er et teknisk utviklingsan-
legg, der ulike bygningsmaterialer, fasadeløsninger, klimaanlegg og kontrollsystemer 
blir utviklet og optimalisert, som for eksempel solcellepanelene vi ser på taket.

I forbindelse med ZEB-prosjektet ble det bygget to testlaboratorier eller eksperiment-
bolig på universitetsområdet til NTNU i Trondheim. I det såkalte Living Lab har ulike 
personer bodd i perioder, samtidig som forskerne har studert samspillet mellom 
beboere og det fysiske miljøet.

Living Lab vil også kunne være en viktig lokasjon for forskningen 
tilknyttet ZEN-prosjektet.

ZEN-områdene som skal utvikles kan gjerne bestå av både 
boliger, butikker, offentlige bygg og ulike typer næringsvirksomhet. 

(Illustrasjon: Zero Village Bergen / Snøhetta)
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Fremtidsrettede bygg i bokform
Forskningsprosjektet Zero Emission Buildings – ZEB - er i sluttfasen. I løpet av de siste åtte årene 
har forskningspartnerne, i hovedsak SINTEF Byggforsk og NTNU, utviklet kunnskaper og løsninger 
for fremtidens bygningsstandard; nullutslippsbygg. 

N
oen av de mest nytenkende 
aktørene i norsk byggenæring har 
vært med på å utvikle alt fra nye 
materialer til store pilotbygg, og 

nå foreligger resultatene av disse mange 
årene med forskning i en omfattende 
bok; «Zero Emission Buildings». Her kan 
ingeniører, byggmestere, arkitektstudenter 
og alle andre som er interessert få vite 
hvordan vi kan realisere fremtidens null-
utslippsbygg.

Stor satsing på nullutslipp. Boken ble 
lansert på ZEB-konferansen i slutten av 
januar, og den viser hva som er mulig å 
oppnå når forskere og praktikere sam-
arbeider om å øke ytelsesnivået til frem-
tidens bygg. 
– Selv om dette er morgendagens teknologi, 
er det høyst nødvendig at vi starter 
arbeidet i dag, sier professor ved NTNU 
Anne Grete Hestnes, som er redaktør for 
boken der flere av de fremste forskerne på 
fagfeltet ved NTNU og SINTEF Byggforsk 
har bidratt. ZEB har siden 2009 vært 
støttet av Forskningsrådet og flere sentrale 
aktører i byggenæringen. I 2017 avsluttes 
prosjektet, og funnene kommer i stor grad 
til å danne fundamentet for ZEN – et nytt 
forskningssenter der man skal utvikle 
løsninger for å prosjektere hele områder 
bestående av nullutslippsteknologi.
– Utslipp av CO2 og andre klimagasser 
må reduseres for å begrense den globale 
oppvarmingen. Målet for ZEB har vært 
å utvikle kunnskap, konkurransedyktige 
produkter og løsninger for eksisterende og 
nye bygninger, understreker Hestnes.

Definisjon - nullutslipp. ZEB har definert 
et nullutslippsbygg som “en bygning 
som genererer nok fornybar energi til 
å kompensere for byggets totale klima-

gassutslipp gjennom hele levetiden”. 
Dette gjelder produksjon, materialbruk, 
oppføring, drift og destruksjon. Samtidig 
har man vurdert brukernes komfort og 
byggenes fleksibilitet.
Samspillet mellom teknologi og menne-
skenes bruk av denne står sentralt i forsk-
ningen. Derfor er boken blitt et unikt verk 
som overlapper flere fagfelt og forsknings-
miljøer.

Kunnskapsområder. Boken beskriver 
noen av de viktigste kunnskapsområdene 
som trengs for å designe, bygge og drifte 
nullutslippsbygg.

– Resultatene som presenteres er basert 
på forskning og erfaringer fra utviklingen 
av ni virkelige pilotprosjekter landet over. 
Stoffet egner seg for alt fra studenter til 
ingeniører og andre utøvere som er på 
jakt etter måter å bidra til en bærekraftig 
fremtid på, sier professor ved NTNU og 
ZEB-senterleder Arild Gustavsen.
Gjennom 11 kapitler får leserne en grundig 
gjennomgang av blant annet alle ZEBs 
pilotprosjekter, moderne og fremtids-
rettet arkitektur, prosjekteringsprosessen, 
optimalisering av materialbruk og nye 
materialer, samt nye metoder for ventila-
sjon og reduksjon av energiforbruk.

Forskningsprosjekt NTNU og SINTEF med 
partnere fra næringsliv og offentlig 
virksomhet:
Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø, Elverum, 
Steinkjer kommuner, Sør-Trøndelag fylkes-
kommune, Statsbygg, NVE, DiBK, ByBo, 
Elverum Tomteselskap, TOBB, Snøhetta, 
Reinertsen, Asplan Viak, 
Multiconsult, SWECO, Civitas, Futurebuilt, 
Hunton, Moelven, Norcem, Skanska, 
GK Gruppen, Caverion, Nord-Trøndelag Energi-
verk, Numascale, Smart Grid Services Cluster, 
Energi Norge, og Norsk Fjernvarme. 

ZEN  
Zero Emission Neighbourhood

Professor Arild Gustavsen er prosjektdirektør for 
forskningsprosjektet Zero Emission Neighbourhood, et 
samarbeid mellom NTNU og SINTEF, på oppdrag fra 
Norges forskningsråd.

behandling og systematisering av data, 
forteller Gustavsen, – dette er en forut-
setning for at våre resultater skal kunne 
få praktisk anvendelse for blant annet 
landets kommuner. Vi skal utvikle egnet 
dataverktøy for planlegging og prosjekter-
ing av nullutslippsområder, for vurdering 
av klimagassutslipp i et livsløpsperspektiv. 

Forretningsmodeller. – Vi vil i dette pro-
sjektet blant annet se nærmere på hva 
som skjer rent forretningsmessig innen-
for områder, som kjøp og salg av energi, 
påpeker Gustavsen, – ikke minst når det 
gjelder utnyttelse av lokale fornybare 
energikilder, utveksling av energi mellom 
enkeltbygg og områder, og til strømnettet. 
Et spørsmål kan være om det finnes 
noen nye aktører som kan være med på å 
påvirke utviklingen mot nullutslippssam-
funnet. Likeledes vil vi se om det er noe å 
hente innen offentlige innkjøp; hva er de 
viktigste driverne når det gjelder offentlig 
privat samarbeid i nullutslipp sammen-
heng? Hvordan kan dialogbaserte offent-
lige anskaffelser fungere som en drivkraft 
for effektivt samarbeid og utvikling av 
nullutslippsområder?

Effektivisering. – Gjennom vårt nylig 
avsluttede forskningsprosjekt, ZEB, 
kom vi fram til at bruk av miljøvennlige 
materialer, kombinert med miljøvennlige 
byggeprosesser, er like viktig som å redu-
sere energibruken i driftsfasen. Optimale 
materialvalg og tekniske løsninger med 
lavt klimautslipp er avgjørende for å 
realisere nullutslippsbygg. Det ligger også 
en vesentlig gevinst i å benytte solide 
materialer, med lang levetid, som ikke 
behøver å utfases for tidlig, samt at de kan 
gjenbrukes, slår Gustavsen fast.

Energifleksibilitet. Selve grunnlaget for 
ZEN-prosjektet er å se på mulige synergi-
effekter som kan oppnås innenfor et 
gitt område. Mer effektiv utnyttelse av 
ressursene vil kunne føre til en betydelig 
reduksjon av uønskede klimagassutslipp. 
I følge Gustavsen vil bedre integrasjon og 
bruk av ressurser kunne lede oss i riktig 
retning mot et nullutslippssamfunn: 
– Vi ser det som mest realistisk å innføre 

disse nye konseptene innenfor rammen 
av mer begrensede områder. Vi vil, blant 
annet, se nærmere på de termiske nettene, 
som nærvarme- og fjernvarme-anlegg og 
mulighetene for fornybar energiproduk-
sjon og lagring innenfor dette området. 
Vi ser på bruk av batterier, interaksjon 
med el-biler, og installasjon av solceller og 
solvarmesystemer. Dette vil vi kunne inte-
grere i energifleksible enheter, våre ZEN-
områder slik at de enkelte byggene kan 
hente ut energi når det behøves og lagre 
energi eller levere energi til nettet når de 
produserer mer enn de selv behøver.

Interaksjon. – For å kunne studere 
fordelene ved utvikling av nullutslipps-
områder, er det en prioritert oppgave for 
oss å utvikle verktøy som lar oss registrere 
og dokumentere effekten av ulike tiltak. 
Her har vi mye erfaring fra ZEB-prosjektet 
som vi vil bygge videre på, forteller 
prosjektleder Gustavsen. Resultatene vi 
kommer fram til vil kunne ha stor betydn-
ing for alle som er involvert i bygge-
virksomhet, blant annet leverandører av 
energi til bygninger. Det må vurderes om 
nær- og fjernvarmeanlegg kan være et 
fornuftig valg - eller om rene el-anlegg er 
å foretrekke. Det kan også være snakk om 
sammensatte løsninger.

Testområder. Det er valgt ut en rekke 
faktiske testområder som er knyttet opp 
mot forskningsprosjektet. To av disse 
områdene har allerede vært studert i 
ZEB-prosjektet, nemlig i Bergen og på 
Evenstad, men fokuset har så langt hoved-
sakelig vært på enkeltbyggenes ytelse. Det 
skal forskes på områder med både boliger, 
næringsbygg og offentlige bygg. Ytterligere 
områder som i de neste åtte årene legges 
under lupen, finner vi i Bodø, Elverum, 
Oslo, Steinkjer og Trondheim. Det vil bli 
forsket dels på ferdig utbygde områder og 
på områder som nå er på planleggings-
stadiet. 

Faglig bredde. ZEN er et omfattende 
prosjekt som vil trekke veksler på en 
rekke ulike fagområder ved NTNU og 
SINTEF, forklarer Gustavsen; - her 
trekker vi inn kompetanse fra tekniske 

fag som energiteknikk og byggteknikk. 
Vi vil også samarbeide med arkitekter og 
landskapsarkitekter, sosiologer og økono-
mer for å utforme framtidens områder. 
Områdene vil bestå av en kombinasjon 
av boliger og arbeidsplasser; bærekraftige 
områder, fri for utslipp av klimagasser.
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Klima for kunst
Velmenende konservatorer har 

skadet mye verdifull kunst. 
Men det har sannelig inneklimaet 

også. Et av verdens største 
kunstmuseer har gitt ut sin 

egen bok for å fortelle hvordan 
kunsten skal ha det.

The Metropolitan Museum of Art er et av verdens største kunstmuseer.

Kunstverk skal ikke stilles ut i direkte sollys, ifølge instruksjonene på The Met.
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D
et er et av verdens fire store. 
Sammen med Louvre i Paris, 
Eremitasjen i St. Petersburg og 
Kinas nasjonal-museum i Beijing 

utgjør The Metropolitan Museum of Art i 
New York kvartetten av kunstmuseer som 
kan boltre seg på over 50 000 kvadratmeter. 
Eller mer enn sju fotballbaner, om du 
foretrekker den sammenligningen.

Inneklimabok. Forskjellen er at «The Met» 
har gitt ut inneklimakravene sine i bok-
form. I år er det 30 år siden «The Care 
and Handling of Art Objects» kom ut for 
første gang.
Her skriver kunsthistoriker og konservator 
Marjorie Shelley om hvordan malerier, 
skulpturer, tepper og musikkinstrumenter 
skal bevares – men også om lys, luftfuktig-
het og temperatur.

Lykken og forstanden. Det kan saktens 
trengs. På dette området har nemlig viljen 
vært større enn kunnskapen opp gjennom 
årene. «Gode intensjoner og uante konse-
kvenser», er for eksempel overskriften 
som Eva Storevik Tveit og Jin Strand Ferrer 
bruker på en artikkel i Norsk museums-
tidsskrift.
De er konservatorer på Munchmuseet 
og skriver om hvordan viljen har vært 
bedre enn forstanden når Edvard Munchs 
malerier har vært behandlet og forsøkt 
bevart opp gjennom de siste 70 årene.
(Bla om og les mer om Munchmuseet.)

Individuelle krav. I den store sammen-
hengen er Munch en fersking. De store 
kunstmuseene har mange hundre år gamle 
malerier å ta vare på, og skulpturer som 

For mye fukt, for mye tørr-
het eller for høy varme og 
svingninger i luftfuktighet 
og temperatur, vil virke 
ødeleggende på verket.

“
Marjorie Shelley, kunsthistoriker og konservator.

kan være flere tusen år gamle.
– Og hvert kunstverk har individuelle krav 
til luftfuktighet. Samtidig er stabilitet 
viktigere enn den absolutte verdien, 
skriver Marjorie Shelley.
Inneklimakravene varierer etter hva kunst-
verket består av, hvor tykt det er, hvor mye 
det allerede har forfalt før ekspertene fikk 
hånd om det og hvor mye fuktighet det 
inneholder i seg selv.

Ødelegger. – For mye fukt, for mye tørr-
het eller for høy varme og svingninger 
i luftfuktighet og temperatur, vil virke 
ødeleggende på verket, konstaterer Shelley. 
Er ikke forholdene gode nok, kan form og 
fasong endre seg, eller det kan bli rammet 
av kjemiske eller biologiske reaksjoner.
Slik er retningslinjene som The Met driver 
etter:
•  Luftfuktigheten skal være konstant, og 

 temperaturene holdes på 20–21 grader.
•  Både i lager- og utstillingslokaler må 
 miljøforholdene være slik kunstverket er 
 akklimatisert til.
•  Ventilasjonen skal holde på den riktige 
 luftfuktigheten og fjerne gasser og støv. 
 Luften må sirkulere for å unngå at mugg 
 og sopp begynner å vokse.
•  Kunstverk skal ikke stilles ut i nærheten 
 av varmekilder, i direkte sollys eller 
 under sterke lamper. Varmen fra slike 
 varmekilder vil tørke ut luften.
•  De mest følsomme verkene må stilles ut 
 i egne montre der forholdene kontrolleres 
 individuelt.
•  Luftfuktigheten skal overvåkes hele 
 tiden, og målerne må sjekkes minst en 
 gang i halvåret.
Malerier på lerret skal ha en relativ luft-
fuktighet mellom 45 og 55 prosent, sier 
boken om og for The Met.

Selv ikke Jesus – her malt av Scipio Pulzone til jesuitt-
ordenens hovedkvarter i Roma – skal ha direkte lys.

Vincent van Goghs «Selvportrett med stråhatt» er stilt ut 
i eget monter på The Metropolitan Museum of Art.

Tekstiler tåler enda mindre belastning og 
variasjoner enn det meste ellers på museene.

Målerne på The Met skal sjekkes og kalibreres minst en 
gang i halvåret.

Lys og luft holdes på behørig 
avstand fra Rembrandts 
«Aristoteles betrakter en byste 
av Homer».
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K
nut Kjærvik er prosjektleder for 
luftbehandlingsinstallasjonene i det 
nye Munchmuseet. Han har net-
topp vært i Amsterdam for å se på 

museene der og hvordan de har løst 
inneklimaet for å ta vare på skjør kunst.
– Vi lærte at det er mange forskjellige 
måter å løse inneklimakravene på. Det er 
ikke én teknisk løsning som er den eneste 
som blir brukt, sier han.

21 grader. – Der kunsten henger, er krite-
riene de samme i hele Europa. Tempera-
tur og fukt skal være innenfor noen helt 
definerte grenser, forteller Kjærvik.
Den relative fuktigheten skal ligge rundt 
50 – den kan variere mellom 45 og 55. Og 
temperaturen skal holdes på 21 grader, 
pluss/minus én grad.

Vanskelig fuktighet. – Det er en utfor-
dring å få til. Om vinteren, når du varmer 
opp uteluften, blir den veldig tørr. Det 
betyr at du må tilføre fuktig luft. Om 
sommeren er det motsatt – da må luften 
avfuktes, forklarer han.
På Munchmuseet skal det brukes damp-
befuktere som blåser inn vanndamp i 
kanalen. 
– Om sommeren bruker vi kjølebatterier 
for å kjøle ned luften. Da vil vann konden-
sere og renne ut, og så må luften varmes 
opp igjen for å komme opp på riktig 
temperaturnivå, sier Knut Kjærvik.

Forurensning. I neste omgang er det foru-
rensning å ta hensyn til.
– I Oslo er uteluften forurenset av 
nitrogendioksid og ozon. For å fjerne 
det, brukes det kullfiltre. Forurensning 
påvirker kunsten og reagerer med den slik 
at den blir skadet på lang sikt.
Museumsgjenstander kan også forurense 
luften i rommet den er utstilt i. Derfor går 
også luften fra museet gjennom kullfilter, 
forteller han.
Det er ikke gratis å bevare kunstverkene.

– Du har en god del tekniske løsninger 
som krever mye energi som må inn, 
spesielt på grunn av fukt. Energikostnaden 
for å drifte et museum blir jo høyere enn et 
kontorbygg, understreker prosjektlederen.

Passivhus. Likevel skal Munchmuseet bli 
et passivhus.
– Vi passer på å lage energivennlige løs-
ninger. Om sommeren, når vi først kjøler 
ned luften og så varmer dem opp igjen, tar 
vi vare på energien som brukes til å kjøle 
ned og overfører den tilbake til varmen 
igjen, sier Knut Kjærvik som et eksempel.
Hurtige svingninger i temperatur og fukt 
er det verste som kan skje for kunsten, og 
derfor bygges systemene robuste. Det vil si 
at det sirkulerer mye luft i utstillingene. 

De har ikke alltid hatt det like godt – men nå skal fagkunnskap 
og gode tiltak sørge for at kunsten til Edvard Munch overlever 
århundrene som kommer.

GK er underentreprenør for innvendige bygningstekniske 
arbeider og tekniske anlegg på det nye Munchmuseet i 
Bjørvika i Oslo. Knut Kjærvik er prosjektleder for ventila-
sjonsanleggene. Oppstart på byggeplass er planlagt å 
skje i september 2017.

Nytt Munchmuseum
Bruttoareal: 26 313 kvadratmeter.
Publikumskapasitet: 500 000 per år, 
2000 per dag.
Miljø: Passivhusnivå og 50 prosent 
reduksjon i CO2-utslipp i forhold til dagens 
byggepraksis.
Byggherre: Oslo kommune ved Kultur- og 
idrettsbygg Oslo.
Arkitekt: Estudio Herreros. Samarbeids-
partner: LPO arkitekter.
Hovedentreprenør: Hent.
Ventilasjon, kjøling, rør og elektro: GK.

Det nye Munchmuseet skal bli et passivhus, til tross for kravene til 
de tekniske løsningene. (Illustrasjon: Estudio Herreros)
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Grønne lunger fungerer som ventilasjon 
i kjempeformat. Ingen byer puster med 
grønnere lunger enn Singapore.

Hage- og parkområdet Gardens by the Bay i Singapore 
har blant annet verdens største drivhus i glass. 
(Foto: Goodfreephotos)
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G
lass, stål og skyskrapere – og trær, 
planter og dyreliv. Mange flere inn-
byggere enn Norge, klemt inn på en 
tredjedel av arealet til Vestfold fylke.

Singapore er finanssentrum og metropol. 
Men samtidig har bystaten fått plass til 
mer grønt mellom skyskraperne enn noen 
annen storby.
– Det er ingen andre byer som har gjort 
dette i så stor skala. De siste 45 årene er 
det plantet to millioner trær her.

Dyr i byen. Det er selveste sir David 
Attenborough som forteller om grønne 

Singapore. Verdens fremste naturprogram-
leder har passert 90 år. I den nyeste serien 
sin, «Planet Earth II», har han laget et eget 
program om ville dyr i verdens byer.
– Denne byen er rikere på dyrearter enn 
noen andre byer i verden. Dyrene er en 
del av byen. Vannveiene er renset opp, og 
oteren er tilbake, forteller Attenborough i 
BBC-serien.

Metalltrær. Men det mest spektakulære 
eksempelet på forgrønning av byen, det 
er kjent som «supertrær». 25 til 50 meter 
høye metallstrukturer som ser ut som 

trær, er i realiteten vertikale hager. Stål-
stammene samler opp regn. I stedet 
for bark har de slyngplanter som klatrer 
oppover. I mange av kronene er det 
solcellepaneler. Og det hele er del av en 
kvadratkilometer stor hage, Gardens by 
the Bay, med verdens største drivhus og en 
rekke attraksjoner og opplevelser som er 
bygd opp rundt plantenes verden.
Plantelivet fører med seg dyreliv. Det siste 
året har forskerne funnet både plante- og 
dyrearter i Singapore som de trodde at var 
enten helt utryddet eller i hvert fall borte 
fra regionen.

Attraktiv. Når toppolitikerne i bystaten 
satser så mye på grønt, er det fordi de er 
opptatt av miljøet, men ikke bare i den 
snevre «naturvern»-betydningen. Planter 
og dyreliv gjør nemlig også byen til et 
bedre sted å leve og mer attraktiv når de 
globale konsernene skal etablere seg.
– Singapore har gjort mer for å bevare 
naturarven vår enn det et land på vår 
størrelse kan ventes å gjøre, sier utviklings-
minister Desmond Lee.
Til nettavisen Citiscope forteller han 
hvordan beslutningen om å sette av 
områder til naturreservater og parker, og 
samtidig bygge ut mer på andre steder, er 
et bevisst valg. Det har vært et tema helt 
siden 1963, da daværende statsminister 
Lee Kuan Yew plantet et tre i en av byens 
rundkjøringer for å dra i gang en treplante-
aksjon.

Må ha. – Og det er aldri enkelt, spesielt 
når du ser på konkurransen om plassen 
med boliger, næringsliv, forsvar og trans-
portinfrastruktur. Vi gjør det til beste 
for alle singaporere, fordi forbindelse til 
naturen er noe vi må ha, ikke noe som er 
kjekt å ha, sier Lee.
I dag har Singapore også satset på å binde 
sammen naturreservater med egne skogs-
broer og ikke minst å lage «naturveier» 
med vegetasjon langs veier og kanaler for 
å gi fugler og sommerfugler mulighet til å 
komme fra ett sted til et annet.

Gigantventilasjon. Grønne tak og vegger 
bedrer luftkvaliteten og beskytter sky-
skraperne mot tropevarmen. Men den 
grønne byen kan også tjene som et 
gigantisk ventilasjonsanlegg som gjør både 
uteklima og inneklima bedre, forklarer 
landskapsarkitekt og NMBU-professor 
Kine H. Thorén.
Hun snakker om grøntstruktur og utekom-
fort. Ord som du kanskje ikke har hørt før, 
men samtidig ord som ikke er vanskelige å 
forstå. Det begynte med forskning på den 
to kvadratkilometer store parken Tiergarten 
i Berlin for flere tiår siden.

Svake vinder. – Den viste at du får lavere 
temperatur over et stort, grønt område. 
Det genererer svake vinder mellom om-
rådene som er kaldere og de som ikke er 
det. Dette kan bety veldig mye for å lufte ut 
forurenset luft, sier Thorén.
Tyske forskere har også arbeidet med 
byklimakart for å se på hvordan de grønne 
sonene kan brukes til å få de svake vindene 
til å blåse akkurat dit planleggerne vil.
– Slik planlegging kan også bidra til at 
temperaturen føles lavere eller høyere. For 
eksempel kan vi øke tiden hvor vi synes det 
er behagelig å sitte ute, sier Kine H. Thorén.

Supertrærne er bygd i metall, men oppfører seg delvis 
som trær. (Foto: Shutterstock)

Boligprosjektet Treehouse har blant annet en 24 etasjer 
høy vertikal hage. (Foto: Samuel He, City Developments)

Forskning på Tiergarten i Berlin viste hvordan grønne 
områder i byene kan brukes til ventilasjon og luftrensing. 
(Foto: Shutterstock)
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Frykter flom 
med flere boliger

F
lere flykter til Europa, flere europeere 
er hjemløse og de fleste bor hjemme 
hos foreldrene til de er langt oppi 
30-årene. I de fleste landene i Europa 

er det for få boliger til å møte den økende 
etterspørselen, oppsummerer Housing 
Europe.

En million boliger. Likevel mangler det 
ikke på ambisiøse planer. Britene, for 
eksempel, skal bygge en million nye 
boliger innen 2020. Resultatet er økt 
flomfare, viser en rapport som flere 
organisasjoner innenfor vann og avløp 
står bak.
– Vi forstår behovet for nye boliger, men 
det er meningsløst å bygge på en måte 
som skaper økt flomfare, sier Terry Fuller. 
Han er sjef for en av organisasjonene bak 
rapporten – Chartered Institution of Water 
and Environmental Management.
Organisasjonene er først og fremst opptatt 
av å etterlyse nye regler for avløpsløs-
ninger, med fordrøyningsbassenger, 

grønne tak og andre tiltak for å forsinke 
vannet etter de verste regnskyllene.
– Folk som lever med flomfaren, er svært 
bekymret for hvordan nye byggeprosjekter 
kommer til å påvirke den, sier Paul Cobbing 
i National Flood Forum til avisen The 
Guardian.

Harde flater. Øyvind Strand, som er 
avdelingsleder for teknikk og marked i 
GK Rør, ser utfordringen, men er ikke like 
bekymret på norske boligeieres vegne.
– Jeg kjenner ikke detaljene i alle kommu-
ner. Men ofte er de eldste delene av 
ledningsnettet, de som ligger sentralt, 
og det er de som har utfordring med 
kapasiteten, forklarer han.
– Fortetting, og særlig med harde flater, 
har sin utfordring med tanke på vann som 
kommer ned og skal videre. Intensiteten 
på det regnet som kommer, er i hvert fall 
ikke blitt mindre, sier han.
Og jo mer harde flater, jo mer vann må 
bort.

Bassenger. – De fleste kommunene har 
innført restriksjoner på det du har lov 
å slippe ut, også. Da må en inn med 
fordrøyningsbassenger eller grønne tak 
som kan bremse vannet før det blir sluppet 
ut av eiendommen, peker Strand på.
De fleste stedene løser det med fordrøy-
ningsbasseng. For rørleggerne som skal 
arbeide inne i selve bygget, er det ikke så 
store forskjeller i jobben.
– Vi må være litt oppmerksomme på 
stakeluker og staketerser, og det kan være 
overtrykk i avløpsnettet som er større enn 
det normalt vil være. Er det utsatte plasser, 
kan det hende vi går inn med tilbakeslags-
ventiler, men det er jo en driftsutfordring 
på et avløpsnett, så det er ikke det du 
ønsker å ha der, sier Øyvind Strand.
Kjøpesentre er et typisk eksempel der det 
kan være vanskelig å bli kvitt takvannet. 
Kjølebehovet er stort, det er kondensavløp 
som må takles, og ofte er avstandene slik at 
det enkleste er å komme seg til en stamme 
for taknedløp.

Britene har mer sentralstyrte pålegg, mens de lokale 
variasjonene er større i Norge. Men i Storbritannia 
advarer ekspertene mot flere flommer som rammer 
boligene. (Foto: Steve Mann, Shutterstock)

Noen steder kan det være vanskelig å bli kvitt takvannet. Men den norske 
faren for oversvømte hjem og butikker som følge av nye byggeprosjekter, er 
ikke like stor som den britiske, konstaterer Øyvind Strand.

Europa trenger millioner av nye 
boliger. Det øker faren for flom. 
Men det er ikke Skandinavia 
som sliter mest.
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Svarer greit på spørsmålene
Folk er nysgjerrige på de nye 
strømmålerne, men de fleste er 
ganske enkelt fornøyde med at 
de slipper å lese av måleren selv.

D
e fleste kundene er positive, fastslår 
Richard Prytz. Sammen med kolle-
gene i GK Elektro i Tromsø er han i 
full gang med å installere AMS-

målere hjemme hos tromsøværingene.
– Per dags dato er det byttet cirka 3800 
målere. GK har byttet i underkant av 2000, 
forteller Prytz.

Slipper avlesning. Kundene han besøker, set-
ter pris på at de ikke behøver å lese av lenger. 
– Spørsmålene som går igjen, er stort sett 
hvordan de kommuniserer, hvem som 
betaler og om overgangen vil påvirke 
strømregningen, sier han.
Selve strømregningen skriver mediene 
om med jevne mellomrom. Mange lurer 
på om det stemmer at de må betale mer. 
– Men vi har ikke fått så mye negativt 
tilbake. Litt skepsis, men jeg vil ikke kalle 
det negativt, sier avdelingsleder Tor-Kristian 
Steffenakk.
Noen er også bekymret for personvern og 
hva Troms Kraft nå kan se av målerne.

Svarer greit. – Det går veldig greit å svare 
på spørsmålene. Det har vel egentlig 
begynt å gå på autopilot. De aller fleste 
stiller seg positive og har stor forståelse 
for at det er på høy tid å modernisere 
målerne, sier Richard Prytz.
Tor-Kristian Steffenakk har utfordringen 
med å ta ut montører fra andre jobber og 
sette dem til å bytte strømmålere.
– Fra prosjekt har vi plukket et par og 
erstattet med innleie, men til serviceavde-
lingen kan vi ikke bare leie inn folk. Per i 
dag er vi seks som arbeider med dette. Vi 
håper at effektiviteten skal stige nok til at 
vi kan kalle tilbake én, forteller han.

Her er svarene om nye strømmålere
2,5 millioner norske hjem og hytter får nye strømmålere. Forbrukerne 
spenner fra dem som ikke vet noe som helst til dem som har lest illevarslende 
medieoppslag. Og det er installatørene som møter kundene og må svare. Her 
er hjelpen.

Inneklima, med hjelp fra NVE og Bergens-
halvøens Kommunale Kraftselskap, prøver 
å svare på de vanligste spørsmålene som 
den som installerer nye målere, kan bli 
møtt med.

Må jeg betale mer for strømmen nå?
I så tilfelle har det en naturlig forklaring. 
Hvis du ikke har lest av den gamle måleren 
riktig, blir det korrigert når installatøren 
leser av og du får neste regning. Det kan 
også hende at den gamle måleren rett og 
slett målte for lite. De nye målerne er mer 
presise enn de gamle. De er kalibrert i 
fabrikken og godkjent av Justervesenet.

Hvor mye koster dette?
Du betaler for selve boksen gjennom nett-
leien, og det tas over flere år. I snitt ligger 
prisen på 3500 kroner per kunde, og det 
spres over flere år med rundt 300 kroner i 

året per husholdning. Men det vil være 
variasjoner ut fra hvor mye strøm dere 
bruker.

Er jeg nødt til å ha denne boksen?
Som hovedregel, ja. Enkelte har protestert 
fordi de har hørt at det er farlig. De som 
føler ubehag og kan dokumentere dette 
med en attest fra lege eller psykolog, kan 
få unntak. Men de må betale likevel. Ved 
inngangen av året var det 600 av 400 000 
som hadde motsatt seg å få ny måler.

Hvordan leser jeg av måleren?
Det trenger du ikke å gjøre lenger.

Er det plass til den nye måleren i 
sikringsskapet mitt?
Som regel er det en strømmåler i skapet 
fra før, og de fleste vil ha plass til den nye 
måleren der.

Har jeg noen nytte av dette?
Når du får informasjon og tilbakemelding 
om strømforbruket og prisene, kan du bli 
mer bevisst på forbruket og mer motivert 
for å spare. En rapport viser at du kan 
spare minst 11 prosent på dette.

Hvilken informasjon sender den nye 
måleren?
Den forteller nettselskapet hvor mye 
strøm som brukes hver time.

Hva skal informasjonen brukes til?
Nettselskapet og kraftleverandøren bruker 
den for å fakturere. Så vil de også bruke 
informasjonen mer samlet for å få bedre 
oversikt over det som skjer i nettet. Det 
gjør at de kan drifte det bedre og kanskje 
unngå unødvendige investeringer.

Hva slags nytte har nettselskapet av 
informasjonen?
Nettselskapene vil få ny og løpende 
informasjon om belasting, spenning og 
tap i alle deler av nettet. Det vil redusere 
behovet for å investere og sørge for at 
nettselskapene kan drifte nettet bedre og 
sikrere. Over tid skal det gi lavere nettleie.

Er dette en ny måte å overvåke meg på?
Måleren gir ikke informasjon om annet 
enn hvor mye strøm du bruker per time. 
Den sier ikke noe om hva slags apparater 
strømmen brukes til. Det har ikke strøm-
selskapene hverken lov eller teknologi til å 
registrere.

Hvem får tilgang til informasjonen fra 
strømmåleren?
Bare nettselskapet og kraftleverandøren, 
som bruker den som grunnlag for strøm-
regningen din. Du eier dine egne data. 
Bare hvis du aktivt gir tillatelse til det, kan 
andre få vite hvor mye strøm du har brukt.

Avgir strømmåleren farlig stråling?
Nei. Strålingen er kortvarig, svak og ikke 
helsefarlig. Statens strålevern går god for 
at strålingen ligger langt under grensever-
diene.

Hva skjer når strømmen går?
Nå vet ikke nettselskapet at akkurat du har 

mistet dem. Med ny måler kan de sende 
deg en SMS og fortelle deg hva som skjer.

Bruker strømmålerne mye strøm?
Forsvinnende lite. De bruker strøm, og 
har et lite batteri hvis det blir strømbrudd, 
men de bruker nesten ingenting.

Betyr dette at det blir vanskeligere å bytte 
strømleverandør?
Tvert imot. Nå skal alle sende dataene til 
Elhub, et sentralt nettsenter som Statnett 
har laget, og så kan kraftleverandørene 
få dataene derfra. Dermed blir det enda 
lettere å bytte. Samtidig blir det enklere 
å være kraftleverandør fordi de slipper å 
forholde seg til så mange nettselskaper 
hele tiden. Håpet er at god informasjons-
flyt skal slå positivt ut for konkurransen i 
kraftmarkedet.

Kan myndighetene bruke informasjonen om 
meg til annet enn å sende strømregning?
Opplysninger om strømforbruket regnes 
som personopplysninger. Regelverket 
er det samme som for opplysninger om 
telefonsamtaler. Politiet må ha en hjemmel 
for å spørre nettselskapet om informasjon, 
på samme måte som hvis de vil overvåke 
telefonsamtalene dine.

Kan hackere finne opplysningene mine 
eller overta kontrollen over huset mitt?
Faren er ikke større enn risikoen for at 
noen tar seg ulovlig inn i nettbanken din. 
Kommunikasjonen til nettselskapet går på 
et lukket nett eller som kryptert radiosig-
nal ut til nærmeste boks. Det sendes ikke 
informasjon hele tiden, men bare noen få 
ganger om dagen.

Hva slags informasjon får jeg tilgang til 
selv?
Alle målerne har en egen port, en såkalt 
HAN-port («Home Area Network»). 
Foreløpig er den stengt. Senest i løpet av 
neste år kan du be nettselskapet åpne den 
om du vil ha tilgang til informasjonen og 
har utstyr til det. Hvis du vil dele informa-
sjonen fra HAN-porten med andre, for 
eksempel de som leverer styringstjenester 
til hjemmet, må du sende den videre selv.

Må jeg ha automatsikringer for å bruke 
den nye måleren?
Nei. Om du har automatsikring eller gamle 
skrusikringer har ingen betydning for 
målerbyttet.

•  Alle strømkunder i Norge får nye, automatiske 
 strømmålere i løpet av 2017 og 2018.

•  De nye målerne kalles AMS, som står for  
 «avanserte måle- og styringssystemer».

•  Det er nettselskapet som har ansvar for å 
 installere ny måler.

•  Norge har rundt 2,9 millioner strømmålere. 
 2,5 millioner av dem er husholdninger og 
 fritidsboliger.

AMS-målere

Nettleverandørene velger mellom tre forskjellige typer 
AMS-målere. Her viser seksjonssjef Guro Grøtterud i 
NVE frem et av alternativene.

Richard Prytz er godt i gang med å installere AMS-
målere i Tromsø. (Foto: Odd Einar Andresen)
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